
1 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 20/02/96اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (اول  ) جلسه   نمل   مبارهک   سوره          

 

 ها، نزول رحمت و برکت صلواتی ختم بفرمایید. برای سالمتی خود و رفع گرفتاری

 ختم بفرمایید. یصلوات ،بر زندگی ما جاری شود شااهلل همه با صلوات محشور شویم و روح صلوات برای اینکه ان

های صلوات  شویم شب هایی که به میالد آقا امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( نزدیک می دانید که شب می

 .ها را بفهمیم و تحولی در ما ایجاد شود صلواتی ختم بفرمایید  اهلل این شبءشا است. برای اینکه ان

توانیم فردا شب از امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( بگیریم خود وجود  ای که می هبهترین عطیه و هدی

شان است که در زندگی ما جلوه کنند. اگر انسان با امام همراه و قرین باشد هر روز و شب او، شب قدر خواهد نازنین

 محمد. اهلل این اتفاق برای ما بیافتد به برکت صلوات بر محمد و آلءشا بود. ان

انبیایی ذکر شده این سوره در  ء را خواندیم.بحث جلسات ما سه سوره مبارکه طواسین است. سوره مبارکه شعرا

اهلل که با انبیای ءشا شود. ان کس این سوره را بخواند با انبیای این سوره محشور میآمده که هراست که در روایت 

 صلواتی ختم بفرمایید. ،ه و آله( است محشور شویماین سوره که در رأس آنها رسول گرامی)صل اهلل علی

*** 

وجود مقدس پیامبر)صل اهلل علیه و آله( و هم برخی از  نیزسوره مبارکه نمل دومین سوره است و در این سوره 

نبی )علیه السالم( در سوره مبارکه نمل ذکر شده  که عمدتا داستان حضرت سلیمان ،پیامبران)علیهم السالم( دیگر

سوره نمل  اماسوره ص  مانندلیته در جاهای دیگر هم داستان حضرت سلیمان)علیه السالم( ذکر شده است است ا

مباحثی در حوزه حکومت و حکمرانی و عظمت و مجد حکومت حضرت سلیمان)علیه السالم( مطرح شده است. به 

از حکومت جهانی حضرت هایی  مثل این است که گوشه نیز همین دلیل هم در روایات و هم در مضامین سوره
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ای از حکومت حضرت  دهد. یعنی اگر کسی بخواهد نمونه مهدی)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( را نشان می

 بیاندازد.به سوره مبارکه نمل  نگاهی کهست خوب امهدی)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( را مطالعه کند 

برخی از آیات آن که  .ل اهلل تعالی فرجه الشریف( داردسوره مبارکه نمل یک پیوند عمیقی با حضرت بقیه اهلل)عج

بیشتر آیات انتهایی است در روایت آمده است که در آخر زمان و در زمان ظهور یا در زمان حضرت بقیه اهلل)عجل 

فرجه  ها با امام زمان )عجل اهلل تعالی این سوره بیشتر از باقی سورهظاهرا افتد.  اهلل تعالی فرجه الشریف( اتفاق می

الشریف( نسبت دارد. اینکه خداوند توفیق داده است شروع این سوره در چنین شبی باشد که مصادف با میالد 

کند،  انتخاب می ها را این طور خواهیم که همانطور که سوره گیریم و از خداوند می حضرت است را به فال نیک می

 شیم. از خیلی کارها عقب نبا گونه باشیم وهمین نیزدر زندگی 

 

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)مُّبِینٍ کِتَابٍ وَ الْقُرْءَانِ ءَایَاتُ تِلْکَ  طس

 (2)لِلْمُؤْمِنِینَ  بُشْرَى وَ هُدًى

دانیم. این  دلیل آن را هم نمی و «طس»گفته شده است  ،«طسم»های دیگر  بگوید  سوره ماننداین سوره به جای اینکه 

بینید، آیات قرآن و آیات کتاب مبین نیز هست. بنابراین در سوره نمل دو رویکرد آیات را  آیاتی که شما می

رویکرد اول آیات قرآن و دیگری آیات کتاب مبین است. اینکه در ذهن ما یک آیات قرآن و یک آیات  بینیم؛ می

این خود مهم است. اگر اینطور باشد دو کتاب داریم، کتاب مبین  ،ن داشته باشیمکتاب مبین داشته باشیم و یک قرآ

تواند به اعتبار قرآن بودن،  خواند یک مرتبه می شود، هر وقت قرآن را می و قرآن. در واقع انسان بیشتر خوشحال می

ها  خواهم بگویم هر کدام از این آیات را بفهمد و یک مرتبه به اعتبار کتاب مبین بودن، آیات را بفهمد. حاال من نمی

بحث قرائت و باال رفتن انسان مهم  ،آید برای اینکه در ذهن داشته باشید، هرگاه قرآن می امابه چه معنایی است 

بحث حجت دار بودن و ثبت و غایت بیان قانون مهم است. بنابراین هرگاه آیات  ،آید شود و وقتی کتاب مبین می می

ان را این آیات باید باال ببرد. انسان آنها را بخواند و باال برود. وقتی کتاب مبین مطرح شود انس قرآن مطرح می

ای برای  شود باید قابل استناد باشد و حکم است. مثل کاری که حضرت سلیمان)علیه السالم( با بلقیس کرد. نامه می
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شور و مشورت کرد. یک عناوین خاص و  او نوشت. بلقیس نامه را به اعتبار کتاب خواند و یک کارهایی انجام داد.

شود کتاب مبین. وقتی  تعاریف خاصی را انتخاب کرد و براساس آن نزد حضرت سلیمان)علیه السالم( آمد. این می

 و کند قرآن بودن انسان را مسلمان می اعتبار قرآن بودن. شود خود، آیات را تالوت کرد و خواند و باال رفت، این می

به هر ..« چرا آن کار را نکردی؟! ،چرا این کار را کردی»کند،  جه اعمال انسان را مشخص میکتاب مبین بودن و

ها دو اعتبار دارند، و ما در سوره مبارکه نمل یک حثیت قرآن بودن آیات و یک حیثیت مبین بودن کتاب حال این

 کنیم. را مطالعه می

 (3)یُوقِنُونَ هُمْ بِاالْخِرَةِ هُم وَ الزَّکَوةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ یُقِیمُونَ الَّذِینَ

دهد و  به این دلیل که آیات قرآن و کتاب مبین، مومنین را بشارت می ؟کند به چه دلیل مومنین را معرفی می سپس

مند باشد. بعد  تواند بهره کند، یعنی اگر کسی مومن نباشد از هدایت و بشارت آیات قرآن و کتاب نمی هدایت می

کند. وقتی خداوند مومن را با سه خصوصیت ذکر  کند. سه خصوصیت را برای مومن ذکر می نین را تعریف میموم

کند. یکی اقامه نماز،  های که برای یک انسان کامل هست را در سه خصوصیت بیان می در واقع همه ویژگی .کند می

و فعال کردن  آخرت است. یقین به آخرتکات و سومی یقین به آخرت یا فعال کردن یقین به وسیله ایتاء زدوم 

قین به آخرت یعنی فرد بداند که آخرتی هست و یقین داشته باشد. یقین به وسیله آخرت یعنی یقین دو معنی دارند؛ 

کند. در قسمت دوم یعنی مجموعه  انسان یک یقینیاتی دارد که به واسطه ایمان به آخرت این یقینیات را فعال می

تر بود را  ل شود، در قسمت اول یعنی یقین به آخرت فعال شود. حاال هر کدام که برای شما سادهیقینیات انسان فعا

تواند از هدایت و بشارت آیات قرآن و  می ،مند بود توانید در نظر بگیرید. هر کس از این سه خصوصیت بهره می

 آیات کتاب مبین بهره ببرد.

 (4)یَعْمَهُونَ فَهُمْ أَعْمَالَهُمْ لهُمْ زَیَّنَّا ةِبِاالَخِرَ یُؤْمِنُونَ لَا الَّذِینَ إِنَّ 

کند. کسانی که به آخرت  ها را مطرح می بندی خواند دسته بندی دارد. یعنی همانطور که انسان می خیلی سوره دسته

ایمان را در  یعنی آخرت نتوانسته است« ال یومنون باالخره»فرماید  می« ال یوقنون»ایمان ندارد را به جای اینکه بگوید 

باورشان نخواهد شد. اتفاقی که برای آنها  ،آنها فعال کند، یعنی هر چه قدر هم که در رابطه با قیامت صحبت کنید

عنی اگر عمل را ی .شود شان برای آنها زینت داده مییعنی اعمال« یَعْمَهُونَ فَهُمْ أَعْمَالَهُمْ یَّنَّالهُمْ» َافتد این است که  می
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شود تا  کار درستی بوده است و اگر عمل را انجام نداده باشند زینت داده می ،کنند که این کار می توجیه انجام دادند

 ام دهند.ا انجکار اشتباه را حتم

 زینت دادن دو حالت دارد:

 گویند می دهند که فرد آن کار را انجام بدهد، مثال زینت می ی کاری را انجام نداده است یک طور.  زمانی که فرد1

این زینت قبل از  گناه کرده است تو هم یکی از آنها.حاال این همه انسان  ،بخشد و مهم نیست اشکالی ندارد، خدا می

 انجام عمل است.

.حالت دوم زینت بعد از عمل است. به این صورت است که مثال فرد یکسری کارهای نادرست انجام داده است، 2

 فَهُمْ»دهند. در هر دو حالت زینت است. کسانی که اینطور هستند  انجام می اشکالی ندارد. این همه آدم این کارها را

 فرد حیران و سرگردان است.« عَمَه»، در «یَعْمَهُونَ

 (5)الْأَخْسَرُونَ هُمُ االْخِرَةِ فىِ هُمْ وَ الْعَذَابِ سُوءُ لهُمْ الَّذِینَ أُوْلَئکَ

شوند.  رت ایمان ندارند زینت اعمال دارند و دچار عمه میفرماید کسانی که به آخ این آیه آیه عجیبی است. می

کنند و  از این موضوع استفاده می )ره(ها دچار سوء عذاب هستند و در آخرت نیز خاسر هستند. حضرت عالمه این

بد است.  خیلیبد است. سوء عذاب یعنی حالشان بسیار ها در دنیا سوء عذاب دارند و حالشان فرمایند که این می

 فىِ هُمْ وَ»فرماید  فرمایند این سوء عذاب مربوط به دنیا است چون در ادامه آیه خداوند می می )ره(حضرت عالمه

مشکلی نیست که سوء عذاب را هم برای دنیا و هم که کنند  مه اشاره میایشانالبته بعد عال« الْأَخْسَرُونَ هُمُ االْخِرَةِ

ایمانی در  دهد که بی هم از خاسرین هستند. این آیه نشان می برای آخرت در نظر گرفت و همچنین در آخرت

ها ممکن است ظاهرا بتوانند با یک ترفندهایی  وضعیت اکنون هر کسی هویدا است، ولو اینکه کتمان کند. انسان

ارای سوء حتما د ،ولو اینکه بهتریم امکانات دنیا را داشته باشد را بپوشاند ولو اینکه فرعون باشد،های خود  حال بدی

های برخی به اشتباه افتاد  تواند به هیچ نعمتی دل خوش باشد. نباید با حرف عذاب خواهد بود. طبق این آیه کافر نمی

خرند و تهیه  خواهند را می شان باشد خوش هستند، پول دارند و هر چه میگویند کافران اگر دنیا دست چون می

زند بلکه  خداوند که آنها را نمی ؟!چرا خداوند اینطور گفته است ..و کنند اگر بیمار باشند درمان می و کنند می

ایمانی  به طور مطلق است. یعنی بی« (5)الْأَخْسَرُونَ هُمُ االْخِرَةِ فىِ هُمْ وَ الْعَذَابِ سُوءُ لهُمْ الَّذِینَ أُوْلَئکَ»فرماید می
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ء ایمان ندارد. پس اگر حال بد و هیچ راهی جز .خواهد حالش خوب باشد عذابی است. هرکسی می معادل بد

اگر این ضعف برطرف شود همه  ضعف ایمان است.های مختلف داریم، همه از  افسردگی و اضطراب داریم واختالل

این مشکالت برطرف خواهد شد. هرکسی به خداوند ایمان داشته باشد به همان اندازه از سوء عذاب دور است. 

ف و شاخص ر سوء عذاب و بدحالی است. حتی این گزاره به عنوان معرّهرکسی به اندازه ضعف در ایمانش دچا

این  شود تواند تشخیص دهد. سوالی که ایجاد می است، هر کسی میزان ایمانش را به واسطه دور بودن از عذاب می

 ؟ است که عذاب یعنی چه

شود. در این قسمت  می کنم کمی جلوتر برویم مشخص بحث سوء و عذاب در سوره کمی باز شده است که فکر می

گیرد به این ترتیب  گیرد و یقین به آخرت نیز در مقابل آن قرار می تمرکز عذاب روی ایمان به آخرت قرار می

 شود. تری دارد بنابراین یقین به آخرت محور اصلی این سوره می هرکسی یقین داشته باشد ایمان قوی

 (6)عَلِیمٍ حَکِیمٍ لَّدُنْ مِن الْقُرْءَانَ لَتُلَقَّى إِنَّکَ وَ

ای پیامبر)صل اهلل علیه و آله( قرآن از جانب حکیمی دانا به تو تلقین شده است. تلقین شده است یعنی آموخته شده 

است. این یعنی هرکسی به دنبال آموختن آیات قرآن است باید سراغ پیامبر)صل اهلل علیه و آله( برود. به سراغ آیات 

علیه و آله( تلقین شده است. در واقع قرآن متن تلقین شده به پیامبر)صل اهلل علیه و آله(  برود که به پیامبر)صل اهلل

 است. ارتباط دادن قرآن با پیامبر)صل اهلل علیه و آله( در این سوره بسیار مهم است.

 (7)تَصْطَلُونَ  لَّعَلَّکمُ قَبَسٍ بِشهَابٍ مءَاتِیکُ أَوْ بخِبرٍ مِّنهَا سَاتِیکمُ نَارًا ءَانَسْتُ إِنىِّ لِأَهْلِهِ  مُوسىَ قَالَ إِذْ

 (8)الْعَالَمِینَ رَبِّ اللَّهِ سُبْحَانَ وَ حَوْلَهَا مَنْ وَ النَّارِ فىِ مَن بُورِكَ أَن نُودِىَ جَاءَهَا فَلَمَّا

 (9)الحَکِیمُ الْعَزِیزُ اللَّهُ أَنَا إِنَّهُ یَامُوسىَ

 (10)الْمُرْسَلُونَ لَدَىَّ یخَافُ لَا إِنىِّ تخَفْ لَا  یَامُوسىَ  یُعَقِّبْ لَمْ وَ مُدْبِرًا  وَلىَ جَانٌّ کَأَنهَّا تهْتزَ رَءَاهَا فَلَمَّا  عَصَاكَ أَلْقِ وَ

 (11)رَّحِیمٌ غَفُورٌ  فَإِنىّ سُوءٍ بَعْدَ حُسْنَا بَدَّلَ ثُمَّ ظَلَمَ مَن إِلَّا

 (12)فَاسِقِینَ قَوْمًا کاَنُواْ إِنهُّمْ  قَوْمِهِ وَ فِرْعَوْنَ  إِلىَ ءَایَاتٍ تِسْعِ فىِ  سُوءٍ غَیرْ مِنْ بَیْضَاءَ تخْرُجْ جَیْبِکَ فىِ یَدَكَ أَدْخِلْ وَ

 (13)مُّبِینٌ سِحْرٌ هَاذَا قَالُواْ مُبْصِرَةً ءَایَاتُنَا جَاءَتهُمْ فَلَمَّا
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 (14)الْمُفْسِدِینَ عَقِبَةُ کاَنَ کَیْفَ فَانظُرْ  عُلُوًّا وَ ظُلْمًا أَنفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَتْهَا وَ بهَا جَحَدُواْ وَ

کنیم چون خیلی مختصر و  هرچند ما به مفاهیم و مضامین آن دست پیدا نمی .عجیبی هستند بسیارآیات  ،این آیات

همان بخشی است که مربوط به مالقات حضرت رده است. ویژه داستان حضرت موسی)علیه السالم( را بیان ک

در اتفاقا  به خداوندمی فرمایند که  موسی)علیه السالم( با خداوند است. امیرالمومنین )علیه السالم( در روایتی

دهند به همین آیات که ببینید حضرت موسی)علیه السالم(  بعد داللت می و ،، امید داشته باشدکه  امیدی نیستشرایطی

زنند، زمانی که حضرت  مرتبه به نبوت رسید. باز مثال می رفتند و یک وقتی با اهل خود به امید آوردن آتش می

اگر در ابتدا از او  اما بعد مسلمان بازگشت!رفت  رفت. بلقیس)علیهما السالم( دنبال نامه حضرت سلیمان)علیه السالم(

هد که د روم تا جنگی نباشد و صلح را برقرار کنم. این موارد نشان میمیگفت  می «روی؟ کجا میکه  شد سوال می

این آیات در درون خود اسراری دارند که امیرالمومنین )علیه السالم( برخی را در قالب این روایات  به ما بگوید. 

امیدواری او نسبت به  ،بگوید که اگر الگوی انسان حضرت موسی)علیه السالم( و  حضرت سلیمان)علیه السالم( باشد

شوند که دراین عالم  کنند. یعنی قائل می وان یقین به آخرت بیان میهمان چیزی که بعدا با عن ،رود خداوند باال می

حتی در مواردی که امیدی  و همیشه امیدوار است کشاند. ای حاکم است که آن اراده او را به سمت هدایت می اراده

تر شود. مثال کند امیدش بیش رود سعی می اتفاقا در جاهایی که امید به چیزی نمی .به چیزی نیست نیز امیدوار است

ای بروید و مثال شخصی تقبل کند که همه افراد آن جلسه را حج بیت اهلل مشرف کند یا  شما ممکن است جلسه

این به این معنا است که برای انسان در هر مقطعی از  ، بلکهعتبات بروید این به این معنا نیست که انسان خیاالتی باشد

حاال سّر این موضوع که انسان ممکن است به یک جالل  .ا زیر و رو کندزندگی اتفاقاتی بیفتد که ممکن است او ر

فتد ابدی نیز برای او اتفاق بی بسیارگفته شده است و سّر اینکه ممکن است تبعات  11و  10و شکوهی برسد در آیات 

اقبالی و  وشاز یک طرف یک چیزهایی را محاسبه نکرده است. در واقع این آیات سّر خوشبختی و بدبختی و یا خو 

اینکه « (11)رَّحِیمٌ غَفُورٌ  فَإِنىّ سُوءٍ بَعْدَ حُسْنَا بَدَّلَ ثُمَّ ظَلَمَ مَن إِلَّا»اقبالی این است که  کند. خوش بداقبالی را بیان می

و  انسان اهل حسن باشد ولو اینکه یک موقع هم از دستش خارج شد و مثال یک دادی زد و نفرینی و یا لعنتی کرد

 ،. هر کس اهل چنین حال و حسنی باشدکندسن و جلوه زیبایی تبدیل فاصله آن را با یک حُغیبتی کرد بال

دهند که خالف  شود. همیشه چیزی به او می وحی به او می امارود  اقبال است. دنبال آتش می خوشبخت و خوش
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عنی هر موقع حتی اگر ظلم و بدی کرد آن ی« بدل حسنا بعد سوء»انتظارش است و باالتر است. سّر آن این است که 

 را به حسن تبدیل کند.

 برعکس آن این آیات است: 

 (13)مُّبِینٌ سِحْرٌ هَاذَا قَالُواْ مُبْصِرَةً ءَایَاتُنَا جَاءَتهُمْ فَلَمَّا

 (14)الْمُفْسِدِینَ عَقِبَةُ کاَنَ کَیْفَ فَانظُرْ  عُلُوًّا وَ ظُلْمًا أَنفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَتْهَا وَ بهَا جَحَدُواْ وَ

کنیم به شرط آن  شان آمد بعد گفتند یا موسی ما تو را قبول میاین بندگان خدا حضرت موسی)علیه السالم( به سراغ

معجزه حضرت موسی)علیه  9که برای ما معجزه بیاوری. حضرت چند تا معجزه آوردند که البته گفته شده است 

این افراد همچنان  اماسابقه بوده است. حضرت معجزه آورد  بی ء الهیه که در بین انبیااسرائیل داشت السالم( برای بنی

دلیل  !ها معجزه نبود تو سحر بلد هستی و اینکه  اقبال بودند. تازه این معجزات وبال آنها شد و به حضرت گفتند بد

 عَقِبَةُ کاَنَ کَیْفَ فَانظُرْ  عُلُوًّا وَ ظُلْمًا أَنفُسُهُمْ نَتْهَااسْتَیْقَ وَ بهَا جَحَدُواْ وَ»کند که  این رفتار آنها را نیز آیه ذکر می

کند و به فساد  ها خوب استفاده نمی توان گفت وقتی انسان مفسد باشد، از موقعیت در یک کلمه می«  الْمُفْسِدِینَ

عنی یک نعمت، یک کار و یا کند. یمیکند و آن را تباه میآید را استفاده ن شود. هرچه به دست او می گرفتار می

های خود و دیگران را  را در  فسد کسی است که نعمتکند. مُمیتباه ا که باید از آن خوب استفاده کند، مت رسِ

آید همان آیات  دهد. خصوصیت این فرد این است که وقت آیه برای او می معرض نابودی و هالکت قرار می

« عُلُوًّا وَ ظُلْمًا»کند.  شود به سبب همان آیات جهد می را سببیت بگیریم می «بها»شود. اگر در آیه  موجب انکار او می

کند،  این فرد به وسیله همان آیات انکار می .داند کند و خود را بزرگ می دارد یعنی به خود ظلم می چون ظلم و علوّ

معترضه یا حالیه است یعنی گویند این جمله  می« أَنفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَتْهَا»شود.  یعنی خود آیات موجب هالکت فرد می

یی که دارند اجازه به دلیل آن ظلم و علوّ اماخواهد یقین پیدا کنند  که تمایل به یقین دارند و دلشان میدرحالی

معنی دیگری هم دارد « سُهُمْأَنفُ اسْتَیْقَنَتْهَا»کنند.  گیرند یقین پیدا کنند. بنابراین انکار می دهد که وقتی آیات را می نمی

کنند با وجودی که یقینی است. یعنی وقتی  که به نظر بنده این معنی بهتر است یعنی اینها در آیات روشن شک می

طلب  یقینی را که باید یقین کنند، .کنند قبول نمی دلیل بیاورید که االن روز است و گویند بگویید االن روز است می

 خواهند.  می استیقانکنند و  آنها یقین را طلب می اما .که یقینی است نسبت به چیزی !کنند می
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 سه حالت دارد: ،اقبالی و بداقبالی که از روایت امیرالمومنین )علیه السالم( استخراج شد بحث خوش

بسیار بیشتر از آنچه امیدوار  امارود  بخت کسی است که با امید به دنبال چیزی می اقبال یا خوش خوش :حالت اول

بسیار کمتر  امارود  کسی که با امید به دنبال چیزی می که شود بداقبال بدبخت کند. بالعکس آن می است دریافت می

ای را  کند که اساسا به ضرر او است. مثال یک خانه بلکه چیزی دریافت می و کند از آنچه امیدوار است دریافت می

نه تنها سرمایه او حفظ  و کند قیمت خانه سقوط می کهدرحالی ،کند به این امید که قیمت خانه باال برود معامله می

 کند.  میپیدا شود بلکه اُفت هم  نمی

های خود را  لم و سوء خود را به سوء تبدیل کند. بدیبختِ قرآن کسی است که ظ اقبال و خوش خوش :حالت دوم

هایی که جلوه داشته باشد. سعی کند از بدحالی به خوشحالی و خوشی برسد یعنی  به خوبی تبدیل کند. یعنی خوبی

سن به غذای بهتری درست کنم. تبدیل سوء به حُ ،اخالقم بهتر است یا وقتی حوصله ندارم ،مثال وقتی بدحال هستم

در  و یعنی هرکس در رفتار خود .بیشتر برای آنها دعا کنم من را ناراحت کنند،زنند که  نا است. مثال حرفی میاین مع

شود. این در عالم طبیعی است. لذا مراقب باشیم  بهتر میکه به دنبال چیزی برود و اتفاقاتی که بدتر بود، بهتر شود 

یم. چنینی فردی هر روز یک حال بدی دارد که منجر به جهت به بداخالقی ندار ،مان بد استاگر یک موقع حال

اخالق باشد. اتفاقا هر وقت به  گاه حال خوبی نخواهد داشت که خوش اگر اینگونه باشد هیچ .شود بدخالقی او می

کنم. اگر کسی چنین کاری نکند روز به روز حالش بدتر  حال بدی گرفتار شدم آن را به حال خوب تبدیل می

 آورد. این یک قاعده و چرخه است. حال بد می ،آورد و کار بد کار بد می ،حال بد شود. یعنی می

؛ به این انکار نکند به دلیل علوّ ه بایدکند ک بد به این ترتیب است که این فرد آیه دریافت می  جریان حال بد، کار

یعنی یک  گویم! راست میمن  ،گویم و حق با من است و اگر هم حق با من نباشد معنا که همیشه من راست می

و ظلم به  این طور است که همیشه باالتر است.حالتی دارد که همیشه باالتر است. در واقع موضع او نسبت به بقیه 

شود که آن را کم گذاشته است. مدل ظلم مثل  گذارد و بعد متوجه می معنای این که همیشه نسبت به کارها کم می

ی به دیگران است. مثال من تن به همراه تعدّنداشدر واقع ظلم  اما مثل نادانی است.آورد  ی میتاریکی است. ظلم تعدّ

ها حاالت ظلم دانستم و این آسیب به شما وارد شد. من حرف شما را متوجه نشدم و این آسیب ایجاد شد. این نمی

او  ،معجزه هم بیاید ،یداگر این دو صفت در کسی باشد و اگر حتی آیه نیز بیا حق با من است. است. حاالت علوّ
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اگر  !بیاورید خواهد گفت این بهانه است نیزاگر دلیل  این معجزه نیست بلکه سحر است! گوید کند و می انکار می

 ، خواهد گفت این بافتنی است!استدالل هم بیاوری

گر زندگی شما در دهد. حاال توصیه ما این است که ا رود یک چیزی را از دست می می که این فرد به دنبال هرچیزی

دهد مثال در یک روز ماشین خراب شد و قبل آن نیز یخچال از  گیرد که اتفاقات خوشایندی رخ نمی جهتی قرار می

د. برای یسوء را به حسن تبدیل کن ،، از همان جا که خرابی ماشین استایدکار شده قبل آن هم از کار بیافتاد و کار 

کنیم. همان موقع که انسان این کار  ی میدیگر رویم و یا کار ران یا پارك میاینکه ماشین ما خراب شده مثال رستو

 ..گردد کند ورق دنیا بر می را می

یر ندارند. امیرالمومنین ، واقعا نظدانم، اگر این آیات را خوب دریافت کنید نمی .این آیات خیلی آیات جالبی است

 قات کرد. مردم ممکن درد دریافت آتش رفت و خداوند را مالفرماید موسی)علیه السالم( به امی )علیه السالم( می

دانم ممکن است خود  نیمه شعبان امسال و امشب در مسجد محل خود کیک و یا شیرینی بخورید و ممکن است نمی

تا  یدسن تبدیل کنشما سوء خود را به حُ .د. شما کار خود ر ا بکنیدرا ببینن امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(

 دهد و خیلی جریانات اجرا شود.بخداوند برکت  ،سن شمااهلل به واسطه حُءشا ان

 لَا  یَامُوسىَ  یُعَقِّبْ لَمْ مُدْبِرًا وَ  وَلىَ جَانٌّ کَأَنهَّا تهْتزَ رَءَاهَا فَلَمَّا  عَصَاكَ أَلْقِ وَ»فرماید:  میکه این آیه خیلی عجیب است 

« الْمُرْسَلُونَ لَدَىَّ یخَافُ لَا إِنىِّ» فرماید  ای موسی)علیه السالم( اثبات شد. ادامه آیه می این پیام یعنی پیامبری تو« تخَفْ

ظاهرا خیلی به هم ربطی هم ندارد، مثل این است جمله « سُوءٍ بَعْدَ حُسْنَا بَدَّلَ ثُمَّ ظَلَمَ مَن إِلَّا»فرمایند  و در آیه بعد می

خواهد بگوید مثل این شهودی که برای تو رخ داد  می« الْمُرْسَلُونَ لَدَىَّ یخَافُ لَا إِنىِّ» ربط دارد.  اماشود  جدا می

برداشته شد برای چه کس دیگری رخ خواهد داد یا مثل این داستان حضرت موسی)علیه السالم( که خوف حضرت 

شبیه به آن مرسل معادل مرسل شدن است اما « سُوءٍ بَعْدَ حُسْنَا بَدَّلَ ثُمَّ»خواهد بگوید  البته نمی و ایشان مرسل شدند.

سن بعد از حُ .یعنی در این حالت تبدیل اتفاق افتاده است« سُوءٍ بَعْدَ حُسْنَا بَدَّلَ ثُمَّ ظَلَمَ مَن إِلَّا» کسی که  .افتد اتفاق می

 شود. می« رَّحِیمٌ غَفُورٌ  فَإِنىّ»به جای آورد، این  کار نیک بدی، سوء در واقع بعد از

بدهد.  به او خواهد حتما چیز خوبی می ،اگر هم اتفاق بدی افتاد و خواهد بد نمی ،خداوند هیچ گاه برای بندگانش

 خواهد. بد نمی ،خداوند هیچ گاه برای انسان
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دیر یا زود من  و کنم مثل این است که خداوند به من صبر دهد که من نیز به خداوند مراجعه « انا هلل و انا اله راجعون»

به  آن هنگام کهگویم چه خوش است  می بنده خدایی که مرد چه خوب شد رفت.خواهم بگویم این  روم. نمی می نیز

 .. امید است که من هم بروم.روم می نیزاهلل من ءشا ان ،رود سوی او می

وزن و  کم پرستید که تا این اندازه در سوره نور حضرت نوح)علیه السالم( به قوم خود فرمود: چرا خدایی را می

چرا برای خدا وقاری قائل  ی به آن خدا ندارید؟امید چرا زور و قدرت ندارد و دست او خالی است. سبک است؟!

ببینید انسان ظلم کرده و در  .امید داریم الی ظلم ما برای خدا وقار قائل باشیم. به خداوند حتی در البهپس  ؟نیستید

خداوند تبدیل سوء به حسن را به انسان داده است تا ظلم خود « سُوءٍ بَعْدَ حُسْنَا بَدَّلَ» فرماید تاریکی بوده است که می

 را برطرف کند.

و درد کمتری خواهد داشت. در حوزه انسان عذاب از  ، عذاب کمتربرد انسانی که به این صورت گمان خیر می

شوند و ما  بعد مردم ناراحت می ناحیه خود انسان به او داده خواهد شد. همین االن اگر ما یک خبر بد بدهیم

یعنی خبر بد شما را بد کرد با  فتاد اما شما ناراحت شدید.یعنی این اتفاق در خارج که نی م.گوییم اشتباه کردی می

بنابراین اگر امید به  .کند اینکه وقوع پیدا نکرده است. ساختار ادراکی انسان است که عذاب را برای او تحمیل می

 شود.  به طور طبیعی عذاب از او برداشته می ،خدا داشته باشد

این موارد را دارد.  « عُلُوًّا وَ ظُلْمًا أَنفُسُهُمْ، اسْتَیْقَنَتْهَا» 14ستقامت و دنبال کردن است. آیه به معنای استمرار و ا نیزصبر 

 «. عُلُوًّا وَ ظُلْمًا»هایی برای  ثالکنم به م و همان را تبدیل می گویممی«أَنفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَتْهَا»من چند مثال برای 

روزگار  خوشحال و خوش هایی که انسانِ گزاره« روزگاری، بدروزگاری خوش»یا « خوشحال شدن، بدحال شدن»

 حاال بد است ،گوید بد، بد است. خوب، خوب است. نیاز به استدالل ندارد. کار بد گوید این است: با تایید، می می

هرکسی دروغ بگوید مهم نیست. خدا هست و شاهد و ناظر کارهای  و یعنی دروغ بد استسر بزند.  که از هر کس

 کند. ما است. همیشه خدا هست و برای ما خیر مقدر کرده است و هیچ گاه نیز ما را فراموش نمی

د شاید بعضی بدها، بد نباشد. چه کسی گفته شاید خوبی کنی ب : چه کسی گفته استگوید بدحال و بدروزگار می

 کند.  ها را نگاه می کنم خدا گاهی اوقات حواسش به ما نیست و فقط آدم خوب بیاوری؟ دلیل بیاور. احساس می
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و تعدادشان زیاد  گزاره شود 30یا  20به نظرم  یاز به استدالل ندارند را بنویسدهای یقینی که ن یک موقع انسان گزاره

اگر  ، خوشحال خواهد بود وها را ببیند که حاکم است یا نه. اگر حاکم است ، بعد نسبت خود را با آن گزاره نیست.

استیقان نسبت به آنها دارد. یعنی  اماهای او هست که یقینی است  هایی در بین گزاره دید خوشحال نیست یعنی  گزاره

مثل روز برای او روشن  اماو هست. شاید قبول داشته باشد های ا در گزاره« چه کسی گفته، شاید، احتمال دارد»جمله

 نیست. یقین یعنی مثل روز برای من روشن است.

 <برای آن یقین بیاورند خواهند منظور من این است که خود مطلب به خودی خود یقین ندارد و آنها می سوال:

ن عنوان که اثبات کنید یا ثابت کنید، مثل کند. به ای طلب یقین می ،بله یعنی استیقان نسبت به آنچه یقین است -

به علم یقین  کنیم وحساب میگویند خدا را ثابت کنید. یقین را ما به حقیقتی که واضح است  کسانی که می

من  کس خدا را برای من ثابت کندهر»توانید متقاعد کنید، مثل این حرف که   هیچ وقت این افراد را نمی گوییم. نمی

اگر شما هزاران بار خدا را ثابت کنید او نماز نخواهد خواند. علت این است که آن فرد نسبت  «انمحتما نماز می خو

کسی است که بیدار  مانندکند  کند. کسی که طلب یقین می طلب یقین می ،به چیزی که جنس آن از یقین است

 زند. است و خود را به خواب می

 سازی گرفت؟ توان یقین استیقان را می سوال:

اتفاقا تعاریفی که  .گویم که اینها درست است کنم و می های خالف را باورسازی می بله. مثل این است که گزاره -

گفته شده است، « اغالل»در جامعه توسط عرف مردم یا توسط دشمنان به عنوان باورهای رایج که در قرآن به آن 

هایی که مردم از زندگی دارند دقت کنید از  عه به تعریفآید. یعنی شما در جام این موارد در اثر استیقان به وجود می

اشکال اساسی دارد.  اماشود  مورد آنها ایراد دارد یعنی به صورت بدیهی گفته می 4هر ده تعریفی که وجوددارد مثال 

از یا از جنس خدا است و یا  ؛توانیم اینگونه مطرح کنیم که چه چیزهایی برای شما بدیهی است؟ دوحالت دارد می

 ،اگر از جنس خدا باشد بدی انسان است و است که در این صورت استیقان است و حتما عامل حال اجنس غیر خد

های  کاوی است یعنی کسانی که رشته روانشناسی هستند اگر گزاره خوشی انسان است. شبیه به روان حتما عامل حال

کند که  گردد و نگاه می ارد. روانکاور به عقب باز مید دقیقا حالت روانکاوی دنیقینی و استیقانی را خوب در بیاور

زدگی دارد. خیلی از این  ای که، گوید این گزاره دقیقا می .های قبل چه اتفاقی برای او افتاده است این فرد در زمان

وارد شده است و مثل یک ویروس عمل  فردها نیز از سوی معلمان دینی و یا قرآن و پدر و مادرها در سیستم  گزاره
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داند را یک بار چک کند. بعد ببیند که این  هایی که بدیهی می کند. حتما انسان وقتی به بلوغ رسید باید گزاره می

گوییم کار  مثل این است که بگوییم خدا هست یا اینکه میخدا است یعنی از جنس حقیقت است،  بدیهات از جنس

جنس خداوند نیست که در این صورت قید و شرط دارد که به دلیل ورود یک ناخالصی  یا از و خوب، خوب است.

فهمد.  نیز نمی شبدی خواهد داشت و خود ها است. انسان به نسبت داشتن چنین تعاریفی در وجودش حال در گزاره

وقتی از او سوال  هستند. ناراحت بینید می ،کنید روند نگاه که می هایی که این طور هستند مثال به مهمانی می انسان

این حال بد و آشوبی که دارد از که ناراحت هستم. انسان کمی باید با خود فکر کند  امادانم  گوید نمی کنید می می

دهند که البته خیلی از آنها اینگونه نیست.  این موارد را به جن و سّر نسبت می بسیاریالبته  بر او وارد شده است؟ کجا

احساس خالء  و در خودش موجود نبوده است که بینید چیزی را از جنس نعمت دیده است ید میکن وقتی بررسی می

ها اتفاق  معموال در مقایسهاین اتفاق که « شویم؟! همیشه برای بقیه است پس ما چه می»با خود گفته است  .کرده است

 ،شود ها است که ترس ایجاد می گزارهشود. از این  تبدیل به ترس می سپسرود به بخل و  افتد. وقتی که جلو می می

این روایت است که اگر « اهللءماشا»توان گفت  شود. در مقابل این جمالت می ها است که بخل ایجاد می از این گزاره

هر چه خدا بخواهد  .این گزاره یقینی است .«قوه اال باهللحول و ال ال  / و اهللءماشا»نعمتی در کسی دیدید بگویید 

ءاهلل گفتن را جاری خوشحال شدم از نعمتی که در من ماشا ،و بگیرد، تازه وقتی من این نعمت را دیدممُلک بدهد 

خداوند حتما نعمتی معادل آن یا بهتر از آن را به من داده است. این به  ،اگر در کسی نعمتی وجود دارد کرده است!

ون خود پی ببرم. حاال از فردی که اهل یقین است شود من به نعمت در نیست بلکه نعمت او باعث می معنا فخر و علوّ

هایی داده  کنم خداوند به من چه نعمت کنی و علت خوشحالی تو چیست؟! دارم فکر می کنیم چرا فکر می سوال می

من این نعمت را دارم. در واقع  در مقابل اماشود که درست است من نعمت آن فرد را ندارم  است. در واقع اینطور می

هایی را در او قرار داده است که حد و حساب ندارد. جنس ما برای  ها، داشته یند خداوند در ازای نداشتهب او می

 ها همان خوشحالی است.این .خداوند است

امر به معروف و نهی از منکر و جلوگیری از ظلم طبق حکم خداوند به این ترتیب است که نه افراط و نه تفریط. 

بیند اینطور با خود حرف  انسان اهل یقینی که نسبت به ظلم برائت دارد، وقتی ظلم را می و برائت نسبت به ظلم

کنند و من که  ظلم  ر نیست در زمین کسی اهل ظلم باشد وزند که خداوند اهل تقوا و معرفت است و سزاوا می

به کنم. به نحوی جبرانی من  را ندکن ده که ظلمی که آنها به پا میبتوانم جلوی ظلم آنها را بگیرم خدایا توفیقی  نمی
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خواهم  من جبران کنم. یعنی من از خدا می اماشود  اهل مغفرت و اهل تقوا بودن تو درست است که خدشه وارد نمی

نیست بلکه به دنبال  نسبت به ظلم مسکوتکه این ظلم ایجاد کرده را من پُر کنم.  سنی به من بدهد که این خألایحُ

های آن  بیند به دنبال خیر  و حسن بیشتری برای پُر کردن خالء یعنی هرچه ظلم می .نیز هست پیشرفت در مقابل ظلم

کند، یعنی خداوند سزاوار نیست که در مقابل و محضر او گناه کرد.  است چون در درون خود خداوند را تسبیح می

گر بگویند آن است که فرزندان دییک راه  شکند. ها حرمت والدین را می مثل این است در یک خانواده یکی از بچه

های برادر یا خواهر ه  چه کار کنیم که جبران این ظلمکنند ک فکر می داگر از پس او برنیامدن که نباید اینگونه باشد.

خودمان که  اماتوانیم جلوی او را بگیریم  گیرند. ما نمی را بکنند. در واقع کمبود آن فرزند را نیز به گردن می

 این در واقع همان تبدیل است.  داشته باشیم! بیشتر سنتوانیم حُ می

 مدل ترس در این حالت چگونه است؟ سوال:

ها دارند و ظلم  از دست دادن نعمت و یا موقعیت. مثال یکی از مشکالتی که انسان ترس از دست دادن است، -

ا را از موقعیتشان بردارند. مثال بعد آنه و ترسند امر به معروف و نهی از منکری بکنند میاین است که کنند  می

 شوم.  توانم این فساد مالی را اعالم کنم چون در این صورت از کار بی کار می گویند من نمی می

 با این فرد باید چه کار کرد؟ ،بدی داشته باشد و خود را به خواب زده باشد اگر با کسی مواجه شویم که حال سوال:

به طور طبیعی روی او اثر خواهند گذاشت. ما اگر طبیب خوبی  زیرا خوب باشند به نظرم باید خود آنها اهل حال -

نوعا ما به اینصورت هستیم که خودمان  اما ها القاء مثبت خواهیم داشت انسانبرای خود باشیم به طور طبیعی روی 

ر انسان، انسان اگ .شود اینطور نمی اهیم حال دیگران را نیز خوب کنیم!خو خوبی نداریم و از طرفی می حال

الزم  بینیم حس خوبی داریم. شود ما شما را می ها گفته می ها به آدم شود. خیلی وقت خوشحال می ،خوشحال را ببیند

داریم که باید آن را درست « خودی»یک  .نیست که به آنها دلداری داده شود. شما کاری به دیگران نداشته باشید

ت و به ال خوبی ندارد نباید درباره او قضاوت کنیم که او گناه کرده اسم که حیبین کنیم. وقتی یک فردی را می

 انسان کار خودش را بکند. همین دلیل حال خوبی ندارد.

*** 
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 شب والیت امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(:

آمده است و دعاها ای  تاکیدات ویژهبسیار در روایات  است.شب والدت امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 

شود و دعای مخصوص دارد. این موارد را  مثل نمازی که خوانده می ای خاصی نیز برای آن ذکر شده است.و نمازه

 دانند. آن چیزی که به نظرم الزم است در رابطه با نیمه شعبان همه توجه بکنیم چند چیز است: همه می

من »آید این است که بگوید  ه وجود میبرای انسان ب هر کسی خود را از امام جدا نبیند. اولین مشکلی که .1

کسی خود را از امام سر جای خودش هست اما هر« من کجا و امام کجا»که البته اینکه « کجا و امام کجا

 شود که کرامت نفس برای فرد ایجاد شود. این منجر می ه خرد و کوچک باشد.هر چند ک ،خود جدا نبیند

و حاضر ما است. البته این گزاره، گزاره بدیهی است و  رجه الشریف(، امام حیّامام عصر)عجل اهلل تعالی ف .2

اطاعت از ایشان واجب است. قطعا واجب است. اگر کسی به این مطلب اذعان و توجه نداشته باشد و 

تواند از ایشان  پس نمی ،احساس کند امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( به این عنوان حاضر نیست

صر)عجل اهلل تعالی فرجه . گفته شود که امام عکند دایره والیت خود را خارج می ازاعت داشته باشد و اط

 نحوه رویت حضرت در زمان ما رجوع به امر ولیّ ت و اطاعت از ایشان نیز واجب است وهسالشریف( 

الهی اذعان حضور حضرت  کنیم باید ببینیم که هر گونه تبعیت از ولیّ نمی است. بنابراین اگر تبعیت از ولیّ

وضو هم  ،دهید ات را هم که انجام میخوانید و احکام و شکیّ در زندگی ما است. حتی شما نماز هم که می

ماموریت داده  گیریم. منتها امام حیّ می گیرید باید در ذهن داشته باشیم که حکم آن را از امام حیّ که می

)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( است، این منجر به تقویت  این حکم، حکم امام زمان امااست به مراجع، 

ما چیزهایی که منجر به تقویت رابطه ما با  شود. ارتباط ما با امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( می

شود را کم داریم. حضور امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه  امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( می

 دهد.  را باید در زندگی حس کنیم. این موضوع با احکام رخ میالشریف( 

در زمان های قبل دیدن امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( برای افراد بسیار مهم بود. این حالت برای  .3

و   ام باید روز به روز در ما تازهما بسیار کمرنگ شده است. این حالت خیلی خوبی نیست. حس دوری از ام

بروی و خواهی  کجا میکه  باید با هم باشند. یک بار از شخصی سوال کردم 2تر شود. این نکته با نکته  تازه
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نیز . او در پاسخ  خود کامال جدی بود و البته درست تواند برودکسی که امام ندارد کجا میاو  گفت 

 تر باشد. تازهروز به روز در ما تازه و بنابراین این حس دوری از امام باید  گفت.. می

ما باید غیبت را به عنوان عذاب تلقی کنیم و باید سعی کنیم از آن خارج شویم. هم  .غیبت خیلی بد است

باید این سه شرط را داشته باشد. یعنی حتی فرد  امامان و هم جامعه باید از آن خارج شود هم اهلو خودمان 

گرفتم و امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( را  انینشخواهد بخوابد با این امید که شاید امشب  وقتی می

ها در ما تضعیف شده است و این موارد خوب نیست. من شبی نیست که  رویت کردم، بخوابد. این فکرها و ایده

از امام به ما برسد. خواب آن را هم  نشانسسر روی زمین بگذارم بدون این احساس که یا مرگم برسد و یا 

ای  امام مهم است. داستان سلمان نیز اینگونه بود. در چنین دوره خواهم. حیّ من خود امام را می ،خواهم نمی

رود تا  گیرد، همه جا می در زندگی او نیست. تصمیم به مسافرت می کند ولیّ کرده و احساس می زندگی می

ا کنیم و ویید خانه و زندگی را رهگ یعنی شما میکند. اگر کسی بگوید که  را پیدا میپیامبر)صل اهلل علیه و آله( 

خیال باشد که  شود انسان بی برای رفتن جا دارد. نمی اندازند برو. که به دلت میگویم  می به دنبال امام بگردیم،

سین)علیه السالم( در صحرای امام ح مانند ندامام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( که یک حقیقت زنده هست

ما جوری در رابطه با امام  و یا قوم و عشیره دارند.حتی برخی قائل هستند که خانواده و د نموجودیت دار کربال.

ها هستند!  ا و دور از دستزنیم که انگار در جایی بیرون از کره م زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( حرف می

لی فرجه الشریف( رساند. مثل آیت اهلل این فکر دوری از امام بود که برخی از علما را به امام زمان )عجل اهلل تعا

 میرجهانی که با امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( مراوده داشتند. 

 نکته آخر

 (دار است حتی اگر خانهقرار دارد)با توجه به نکاتی که گفته شد هرجایی که هست و در هر سِمتی که  هر کس

انجام  را و کارهایی که الیق یک نماینده است دیف( در آنجا بدانخود را نماینده امام)عجل اهلل تعالی فرجه الشر

. کتاب های نماینده آورده شده استکه در آن ویژگی شیعه دارندد. شیخ صدوق کتابی به نام صفات الده

 مختصری است. جالب 

، برای شد 3بند  اهلل هر کس شاملءشا اهلل تا فردا که شب نیمه شعبان است این حس در ما ایجاد شود و انءشا ان

 ما نیز  پادر میانی کند.
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به همین دلیل خداوند ما را  .ما جزء بدن امام)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(  هستیم و جدای از حضرت نیستیم

به واسطه امام)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( تکریم کردند که امام)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( قلب ما است 

گوید  می ریف( کرامت داریم. شما زبان امام، چشم امام می شوید.بار امام)عجل اهلل تعالی فرجه الشو ما نیز به اعت

سعی  شود و توان کرد. گوش امام می شود بگویید چه کار می ایم میا یکسری ایراداتی را مشاهده کردهما اینج

باید  ،ر بخواهد عاشورایی زندگی کندکند احکام را بشنود یا زبان امام بشود و به افراد بگوید. انسان اگ می

طوری زندگی کند که هیچ شانی جزء امام نداشته باشد،. اصحاب عاشورا هیچ شانی غیر امام حسین )علیه 

بود. این شأن  بینیم که در این صورت یزیدی خواهیمالسالم( نداشتند. ما نباید خود را کمتر از اصحاب عاشورا ب

این توفیق را به فتد و خداوند انه بدون عمل. امیدواریم این اتفاق بیو البته با عمل  را باید برای خود تعریف بکنیم

 این عید مبارك را که واقعا شب قدر است بر ما مبارك کند.    ما بدهد و

 تواند برای فرد در زمان ظهور نیز مشکل ایجاد کند؟ در زمان غیبت می تبعیت نکردن از ولیّ سوال:

با بقیه ارتباط  ءتوسط نواب و علمارت)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( اینگونه است که حتما حض بله. دلیل آن نیز -

منتها اگر کسی این واسطه را  .ای و با واسطه است کنند. حتما با واسطه است و اصال ساختار ساختار خوشه برقرار می

اهلل علیه و آله( نیز همین وضعیت بود و در  کما اینکه در زمان رسول اهلل)صلالن نپذیرد بعد هم نخواهد پذیرفت.ا

 .نیز زمان غیبت صغری

خدمت  شعبان در روایات آمده است، اعمال شیعیان شب نیمه که کنم ای در رابطه با فردا شب مطرح می یک نکته

ای را به  فردا نامه .که آن را اصالح و توبه کنیم و یا اضافه کنیم فرصت داریماز االن تا فردا شب  .شود آقا عرضه می

های کمتری دارد. سعی کنیم کارهای اشتباه زندگی خود را از ساختار کتاب خود حذف  امام تحویل دهیم که غلط

کتاب بپردازیم که  و شود به محاسبه و حساب جایی که می به همین دلیل از االن تا فردا شب را تا /کنیم و جدا کنیم

اهلل خداوند توفیق دهد ما جزء ءشا اهلل یک برنامه زیبا به آقا بدهیم. انءشا ان م تادر این یک سال چه کارهایی کردی ما

)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( اینکه تر حضرت بقیه اهلل  کنند. از این مهم کسانی باشیم که قلب آقا را خوشحال می

د. اگر کسی در دنیا خود را به کمتر نهدبد و به ما حکم ند روی ما برای سربازی و فرمانده بودن حساب باز کننتوانب

  به برکت صلوات بر محمد و آل محمداهلل جزء این افراد باشیم ءشا از این بفروشد خسران کرده است. ان
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 27/02/96اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             نمل   ) جلسه   دوم(   مبارهک   سوره          

 

 بفرستید. یصلواتنصرت جنود دین اسالم و فتح و  برای سالمتی خودتان

با حضرت بقیه حتما  تان ایام الزم است برای اینکه در ایام شعبان که متعلق به رسول گرامی اسالم است و در ای

 ختم بفرمایید. یصلوات، ی پیدا کنیممارتباط محک )عج اهلل تعالی فرجه(اهلل

 شعبان و رمضان کند، در این سه ماه رجب، اهلل خداوند ما را مشمول معنویات بندگان خاص خود،ءشابرای اینکه ان

 بفرستید. یصلوات

 ختم بفرمایید. صلوات کند، )عج اهلل تعالی فرجه(برای اینکه خداوند ما را مایه سرور حضرت بقیه اهلل 

*** 

 کردیمروایتی را مطرح  جلسه پیش راجع به سوره مبارکه نمل صحبت کردیم و مطالبی را خدمتتان عرض کردیم.

 هر فردی تمایل دارد، ت نشد.ئزبان عربی قرا روایت به تواند برداشت جالبی از این سوره باشد.که این روایت می

 تواند عربی روایت را یادداشت کند و از آن استفاده ببرد.می

نسبت به  یعنی« کُن لِما ال تَرجُو أرجى مِنکَ لِما تَرجُو»المومنین:رقال امی باشد.الواعظین میاین روایت از کتاب روضه

 ت به چیزی که امید داری.تر باش نسبرامیدوا چیزی که امید نداری،

پیدا کند. انسان  فرزندشبرای  یامید دارد که مدرسه خوبیک سری مسائل امیدوار است. مثال انسان نسبت به طبیعتا 

که  فرمایدروایت می اصال در راستای امید انسان نیست. وجود دارد کههم از امورات به امید زنده است. یک سری 

-رامی چنین انسانی، ماند.امیدی باقی نمیاپس جایی برای ن ها امید بیشتری داشته باشد.زانسان باید نسبت به همان چی

 شود.می )علیه السالم(المومنین

را ر که ایشان روش تدب پس ما یک مدل تدبر علوی داریم دهند.دلیل این موضوع را به سه دسته از آیات داللت می

خارج شد که  )علیه السالم(وقتی موسی «السالم( خَرَجَ یَقتَبِسُ لِأهلِهِ نارا )علیه فإنّ موسى بنَ عِمرانَ»دهند.به ما یاد می

پیامبر شد در ایشان  دفعتاپس خداوند با او صحبت نمود و  «فَکَلَّمَهُ اللّه ُ عزّ و جلّ فَرَجَعَ نَبیّا»آتشی برای اهلش بیاورد 

خواندن نامه ز ملکه سبا هم پس ا« فَأسلَمَتْ مَع سُلیمانَ)علیه السالم(و خَرَجَتْ مَلِکَةُ سَبَأٍ » حالیکه هیچ امیدی نداشت.
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وقتی یک نفر اسالم بیاورد با زمانی  اما مسلمان بازگشت. به نیت مذاکره خارج شد، ،)علیه السالم(حضرت سلیمان

و » مان شوند.مسل شود تمام مردم آن سرزمین،متفاوت است. این موجب می ،که پادشاه یک سرزمین اسالم بیاورد

ساحران هم رفتند به این امید که عزت فرعون را بدست « خَرَجَ سَحَرَةُ فِرعَونَ یَطلُبُونَ العِزَّةَ لِفِرعَونَ فَرَجَعُوا مُؤمِنِینَ

-هیچ چه اتفاقی در تمام موارد باال مشترك بود؟ بیاورند و برای او تبلیغ کنند اما بازگشتند در حالیکه مومن بودند.

 .«کُن لِما ال تَرجُو أرجى مِنکَ لِما تَرجُو»پس  به اتفاقی که برایشان حادث شد امیدی نداشتند.کدام 

قدر که ما احساس آنست که دنیا ا ی نمل استفاده کردیم. پیام سوره نمل اینی سورهما از این روایت برای مطالعه

اما برای رهایی از این  گردانی نیست.رسختی و سکنیم، محل عذاب، نقدر که ما فکر میآبرنامه نیست. بی کنیم،می

هر فردی این ایمان را داشته باشد به اگر  های ظاهری دنیوی شرطی وجود دارد و آن ایمان است.عذابو سختی 

-انسان خوشحال گفته می کند. به چنین فردی،ها را به خوبی تبدیل میشود که تمام بدیای وصل میدستگاه تسویه

های کهنه و مزمن بسیار موثر طرف کردن حزنر(. این سوره برای ب!کندن با خوشحال ما فرق میآقرشود)خوشحال 

 است. 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 (1)طس تِلْکَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَکِتَابٍ مُّبِینٍ

 (2)هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ

 (3)الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ 

-ایتای زکات و یقین به آخرت می ،زسه خصوصیت دارد. این سه خصوصیت شامل اقامه نما فردی که مومن است،

-یقین یعنی از شما می خرت یقین دارد.آ امور اخروی است. به مسائل مربوط به و،یعنی مبنای یقینی و بدیهی ا. باشد

هر  بردار نیست.این موضوع یقین ؟باز خواهی گشت سالمت، بهرویمیکه  یقین داری از این سفر آیا پرسند که

توانیم یقین داشته باشیم که این سفر اگر بر اساس احکام الهی رفتار کرده باشیم، می امافتد ااتفاقی ممکن است بی

اگر  اماتواند در مورد خوب بودن فرد مقابل اطمینان داشته باشد ست. مثال یک نفر هنگام ازدواج نمیمورد تایید خدا

 «بِاآلخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ»بردار است. لذا این افراداین اتکا به حکم خدا یقین طبق حکم خدا تحقیق و مشورت کند،

 خرتی است.آشان یعنی محل یقین هستند
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مثال برای  ن را انجام بدهند.آدرصد متوجه شوند تا  100کاری را  یکه بعضی افراد باید نتیجهاست ر به همین خاط

و این خصلت در مقابل  شان را صرف امور دنیا کنندخواهند یقینیک سفر باید تمام جوانب را بسنجند. این افراد می

 ( خرتآایتای زکات و یقین به ز، گیرد.)اقامه نماسه صفت مذکور قرار می

 (4...)إِنَّ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

که  گویدمی گوییم پولی به یک نفر قرض بده،ها میهستند. یعنی وقتی به آن «الیومنون باالخره»گروهی از مردم،  

و من »گوییم . میکنداما او اطمینان نمی دهد،برابر آن را به تو می 70گوییم خداوند می. شوداگر گرفتار شوم چه می

بست ندارد و راه بن ،های دنیا در تمام مشکالتی که دارند اگر تقوا پیشه کنندهمه آدمیعنی « یتق اهلل یجعل له مخرجا

 گوید: از کجا معلوم؟!کند و میباز هم اطمینان نمیاما او وجود دارد حتما یک راه مفری 

به آخرت یعنی ایمان به لوازم آخرت، ایمان به قوانین آخرت، تواند به آخرت ایمان پیدا کند. ایمان چنین فردی نمی

آخرت فقط یک جا و محل  به دینی که مربوط به آخرت است. ایمان به خدایی که آخرت را خلق کرده، ایمان

های آن. هر کسی مال یتیم را بخورد در همین باطن این دنیا یعنی قوانین و سنت آخرت یعنی آخر این دنیا. نیست.

اگر فرد به این قوانین اطمینان  بیند.این دنیا لطمه میر خورد. اگر کسی حق کسی را بخورد حتما دسیلی می دنیا

تواند ی نمل میی مبارکهسوره 4ی کنند که آیهها فکر میگروهی از انسان کند.نمی مسلما این کار را ،داشته باشد

 استثنا داشته باشد.

 (4)زَیَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ یَعْمَهُونَ 

گوید مثال فرد نباید دروغ بگوید اما می شود.خواهند انجام بدهند برایشان تزیین داده میاین افراد هر کار بدی که می

میریم غصه میگویند از مثال این افراد می زندگی او بر این اساس است. یمصلحتی است. یعنی همهو  اشکالی ندارد

 !اگر غیبت نکنیم

تواند مسیر درستی را طی کند. مثال در کارش کم بگذارد و نمی طبق آیات قرآن فردی که کار غلطی را انجام بدهد،

یعنی  عمه یعنی سرگردانی، شود.نتیجه این است که در نهایت دچار عمه )یعمهون( می جهت جبران صدقه بدهد.

چه باید کنند. در  که توانند تشخیص بدهندنمی ،رسندراهی می رکه به یک چهازمانی این افراد «چه کنم! چه کنم،»

 چه قوانینی اعتنا نکرده است.به ببیند در زندگی و گردد رباید ب ی چه کنم برسد،واقع هرکس در زندگی به نقطه

 .کندپس انسان باید سعی کند مراقبتش را حتی در مسائل کوچک بیشتر  ها نیست.کلید درد ،هیچ چیز به اندازه تقوا
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آن وقت  زندگی از آنها استفاده نمود.ی ها ایمان داشت و در صحنهباید به این آخرت هستند.، آیات قران و روایات

 شویم.گرفتار نمی «چه کنم چه کنم»به 

سرین به این سادگی که ما موضوع را مطرح کردیم بعضی از مف بشویم.« باالخره هم یوقنون»ما باید جز گروه 

یقین به آخرت قابل حصول برای همه مردم است. یقین به آخرت یعنی  واقعیت این است کهاما  اند.صحبت نکرده

از  خورم.سیلی می ،شوم. اگر دروغ بگویمهالك می ،دانم اگر اینجا چاه هست و داخل آن برومیعنی من می چه؟

الزم  تا ما هم جز موقنین شویم. در دسترس بیاوریمآخرت را باید  شود. به همین راحتی!صل نمیخوب حا کار بد،

  !این را بگذاریم برای مومنین .کسب کنیمو صفات الهی  ءنیست یقین به آخرت را از یقین به اسما

)علیه مومنینآخرت یعنی فرمایشات امیرال کند()حصر می.فقط به آخرت یوقنون هستند فرمایدخداوند می

واقعا عجیب  را به ما عطا کرده )علیهم السالم( های ایشان(. اینکه خداوند اهل بیتحکمترجوع شود به )السالم(

 الحمدهلل رب العالمین برای این نعمت. است.

او  خدا بار سوره توحید را بخواند، 11هستند. هرکس هر روز صبح  «الیومنون باالخره»کسانی هستند که ها« یعمهون»

توحید آنقدر توان دارد که یک نفر را ی سوره اعتماد کنیم.« قل هو اهلل احد»باید به  کند.را از شر شیطان مصون می

ش هر مشکلی پیش اهرکسی در زندگی آنقدر توان دارد که زمین و آسمان را نگه دارد. .حفظ کنداز صبح تا شب 

 شود.مشکلش حل می مطمئنا، بالفاصله به سوره توحید مراجعه کند ،آمد

راحت باشد پس چرا مردم آنقدر ر مان این خواهد بود که اگر بهشت رفتن اینقداگر روایات را مطالعه کنیم، واکنش

روایات در دست  !روایات در کتاب است و کتاب در کتابخانهزیرا  دلیلش واضح است ؟!کنندسخت زندگی می

باید برویم و این روایات را به  بریم.به مسجد و مدرسه نمی مان است.خوانیم برای خودچه میهرز مردم نیست. ما نی

 در زندگی مردم جاری شود. )علیهم السالم(مردم منتقل کنیم تا سبک زندگی اهل بیت

حال بهتری داریم تا زمانی که یاد خدا نیستیم  ،که به یاد خدا هستیم مسلما زمانی بخواهیم با انصاف نگاه کنیم،ر اگ

 پول داشته باشیم.حتی اگر 

 (5)أُوْلَئِکَ الَّذِینَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِی الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ

با جمله  گونه است. یک باراین و حتما به این  منظور است که حتما «لهم»و  «اولئک » یدر این آیه ذکر هر دو واژه

 حصر داده است. «لهم»بار با  اسمیه تاکید کرده و یک
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بدی  حاال باشد.بدی است که در عین حال عذاب هم می ،«سوءالعذاب» کند.فرق می «سوءالعذاب»با  «عذاب سوء»

روح معنای  خرت است.آفرمایند این هم مربوط به دنیا و هم مربوط به می )ره(که درد هم دارد. حضرت عالمه

ن سوء عذاب آشته باشد به طور قطع دارای سوئی است که خرت نداآاین است که هر کسی ایمان به  5و 4آیات 

 است.

 (5)وَهُمْ فِی الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ..

شود که در ذهنش هم فرد با وضعیتی روبرو میزیرا  ی اخسر را ذکر کرده است؟یعنی خاسرتر. چرا واژه «اخسر»

 توانست تصور کند. نمی

بیند که حتی از کسانی می ناگهانکند اما فضایی از فوز و رستگاری ترسیم میشود کسی که برای خود می «اخسر»

 !بدتر هم هست ،وضعیتش بهتر است که کردکه فکر می

باشد و مربوط به شناخت انسان است. کسی که به خدا ایمان دلیلش این است که بهشت و جهنم امری تکوینی می

 زند.ها را کنار میگ فقط پردهمر در همین لحظه هم در بهشت است. پیدا کند،

 شدن همان زینت دادن اعمال است؟ «اخسر»علت سوال: 

ها گوید وضع من از اینبیند و با خود میها را در جامعه مییک سری آدم چون این فرد حق به جانب است. بله. -

 خیلی بهتر است!

 بیند.تر میربارا زیان آید که حتی نسبت به خاسر خودوضعیتی پیش می «اخسر»در آخرت برای 

هایی در زندگیشان باشد که آن )بدینشود.دچار سوءالعذاب  مسلمانینمل هیچ  یشااهلل به برکت سوره مبارکهان

 ها عذاب باشد(بدی

ساعت زمان  100البالغه بیشتر از هاست. به قوانین عمل کنید. خواندن نهجدم خوبآلطفا نگویید این آیات برای 

 حداقل یک بارحکمت ها را بخوانید. ،اگر نتوانستید خواهد.نمی

-دانم کسی مشکلی داشته باشد و با اعتقاد به نهجهمه آخرت امیرالمومنین در یک جلد کتاب است. من بعید می

 البالغه مراجعه کند اما مشکلش حل نشود.
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 وسواس فکری، خود، کردن رتحقی داری بکند.داری و همسرتواند بچهنمی ،داشته باشد «سوءالعذاب»اگر کسی

 است. «سوءالعذاب»دلیل  ،های شخصیاهانتو افسردگی 

 کند؟چه چیزهایی سوء ایجاد می سوال:

 کنیم.برای پاسخ این سوال به روایات مراجعه می -

کنند. ها از آنها نهی می( در حالیکه عقلواطر)خ هایی دارندشد و ها یک سری آمدروایت اول: به طور طبیعی قلب

 ؟رویددوباره سراغ آن می ،شویدچرا وقتی از چیزی ناراحت می

نفس انسان یک سری  اطبیعی بر کند. به طوهای سوءیی دارند و حکمت از آن نهی میروایت دوم: نفوس طبیعت

 کند.ها دور میاو را از آن سوء است که اگر حکمت یاد بگیرد، ی قرین شدههایسوء

 طبایع سوء هستند؟ه نتیج، سوء ها()جمع خاطر،اندیشه نتیجه گرفت که خواطرشود آیا می سوال:

 .بله -

 ن حکمت را معادل برکت و چیزی شبیه کوثر معرفی کرده است. آخداوند در قر

 اند که با حکمت اصالح شود.قول داده )علیه السالم(حتی اگر صفتی وراثتی به ما رسیده باشد، امیر المومنین

 گرفتنی است؟مت یادآیا حک سوال:

سه مسیر برای حکمت پیشنهاد شده  ،1باشد. در کتاب حکمتن اعطایی میآعمده  امابخشی از آن اکتسابی است  -

 است.

 ی آن برداشتن سوء طبایع است.خداوند گوهری به نام حکمت به انسان عطا کرده است که وظیفه

یعنی بطور قطع  .خود در چاه افتادن را پسندیده است روایت سوم: اگر کسی چاهی را برای دیگری حفر کرد برای

 افتد.در چاه می

 (6)وَإِنَّکَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ

                                                           

  از سری کتب مدرسه دانشجویی قرآن و عترت 1 
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ن را باز آوجودش چیزی جز تلقین قرآن نیست. حال این قر یشخصی به نام نبی، همه عجیب است. این آیه بسیار

 دهد.کرده و تفصیل می

 (7)مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّی آنَسْتُ نَارًا سَآتِیکُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِیکُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّکُمْ تَصْطَلُونَ  إِذْ قَالَ

 (8)فَلَمَّا جَاءهَا نُودِیَ أَن بُورِكَ مَن فِی النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ 

یعنی  اید.ن پیدا کردهآرا در قر «امیدواری»های قران را پیدا کنید است. اگر لعل «لعل»امید در قران کلمه ر علمدا

 .هایی خوش باشد و به چه چیزی امیدوار باشیمزاینکه باید در زندگی دلمان به چه چی

ی امید به وسیله انسان به ك رسیدن به مقصد است.ك ذکر و معنویت در زندگی است. امید، محرّمحرّ امید،

 یابی به مقصد است.شاخص دست رسد. امید،مقاصدش می

باالخص  ،های مهم اختالل انسانشود. یکی از محلدچار اختالل می ،اگر کسی در زندگی امیدش را از دست بدهد

آورد. ر میو این امید، ایمان و ذک اختالل در امید است. امید یعنی مشاهده مقصد و حرکت به سمت آن در معنویت،

 خواهد به جایی برسد باید به امید متوسل شود.اگر کسی در زندگی می

 افتد:اختالل در امید از سه جنبه اتفاق می

 خرت امیدوار نیست.آفرد به مقاصد دنیا امیدوار بوده و به  .1 

 ،بیشتر از رجا باشدعکس. اگر خوف رشود. یعنی خوف بیشتر از رجا است و ب. بین خوف و رجا گسست ایجاد می2

ها را امتحان راز مسی و بسیاری به سمت احتیاط رفتهدر نتیجه  کند.رسد چون ترس بر او غلبه میفرد به مقصد نمی

 ... کند ونمی

عکس اگر رجا بر خوف غلبه راقتصادی فعال نیستند؟ چون خوف بر رجا غلبه دارد. ب یمومنین در زمینه مثال چرا

 شود.انگاری مییالی و سهلخفرد دچار بی ،کند

-گیر ماست این است که امید ما به خدا و فضلش بیشتر از خوف ماست. چه اتفاقی مییکی از مشکالتی که گریبان

 کند.کند. هیچ گذشت شب و روزی ما را متحول نمیدهد. هیچ مرگی ما را متاثر نمیافتد؟ هیچ چیز ما را تکان نمی
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اینجا همان  کند.هایی که انسان باید خوف و رجا داشته باشد را تعیین میمحل، نآقرهای لعل بسیار مهم: ینکته

یعنی  مقصد است. تقوا و تذکر است. یعنی تقوا، ست که مصداقش دنیا نیست. موضوع این آیات نوعا رشد،جاهایی

د خواهد رسید و هم نگران تقوا شدن باید خوف و رجا داشته باشد. یعنی هم امیدوار باشد که به مقصفرد برای با

 .باشد که اگر نرسم چه خواهد شد

م خوردن وضعیت ه اضطراب در قرآن عبارت است از به فرد مضطرب است. ،اگر خوف و رجا در توازن نباشند

اگر خود واژه  کنیم.جو میودر قرآن جست «لعل»را با کلمه  «رجا» خوف و رجا نسبت به مقصد آخرت گرایان.

 اثربخش نیست. «لعل»وجو کنیم به اندازه کلمه را جست «رجا»

 ؟کردرجا را با هم متعادل و متناسب  و شود خوفچطور می سوال:

افتد. یعنی فرد نسبت به قوانین و مقصد شناخت واقعی پیدا کند و به علم حقیقی این موضوع با تفکر اتفاق می -

 علم منشا اصالح خوف و رجاست. دست یابد.

غالبا هدایت  شوند،نمل حول موضوع امید است چون نوعا افرادی که در این سوره معرفی می یبحث ما در سوره

 شوند.می

 (10)ا یَخَافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَوَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ کَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ یُعَقِّبْ یَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّی لَ

پس باید  رجا نیز گاهی مقابل خوف است و گاهی نیست. و گاهی نیست. است ن گاهی در مقابل رجاآخوف در قر

مقابلش چیست. هرجایی لعل آمده خوف و رجا با هم است. مثال زمانی که  ،ن آمدهآرجایی که در قرکه توجه کنیم 

 که تراز هستند و ممکن استخوف و رجا هم یعنی ،به امید اینکه باشد ،گوید من بروم ببینم آتش هست یا نهمی

 دست پر برگردد.

 دچار اشتباه شدند. ،یات رسیدندآهای مختلف دارد. بعضی از افراد وقتی به این حالتاست و ای خوف واژه پیچیده

-نمیاشتر مالک  اماترسد و ایمانش کم بود ببینید موسی می گویندهایی که ایمانشان دچار نقصان است میآن یعنی

 مواظب باشید از این اشتباهات نکنید.  !ترسید

 خاصیت بشری دارد. )علیه السالم(زیرا موسی چرا خداوند این سخن را می گوید؟ «یا موسی ال تخف»
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)انی ال یخاف لدی  اما خوف دوم آیه ک باید خوفش را ببینید.لِاصال برای اینکه ببینید یک نفر بشر است یا مَ

 المرسلون( اینطور نیست. این خوف به معنی اعتمادی است که مانع ترس است. 

بلکه باید خدا بودن  .خوفی که در مقابل رجاستآن نه  . البتهوقت نباید خوف داشته باشد اگر انسان با خداست هیچ

 خدا را بپذیرد و اعتمادش از خدا سلب نشود.

باید یار ایشان باشد. امام بدون یار نخواهد آمد. باید نسبت به  ،است اهلل تعالی فرجه( )عجهر کسی منتظر امام زمان

وقتی آمارهای این چنینی را دیدیم، نباید از نگرانی شب  باید از آمار طالق بترسیم. امامت مسئولیت داشته باشیم.

 خوابمان ببرد.

ین بچه من است، من او را با وضو و ایمان شیر دادم، حسی داشته باشد و بگوید ا چنیناگر مادری نسبت به فرزندش 

سوزد و نه در آخرت. البته استثنا سوزد. نه در دنیا مینمی ،این بچه را اگر در آتش هم بیندازند، ن برایش خواندمآقر

 تا همینطور است. 90 ،بچه 100هم داریم ولی از 

 کنیم باید با حکم الهی و نظر رسول باشد.حتما هرکاری می

 ترسد.نمی ،زیر چتر رسول باشد که هر کس« التخف انی الیخاف لدی المرسلون» فرمایدیه که میآطبق این قسمت 

بزرگترین  ایمن هستند. ،افرادی هم که اعمالشان با حکم الهی و نظر رسول است و عالوه بر اینکه رسول ایمن است

 کند.بستر امن ایجاد می کسی که است یعنی «امین» ،نآوصف رسول در قر

 (11)إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّی غَفُورٌ رَّحِیمٌ

خدا  «ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّی غَفُورٌ رَحِیمٌ» اما انجام بدهدست گاهی انسان ظلمی هم ا یعنی ممکن «اال من ظلم»

پناه  ،هر وقت متوجه شد ..تواند همیشه در چتر رسول باشد اما اشکالی نداردانسان نمیکه  یمدانما می د کهفرمایمی

 .یاوردب

 کنندگان گذاشته است.خداوند بعضی از صفات خاصش را برای توبه

-کننده میتوبه انساناین آیه را « فانی غفور رحیم»برگردد. اما  و سپسمنظور این نیست که کسی برود گناه کند 

-آنگاه به حسن این آیه پی می ،اگر به اشتباه دچار خطا شدیم امامد. این به این معنی نیست که برویم ظلم کنیم فه

 شکوه است.این آیه بسیار با بریم.
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 «وجل»چیست؟ این واژه در سوره مبارکه انفال ذکر شده و به معنای تاثر است.  «وجل»با واژه  «خوف» فرق سوال:

 شود. که فرد منقلب می رودوقتی به کار می

 ای هستند.کنندهاین آیات خیلی آیات عجیب و امیدوار

 (12وادخل یدك فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الی فرعون و قومه انهم کانوا قوما فاسقین )آیه 

 کند؟چه چیزی را حصر می 11 یدر آیه «اال» سوال:

خوانده شد،  10هایی از زندگی در مسیر مرسلین نیستند. وقتی آیه که در برهه کسانی هستند «اال من ظلم»منظور از  -

فقط  مگر ندیدید آیه چه گفت؟ ه شدگفت پرسیدند چرا؟ و در عالم ملکوت دچار بهت شدند عدهیک  تمثیلبه بیان 

من » بین این قانون تکلیف ما چیست؟ از حاالها مجدد سوال کردند که بعد آن باید مرسل باشی تا بتوانی نترسی.

  ها نیز مشمول آیه شدند.الحاق شد. و این 10به  11آیه  به همین جهتپس ما چه؟  گفتندها سر بیرون آوردند و «ظلم

ال »کردند به  «بدل حسنا»این افراد اگر  هستیم.« من ظلم»دسته پس جز  (نیستیم البته که)ها نبودیم اگر ما جز مرسلین

 شوند.یل میتبد «یخاف لدی المرسلون

 هم ظلم کرده باشند؟ )علیه السالم(پس اینگونه نبوده است که حضرت موسی سوال:

 ترك اولی هم ندارند. ءاینگونه نبوده است. انبیا خیر -

 (13)فَلَمَّا جَاءتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِینٌ

 (14) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ 

اما باز هم دقت کنید. روایت داریم  ی پیش مفصل درباره آنها صحبت شد.هفته خیلی مهم هستند. 14 و 13یات آ

ای کن تا مانع توانم. موعظهنمی اماخواهم گناه نکنم آمد و گفت: میکه مردی خدمت امام حسین )علیه السالم( 

گاه هرچه خواستی گناه کن وگرنه دست پنج کار را بکن و آن :دفرمودن امام )علیه السالم( صدور گناه از من شود.

ارج شو و دوم این که از والیت خدا خ اول آن که روزی خدا را نخور و هرچه خواستی گناه کن. از گناه بکش.

چهارم این که  سوم این که جایی پیدا کن که خدا تو را نبیند و هرچه خواستی گناه کن. هرچه خواستی گناه کن.

توانی از دست وی نجات پیدا اگر توانایی دفع او را داری و می ،آیدالموت برای قبض روح تو میگاه که ملکآن
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توانی داخل مأمور جهنم خواست تو را وارد جهنم کند، اگر میپنجم این که وقتی  خواهی گناه کن.کنی، هرچه می

 خواهی گناه کن.نشو و هرچه می

بکن. هر کسی این دو کار را ترك کرد  ،هر کاری دوست داری کار را نکن ودو  این است که 14 و 13یات آپیام 

 نداشته باش است. ظلم و علوّ علوّ ن دو چیز ظلم وآ کند.ها برائت جست به همه فیوضات الهی دست پیدا مییا از آن

 توانیم بکنیم.کاری غیر از خداپرستی نمی ،نداشته باشیم وقتی ظلم و علوّ !هر کاری دوست داری بکنو بعد 

رسانند. هر ما را به مقام مرسلین می دوینده روح معنای این دو واژه را بررسی و مطالعه نمایید. این آ یبرای هفته

 کند. بیند و انکار مییات واضح الهی را میآشته باشد دا کسی ظلم و علوّ

مان را بیشتر کنیم و ل محمد استغفار و خودشناسیآماه شعبان به برکت صلوات بر محمد و  باقیماندهاهلل در ءشاان

 برای ماه مبارك رمضان آماده شویم.
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 03/03/96اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (سومنمل   ) جلسه      مبارهک   سوره          

 

 جهت آمرزش گناهان، باالخص در این لحظات پایانی ماه مبارك شعبان صلواتی ختم بفرمایید.

اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان »ه ایام ماه شعبان رو به پایان است، بگوییدگفته شده در زمانی ک

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

 ختم بفرمایید.

وقت احتمال  بیند، آنقدر که هیچ نواقص خود را خیلی زیاد می ،کند اش نگاه می انسان وقتی به خود و نواقص

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

طمینان به است اگر کسی به آن قایل شود. بنابراین ما با ا بداین فکر خیلی  «تواند ما را اصالح کند. خداوند نمی»

خواهیم  خداوند قادر است گناهان ما را بیامرزد و نواقص ما را جبران کند و از او می»گوییم:  فضل و عنایت الهی می

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

*** 

  الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1) بینٍمُ کِتابٍ وَ الْقُرْآنِ آیاتُ تِلْکَ طس

 (2) لِلْمُؤْمِنینَ  بُشْرى وَ هُدىً

 (3) یُوقِنُونَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ وَ الزَّکاةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّالةَ یُقیمُونَ الَّذینَ

 (4) یَعْمَهُونَ فَهُمْ أَعْمالَهُمْ لَهُمْ زَیَّنَّا بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ ال الَّذینَ إِنَّ

 (5) الْأَخْسَرُونَ هُمُ الْآخِرَةِ فِی هُمْ وَ الْعَذابِ سُوءُ لَهُمْ الَّذینَ أُوْلئِکَ
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 (6) عَلیمٍ حَکیمٍ لَدُنْ مِنْ الْقُرْآنَ لَتُلَقَّى إِنَّکَ وَ

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

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

اقامه نماز و ایتای »ر کند و این ارتباط هم بوسیله ارتباط برقرا« آیات قرآن و کتاب»با  دیالهی را دریافت بکند با

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

خواهد  برود. علت هم این است که وقتی می«  کتاب و قرآن»ای ندارد جز اینکه به سمت  ورزد چارهب اخرت یقین

و همین طور « چه زکاتی؟!»خواهد ایتای زکات بکند باید بداند  یا وقتی می« چه نمازی؟!»ز بکند باید بداند اقامه نما

و خداوند در قرآن و کتاب همه این  «چه آخرتی مد نظر است؟!»خواهد به آخرت یقین آورد باید بداند،  وقتی می

امکان عملی شدن ندارد. « کتاب و قرآن»دون آیات موارد را تبیین کرده است. بنابراین تحقق این سه مورد اصال ب

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

شود ازجنس غم و اندوه و درد و ... که این موارد همان  هایی که به انسان وارد می همه بدیشود.  میسرگردانی 

ساز  حال این قرآنی که از آن به عنوان یقینفتد. ا عذاب هستند که به واسطه عدم ایمان به آخرت اتفاق می مصادیق

باید  «قرآن یعنی چه؟!»ساز و ایتاءساز است این قرآن به پیامبر القا شده است و درنتیجه اگر بخواهید بفهمید  واقامه

 و بالعکس. «پیامبر یعنی چه؟!»بفهمید 

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

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

 (9اللَّهُ الْعَزیزُ الْحَکیمُ ) إِنَّهُ أَنَا  یا مُوسى

  (10ال تَخَفْ إِنِّی ال یَخافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ )  وَ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ کَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَ لَمْ یُعَقِّبْ یا مُوسى

خواهید بفهمید قرآن چه  گوید اگر می کند و می باز می پرانتز نکته جالب این آیات این است که انگار خود قرآن

 های زیر از داستان موسی گوش کنید: گفته است، به بخش
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تواند به مالقات خدا برود و لقاءاهلل یکی  تعریف شده یعنی می« مالقات خداوند»انسان موجودی است که در طبعش 

کند. این  بیند و خداوند برای او تجلی می ری میهای قرآن است. چگونه؟ حضرت موسی)علیه السالم( نو از بحث

که کیفیت این تجلی چگونه بوده برای ما مشخص نیست اما به هرجهت اتفاق واضحی افتاده است. مثل این است که 

کنم که آن جا آتشی هست و آن  گوید آن جا آتشی است، مثل این که من اینگونه دریافت می یک حسی به من می

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

افتد و امر لقاءاهلل یک امر  کند و این حقیقت در کوه طور نیز به یک نحو دیگر اتفاق می اهمیت پیدا می «الحکیم

 شود. طبیعی می

شوید . شریعت  می« لقای خداوند»شوید کأنه دارید وارد ماه  این یعنی این که وقتی شما وارد ماه مبارك رمضان می

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

خواهد  می ،شود ای که اسمای الهی درون آن است، توصیه می شود و یا برای هر روز ادعیه جوشن کبیر توصیه می

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

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

ل جاری کنند. البته نه به شکلی که برای حضرت موسی)علیه السالم( ها به طور معمو کنند.کوه طور را برای انسان

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

ه های عزیزی مثل ماه شعبان و رجب و باالخص ماه مبارك رمضان است. اگر کسی بپرسد در ما خصوصیات ماه

تباط تر اینکه با خدا ار گویند کاری بکن که خدا را حس کنی، بفهمی و کمی قوی می ،کار کنمه مبارك رمضان چ

 ای.  طوری بشود که فکر کنی با خدا مالقات پیدا کرده تر یعنی پیدا کنی و کمی قوی

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

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

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

ای، نماز  مسجد برای اینکه بیت الحرام را بیاوریم در هر محله .روزه و مسجد مطرح شده استهمین حج و مناسک و 

شوند که لقاءاهلل را متنوع کنند.  نیز عبادات به همین دلیل متنوع می ای و... و برای اینکه لقاءاهلل را ببریم در هر خانه
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برای ما  جریانگذار این  رتی پیدا کرد که پایهخالصه ما باید ممنون حضرت موسی)علیه السالم( شویم که یک طها

 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 جَیْبِکَ  فی یَدَكَ 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

توانند به سمت سعادت و یا شقاوت  کنند که این سری صفات انسان را می این آیات یک سری صفاتی را مطرح می 

شود و حتما خیر و بر مدار حق است(  آورد حسن)کاری است که اختیار می سوق بدهند.آن چیزی که سعادت می

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

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

ی نسبت به خود و دیگران میل پیدا کند. ظلم به معنای در تاریکی و در ظلمت ماندن است و این که انسان به تعدّ

کند حق خودش و دیگران را ادا  در کل، انسان وقتی ظلم می امای ظلم خیلی گسترده است کند. البته معان می

 کند و بسیار نزدیک به جهل و تاریکی است. نمی

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

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

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

ها اینگونه است که: هرکس به اندازه ظلم و علوی که دارد که از حسن دور و به سوء  در واقع رابطه بین این واژه 

 در و شود انسانی از ظلم هجرت کند چطور می»ی این است که  شود.آیات بعدی به نوعی نشان دهنده نزدیک می

ستان کسی است که همراه حضرت سلیمان)علیه ملکه سبا در این دا« واقع سوء خودش را به حسن تبدیل کند؟!
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یعنی هرکس که هر کاری  وجود داردکند و این قانون برای همه  شود و سوء خود را به حسن تبدیل می السالم( می

 کند. هجرت می (علیهم السالم)اند انجام بدهد به دامن پیامبران  که ایشان کرده

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

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

و ما اند  گوید همه روشن سوره انگار می امامان داریم این است که همه خاموشند و ما فقط روشنیم که ما از اطراف

 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 والِدَیَّ  عَلى وَ عَلَیَّ أَنْعَمْتَ  الَّتی نِعْمَتَکَ أَشْکُرَ أَنْ  أَوْزِعْنی رَبِّ قالَ وَ قَوْلِها مِنْ ضاحِکاً فَتَبَسَّمَ

 (19) الصَّالِحینَ عِبادِكَ  فی بِرَحْمَتِکَ  أَدْخِلْنی وَ

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

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

یعنی از خداوند قدرت و بینش و تدبرالزم برای مدیریت  «...وَقَالَ رَبِِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ»

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

 رسد. ها از ناحیه والدین به انسان مید که خیلی نعمتده نشان می«  أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلَى وَالِدَیَّ»

شویم که عمل صالح یعنی عملی که به رضایت خدا بیانجامد، و  وجه میمت« وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ»بارت درع

سومی داخل شدن در بندگان صالح خداست. در اینجا دیدیم که یک حادثه مثل مورچه باعث شد تا از طریق دعا 

 گیرد.ببرای حضرت سلیمان)علیه السالم( لقاءاهلل شکل 

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

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

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

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

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

کنم یا  کنم یا زندانی می گوید یا این را ذبح می بیند می چه قدر شخص قاطعی بوده است که وقتی یک پرنده را نمی

خواهد این را   رسد می که به نظر می، در حالیکه سلطان مبین باشد)یعنی خیلی آشکار باشد(یک حجت بیاورید 

همان قوانینی که . شوند ها هم سطحی از عقالنیت را قایل می بگوید که در حکومت مردان الهی حتی برای پرنده

ین ناشی از سیطره حضرت گذارند و ا همین قانون را می نیزشوند برای پرنده  برای انسان ذی شعور قائل می

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

ولو احساس او اشتباه باشد خود این احساس پرنده چیز « أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُکَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ»گوید  می

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

زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ » ها تحلیل یک پرنده باشداینشود که  حضرت)علیه اسالم( به آنجا واقف بود. آدم باورش نمی

تواند طیر  بینم که می لیمان)علیه اسالم(  میمن این را البته از قدرت س «دُونَأَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ فَهُمْ ال یَهْتَ

 را اینگونه توانمند کند.

در واقع سوره نمل جلوه ربانی امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه()انسان کامل(را به وسیله  حضرت سلیمان)علیه 

سطح انسان در مواجه با امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه  ،بخواهیم فکر کنیم اینگونهدهد و اگر  السالم(  نشان می

البته خود اینکه  ه در حد خود این پرنده هم نیستیم..ما کبود،  الشریف( باید خیلی باال برود. حاال این سطح پرنده

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

 (25ءَ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ یَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَ ما تُعْلِنُونَ ) رِجُ الْخَبْأَالَّ یَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذی یُخْ 

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

 (29قالَتْ یا أَیُّهَا الْمَلَأُ إِنِّی أُلْقِیَ إِلَیَّ کِتابٌ کَریمٌ )

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

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

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

کند و این اولین صفت خوب ملکه سبا بود. چراکه مثال تصور  و به آن حسن ظن  پیدا می «أُلْقِیَ إِلَیَّ کِتَابٌ کَرِیمٌ

تا  «خواهی ما را تخریب کنی شما می»اگر از اولش بگوییم که  ،خواهد انتقادی از ما بکند کنید همسر یا دوست ما می

ا تأثیر مثبتی در من خواهد حسن ظن داشته باشیم و بگوییم حرف شم اگر اماشود  آخر موضوع چیزی عایدمان نمی

 ای را دریافت کنیم. ممکن است نکتهگذاشت، 

 (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 دومین ویژگی مثبت ملکه سبا، اهل مشورت بودن و عدم تعصب 

 شود انسان کافر به سمت روشنایی برود. می

 (33قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدیدٍ وَ الْأَمْرُ إِلَیْکِ فَانْظُری ما ذا تَأْمُرینَ )
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هر طور  اماهم ثروت  و هم سپاهیان ،سبا نیز در پاسخ مشورت خواهی او گفتند که ما هم قدرت داریماطرافیان ملکه 

نتیجه انسان صاحب تدبیری  در نشوند. دانید. در واقع ملکه سبا طوری برخورد کرد که بزرگان متوقع شما صالح می

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

 (34إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ کَذلِکَ یَفْعَلُونَ ) قالَتْ

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

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

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

 (38مُسْلِمینَ )  بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ یَأْتُونی  ا أَیُّکُمْ یَأْتینیقالَ یا أَیُّهَا الْمَلَؤُ

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

لَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّی قالَ الَّذی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ أَنَا آتیکَ بِهِ قَبْ

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

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

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

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

مثل ملکه «. نسبت به چیزی که امید ندارید بیشتر امید داشته باشید تا چیزی که برآن امید دارید»فرماید: السالم( که می

اصال فکر  .کرد مذاکره یا جنگی در راه است سمت سلیمان)علیه السالم( در حرکت بود فکر می که به سبا که زمانی

 مسلمان شده باشد. ،گردد کرد وقتی باز می نمی

 شود:  گویی هنگام مطالعه این آیات برای انسان سه موقف زیر مرور می

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

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

 بنابراین انسان طبق این روایت حضرت امیر)علیه السالم(، باید دائما امید داشته باشد.

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

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

 (42فَلَمَّا جاءَتْ قیلَ أَ هکَذا عَرْشُکِ 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  ،دیدن بلقیس که یکی از سران طاغوت استسلیمان)علیه السالم( هنگام  احساس

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

در وز چقها را هنگام قرآن خواندن شناسایی کنیم و مثال با خودمان بگوییم امر باید بکنیم این است که این حس

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

 شویم. ها دچار مشکل می یک مومن بررسی کنیم که چقدر حس فرعونی در ما وجود دارد؟ البته ما نوعا در تطبیق

 تر شود. بردیکنیم تا بحث کار حال به چند روایت دراین جا اشاره می

ای حتما در ریشه خود ظلم دارد و هر سوءای به واسطه  گردیم به بحث حسن و علو و سوء و ظلم. هر سوءبرمی

چرا خوب  ،گوییم حالمان خوب نیست یعنی می ،بینیم مان میافتد.گاهی اوقات ما سوء را در حال ظلمی اتفاق می

مان بد بینیم. پس ما هر وقت حال ای نیکویی را در آن نمیه چون ثمرات و زیبایی ،چون حسن در آن نیست ؟نیست

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

 کنید:
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ساوی با یک یعنی هرظلمی در دنیا م«: ظلم المرء فی الدنیا عنوان شقاوتها فی االخره»: (قال علی )علیه السالم -

 شقاوت در آخرت است.

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

 ظلم نفسه من عصی اهلل و اطاع الشیطان. -

 الیومن بالمعاد من ال یتحرج عن ظلم العباد. -

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

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

 من اهمل العمل بطاعه اهلل ظلم نفسه -

 من باع نفسه بغیر نعیم الجنة فقد ظلمها -

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

های قدر  ی بخواهد این ماه رمضان را خیلی پاك و معنوی بگذراند و در شبهای باال، اگر کس حال با دقت در بحث

باید مصادیق ظلم را در زندگی خود بشناسد و از آنها  ،به درکی از امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( برسد

 شود.( شد، ظلم می هرجا آن سلب .برائت پیدا کرده و آنها را تبدیل به حسن کند.)شما باید حقوق خدا را بشناسید

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

شود و این  به طوری که خود انسان هم متوجه نمی ،هاست ترین ظلم دلیل آن نیز این است که ظلم به همسر مخفی

باید  ،خواهد عاقبت به خیر شود تواند وجود داشته باشد و اگر فردی می میحرف و رفتار انسان  ظلم به همسر درنگاه،

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

نتیجه حرف این شد که هرکسی حالش بد است، درد و رنج دارد، مضطرب است و به قول معروف یک جای 

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

 حالش خوب شود.
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به برکت صلوات  ،مان را به حسن تبدیل کنیم های خود را پیدا کنیم و سوء حال ان شاءاهلل که در این ماه مبارك ظلم

 بر محمد و آل محمد.
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 14/04/96اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (چهارمنمل   ) جلسه      مبارهک   سوره          

 

ما از غمشان اطالع نداریم و یا  شان،دارینگه لیاقتی ما و سِرّ ها هستند که گرفتارند و به دالیل بی در جمع ما خیلی

 صلواتی بفرستید. ،غفلت داریم. برای اینکه صلوات بتواند جبران این غفلت و کوتاهی ما باشد

*** 

هایی از سوره مبارکه نمل را  مدتی جلسات تعطیل بود و ما متنعم به ساعات و روزهای ماه مبارك بودیم. بخش

 مروری خواهیم داشت. ،خواندیم، برای اینکه یادآوری بشود

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)مُّبِینٍ کِتَابٍ وَ الْقُرْءَانِ ءَایَاتُ تِلْکَ  طس

 (2)لِلْمُؤْمِنِینَ  بُشْرَى وَ هُدًى

دانند این  دهند که این آیات، آیات قرآن است. همه می خیلی عجیب است که خداوند در آیات مشخصی داللت می

هایی که به سبک سوره نمل، موضوع آنها  د. سورهمنظوری دارن دهد، داللت می ونداینکه خدا اماآیات قرآن است 

د قرآن چه کتابی است؟! برای اینکه بدانیم گوی کند و می است وجهی از وجوه قرآن را بیان می« کتاب و آیات»

 ها اعتنا کنیم.  توانیم به این سوره حتی بیشتر از دیگر سوره قرآن چه کتابی است می

 (3)یُوقِنُونَ هُمْ بِاالْخِرَةِ هُم وَ الزَّکَوةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ یُقِیمُونَ الَّذِینَ

 (4)یَعْمَهُونَ فَهُمْ أَعْمَالَهُمْ لهُمْ زَیَّنَّا بِاالْخِرَةِ یُؤْمِنُونَ لَا الَّذِینَ إِنَّ

هستند. « بِاالْخِرَةِ یُؤْمِنُونَ لَا»هستند، یا غیر مومن ها « بِاالْخِرَةِ یُؤْمِنُونَ»های این سوره دو دسته هستند، یا مومن و  انسان

باشد. ایمان به آخرت یعنی آخرت سبب  داند که ایمانش با آخرت جریان پیدا کرده پس خدا کسی را مومن می

 کند. اعتماد انسان باشد اگر بنا داشته باشد به کسی توکل و اعتماد کند به آخرت اعتماد می

کنیم که به خدا و آخرت ایمان داشته باش! اما اگر مثل باال معنا  ما ایمان به خدا و آخرت را  به این صورت معنا می

 ورد.ارا در خودش جریان بدهد. یعنی آخرت ایمان را برای فرد به سوغات بیکنیم یعنی به سبب آخرت ایمان 
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 (4)یَعْمَهُونَ فَهُمْ أَعْمَالَهُمْ لهُمْ زَیَّنَّا بِاالَخِرَةِ یُؤْمِنُونَ لَا الَّذِینَ إِنَّ

 (5)الْأَخْسَرُونَ هُمُ االَخِرَةِ فىِ هُمْ وَ الْعَذَابِ سُوءُ لهُمْ الَّذِینَ أُوْلَئکَ

ها در اثر جریان داشتن  های انسان همه بدحالی 5 و 4این آیه صحبت کردیم و گفتیم بر اساس آیه  در موردخیلی 

 آید. دار نبودن آنها بوجود می آخرت و آخرت

 جریان نداشتن آخرت در فرد = بدحال شدن فرد

 (6)عَلِیمٍ حَکِیمٍ لَّدُنْ مِن الْقُرْءَانَ لَتُلَقَّى إِنَّکَ وَ

 (7)تَصْطَلُونَ لَّعَلَّکمْ قَبَسٍ بِشهِابٍ ءَاتِیکُم أَوْ بخَبرٍ مِّنهَا سَاتِیکمُ نَارًا ءَانَسْتُ  إِنىّ لِأَهْلِهِ  مُوسىَ الَقَ إِذْ

 پیامبر)صل اهلل علیه و آله(دهد به نزول قرآن یا تلقین قرآن یا تلقی قرآن به  ما را داللت می« الْقُرْءَانَ لَتُلَقَّى إِنَّکَ»

شود. قرآن احضارکننده  حضرت موسی)علیه السالم( به وسیله نزول قرآن بر پیامبر)صلوات اهلل علیه و آله( حاضر می

های قبل برای پیامبر)صلوات اهلل علیه و آله( است. وحی به حضرت موسی)علیه السالم( را به  اتفاقی در دوران

های رد و بدل شده بین خدا و پیامبر)صلوات اهلل علیه و رفکند. دانستن ح پیامبر)صلوات اهلل علیه و آله( تلقین می

کند.  دوران گذشته را برای پیامبر)صلوات اهلل علیه و آله( احضار می که آله(جالب است. شاهکار قرآن این است

کننده  تر آنکه قرآن این احضار را )احضار موسی)علیه السالم( بر پیامبر)صلوات اهلل علیه و آله(( برای قرائت جالب

 کند. قرآن احضار می

حضرت موسی)علیه السالم( به آن کوه رفت و ندایی آمد، این به چه  که حاال پیامبر)صلوات اهلل علیه و آله( فهمید

گوید. ما باید پیامبرگونه  باشیم تا  خورد؟ آن چیزی که به درد پیامبر)صلوات اهلل علیه و آله( خورد را به ما می درد می

 خورد.  درد ما میبفهمیم به چه 

بیند آن  بیند و می خورد که بفهمیم حضرت موسی)علیه السالم( در مسیر شهرش یک مرتبه نوری می ما میبه چه درد 

نسبت به آن چیزی که امید »استفاده کردند و فرمودند که  نور تجلی خداست؟ حضرت امیر)علیه السالم( از این آیه

گفتند چرا؟ گفت چون حضرت موسی)علیه السالم( برای «. امید داشته باشنداری بیش از آن چیزی که امید داری، 

 امیدی نداشتند که خدا را ببینند. و آتش آوردن رفتند
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اگر خواستیم این اتفاق را تحلیل کنیم باید ببینیم وضع حضرت موسی)علیه السالم( در رویت تجلیات خدا به چه 

 ی به سبک موسوی ایجاد کند.بین. بعد در ما روحیه یا انگیزه خداصورت است

این آیه مدل خاصی از رویت خدا را نشان  چگونه بخواهیم که خدا را ببینیم.دانستیم  ما تا قبل از این آیات نمی

آیات انسان زمان نیست و در همه  و مکان در دهد که اتفاقاً محصور در مکان و زمان است. با اینکه خدا محصور می

کند  در دل انسان نور امیدی را در رویت خدا ایجاد می. دهد پرهیز می ،ن و مکان قائل بشودرا از اینکه برای خدا زما

 که بتواند تجلیات خدا را به وضوح ببیند و این خیلی عظیم است.

ام باالترین  باید از حضرت موسی)علیه السالم( یاد گرفت که اگر کسی در طول عمرش بگوید من از خدا خواسته

نگفته است، چون این  گزاف کند رویتی شبیه به رویت حضرت موسی)علیه السالم( باشد، نصیب میغایتی که به من 

مان نسبت به خیلی مهم است. نوعاً ما حس ،عین آیات قرآن است. اینکه انسان نسبت به خدا چنین حسی پیدا کند

ه الشریف( برایمان ملموس است خدا عاطفی نیست. حس مالقات نداریم. مالقات با امام زمان)عجل اهلل تعالی فرج

 برای خداوند است.« اهلل ءلقا»، ءبا خدا نیست. در صورتیکه اصل لقا اما

موسی شدن و ابراهیم  یاتوانید تمنّ کند که شما هم می ای ایجاد می خاصیت قرآن این است که یک توان مجموعه

بلکه مراتب دارد و توانی ابراهیم شوی،  نمیشدن را داشته باشید. اینطور هم نیست که بگوید اگر موسی شدی دیگر 

ها را باال  ترسیم! به همین دلیل قرآن را آورده تا انسانمیهستیم که ترسد، ما  خیلی بزرگ شدن انسان نمیخدا از 

 کند. ءانبیابه بکشد و شبیه 

خودش نشسته باشد و موسی)علیه السالم( از مدین حرکت کرد تا به سوی فرعون برود. اینگونه نبود که در شهر 

است. بشارت  ین خبری نبودهنچ« سی بلند شو! فرعون االن آماده استای مو»که  ملک وحی نازل شود و بگوید

گویند  یعنی فرد راه افتاده و به تشخیص عقالنی خود عمل کرده است و  چهار منزل مانده تا برسد به مصر به او می

 این است.درست آمدی آفرین! این هم هدیه تو. بشارت 

گیرند. بشارت یعنی خبر از رسیدن به غایت برای کسی که  ها بشارت را معادل تشویق و انذار را معادل تنبیه می بعضی

 مسیر را آمده و نزدیک غایت است.

 انذار یعنی ایجاد حرکت برای حیات یا با تشویق و یا با تنبیه. تشویق یا تنبیه در انذار است. بشارت مثل هدایت است.
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گویند خدایا  های خاصی نسبت به قیامت و خدا دارند. مثال می حس ،رسند سال می 60حدود  سنلما وقتی به وعاً عُن

 ما عمرمان گذشت و تو را ندیدیم...

است.  نبوده پیش از اینگیرد که  اهلل شکل می ءاز لقا یهای های فراوان در اواخر عمر این افراد حس پس از مجاهدت

مدبرانه اوامر و نواهی خدا را انجام بدهد، مطالعه بکند و واقعا بخواهد خدا را ببیند و امید داشته نهو انسان باید صابرا

این عرفان  و زیاد شود. نگوئید خدا همه جا هست وندکند که امید ما نسبت به دیدن خدا باشد. قرآن کاری می

منظور از این آیات این است که ای  .دهد. افراد میخدا در جاهایی تجلیات خاصی را نشان  ها را کنار بگذارید!  بازی

امسال  ،های مختلف ببینی پیامبر)صلوات اهلل علیه و آله( انتظارت را از مالقات با خدا باال ببر. بخواه خدا را به صورت

 دیگر! طورو سال بعد طور شب قدر یک 

 (7)تَصْطَلُونَ لَّعَلَّکمْ قَبَسٍ بِشهِابٍ ءَاتِیکُم أَوْ بخَبرٍ مِّنهَا سَاتِیکمُ نَارًا ءَانَسْتُ  إِنىّ لِأَهْلِهِ  مُوسىَ قَالَ إِذْ

 (8)الْعَالَمِینَ  رَبّ اللَّهِ سُبْحَانَ وَ حَوْلَهَا مَنْ وَ النَّارِ فىِ مَن بُورِكَ أَن نُودِىَ جَاءَهَا فَلَمَّا

و هر « و من حولها»السالم((. ندا داده شد پر خیر و برکت است آن کس که در آتش است)حضرت موسی)علیه 

این حرف خداست. یعنی شاید  و اش( است. موسی)علیه السالم( در آتش است)مثال خانوادهکس در حول آن آتش

 داشتند، یک حس جدایی از خدا داشته و یک عطش مالقاتی داشته است. م( آتش فراغیموسی)علیه السال

دانید از کجا  هایی که نمی هاست) غم و اندوه رفع غم و اندوهآیات توحیدی قرآن مثل این آیات موثرترین برای 

شما بیرون برود. وقتی انسان از آنقدر بخوانید تا غم و اندوه  .را از یاد نبرید 9و 8و 7دانید( آیات  آمده و یا حتی می

 در غم واندوه است مثل این است که در نار است.

 (9)الحْکِیمُ الْعَزِیزُ اللَّهُ أَنَا إِنَّهُ یَامُوسىَ

 (10)الْمُرْسَلُونَ لَدَىَّ یخَافُ لَا إِنىِّ تخَفْ لَا  یَامُوسىَ  یُعَقِّبْ لَمْ وَ مُدْبِرًا  وَلىَ جَانٌّ کَأَنهَّا تهَتزُ رَءَاهَا فَلَمَّا  عَصَاكَ أَلْقِ وَ

های  برسیم. یکی از مبحثتوانیم در امور زندگی به یقین  این آیات، آیات عجیبی است. در باب اینکه ما چگونه می

 .او هم انداخت و کند که عصایت را بیفکن است. خداوند به موسی)علیه السالم( خطاب می« یقین»مهم این سوره 

کند رو به پشت کرد و برگشت که عقب را ببیند. خطاب  پس چون آن را دید که همانند ماری تیزرو حرکت می

ترسد یا  می )علیه السالم(ترسند. دو حالت دارد یا موسی نزد من نمیآمد ای موسی مترس که همانا فرستادگانم در 

اگر بترسد حتما از مرسلون نیست. یعنی اگر موسی)علیه السالم(  و حتما از مرسلون است ،ترسد. اگر نترسد نمی
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کرد  . اگر همانجا درنگاست فهمدکه مبعوث به رسالت شده ترسد پس همانجا می درنگ کردکه ببیند نمی ایلحظه

یک قاعده کلی  .آید اینگونه می« یقین»فهمد که هنوز مبعوث به رسالت نشده است.  تواند نترسد، حتما می که نمی

احساس نزدیک بودن اگر به خدا نزدیک است.  ،ا و پاك استآوریم، مثال هر کسی که از گناه و آلودگی مبرّ می

ای. البته مشروط به اینکه  پس آلوده ،کنی احساس نزدیک بودن نمی ، پس از گناه پاك هستی و اگرکنی به خدا می

 آن گزاره اولیه گزاره یقینی باشد. 

هر  .کنند رجوع نمیها به آنگزاره یقینی ندارند و یا  ،هایی که در زندگی دچار نزاع و کشمکش فراوان هستند آدم

. با گزاره یقینی هیچ گونه ابهامی در مسیر خدا یعنی گزاره یقینی متناسب ندارد ،کسی که در مسیرش ابهام دارد

ایجاد  های یقینی که در قرآن آمده های یقینی یا با مطالعه و یا با علم پیدا کردن به گزاره وجود ندارد. گزاره

قط یعنی اگر یک دور قرآن را بخوانید و ف .آمده گزاره یقینی است« ی و اِنّاِنّ»ای که در قرآن با  شوند. هر گزاره می

هرکسی که « من یتق اهلل یجعل له مخرجا»اید. مثال  های یقینی را بدست آورده گزاره ،حصرهای آن را مطالعه کنید

این گزاره یقینی است. اگر در وضعیتی بودم که هنوز  .دهد خدا برای او محل خروجی قرار می ،تقوا پیشه کند

 ءاگر بود یعنی جز .هست و یا نیست« مخرجا»ام.  یت نکردهخروجی برایم اتفاق نیفتاده بود یعنی تقوای الزم را رعا

 ام. بوده «من یتق اهلل»

یعنی رسول است. همین مقدار که من فهمیدم تقوا را رعایت  ،ترسد که فهمید نمی آنقدرموسی)علیه السالم( هم 

 گویند. می «یقین»ا. به این فقط منتظرم ببینم االن است یا فرد و خروج قرار داده ام یعنی خدا برای من محلِّ کرده

 را دارد آیا بن بست دارد؟! غم و اندوه دارد؟!...« مخرجا له یجعل اهلل یتق من»حال کسی که گزاره یقینی 

 .کندخدا مخرجی برای تو فراهم  تا تو تقوا داشته باش !آنقدر نق نزن ،حتی اگر در زندان هستی

کند و قدم  نداشته باشه در ابهام زندگی می یقینی های کسی گزاره های یقینی باید سرلوحه زندگی باشد و اگر گزاره

 تواند بردارد. از قدم نمی

 (11)رَّحِیمٌ غَفُورٌ فَإِنىِّ سُوءٍ بَعْدَ حُسْنَا بَدَّلَ ثُمَّ ظَلَمَ مَن إِلَّا

زه نگرفتم یعنی جای« ال یخاف»گیری. اگر طبق  تو هم شبیه رسوالن جایزه می .ظلم کردی! آن را به حسن تبدیل کن

 ام!هظلم خودم را به حسن تبدیل نکرد هنوز
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نیست. خارج شدن از دین یعنی در ابهام بودن. دینی که نتواند انسان را به ثبات برساند و « دین»تر از  هیچ چیزی یقینی

برای انتخاب شغل و کند.  خدا قبول نمی ،دین نیست. اگر قدم از قدم برداری و با یقین نباشد ،یقین را به انسان بدهد

 یا همسر باید تحقیق کرد. با این پرسش یقین کردم که به وظیفه خود عمل کردم. معیار یقین و محل یقین گم شده

توان یقین کرد که در  می اما بردار نیست یقین ،ماند شود و همیشه خوب می اینکه یک آدم هیچوقت بد نمیاست. 

 ایم. ردهازدواج با پرس و جو به وظیفه خود عمل ک

بهترین  ،کند کار شیطان است. من یقین دارم خدا هر آنچه برای من مقدر می ،جابجا شدن مواضع یقین در جامعه

 ها باشد.  خواهد بود حتی اگر بدترین اتفاق

تعصب و غیرت داشته باشیم. مگر  ،پرستیم پرستیم و غیر خدا را نمی ما باید نسبت به عبودیت خود و اینکه خدا را می

این خیلی جسارت به خدا و پیامبر)صلوات اهلل علیه و آله(  پرستم؟! تواند بگوید من شیطان و غیر خدا را می دم میآ

 .است.

ما  خواهد زد،اولین کسی که با شمشیر  ،گویند وقتی امام زمان)عجل اهلل تعالی فرج الشریف( بیاید ها می بعضی

ا و یقینا اولین کسی که به امام زمان)عجل اهلل تعالی فرج الشریف( این چه حرفی است!؟ شما باید بگویید قطع هستیم!

اگر غیر این گفتی یعنی غیرت انسانیت نداری. خدا وقتی انسان را  .معنا ندارد ،غیر این اصال ، من هستم!پیوندد می

در جامعه  «پرستم که من شیطان می» چرا این اصطالحات شیطان که خلق نکرد! خلق کرد، عبدِ« عبد» ،خلق کرد

گوید من اولین نفری هستم که به  کند. کسی که می ایمان را ضعیف می ،خود گفتن این موارد ؟!رواج پیدا کرد

اشتباه دارد اما با اشتباهش این کار را  نباید اشتباه داشته باشد؟!چرا شود امام)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( ملحق می

 ..کند می

 (11)رَّحِیمٌ غَفُورٌ فَإِنىِّ سُوءٍ بَعْدَ حُسْنَا لَبَدَّ ثُمَّ ظَلَمَ مَن إِلَّا

ها را  گذاریم؛  این است که انسان؛ اسم آن دشمن را شیطان میکند عملیات روانی که دشمن در  جامعه ایجاد می

طه کم به واس. کمکند کند و افتخار عبودیت خدا را به عنوان عُجب و ریا تلقی می نسبت به عبودیت خدا مردد می

می را برای خیریه برپا کند به لَ!  مثال هر کسی که عَشود ریاکار محسوب می ،«من مومن هستم»کس ادعا کند این، هر

 «و ما وسط جهنم؟ ن کارها وسط بهشتیکنید با ای خواهی بگویی مومنی؟ فکر می یعنی می» گویند او می
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ها نیفتید. هر کدامتان امشب سر به  در این حربه ترسد که بگوید مومن است. مواظب باشید با این شرایط انسان می

تا زمانی که وظایفت را انجام ندادی پس  «.ام من وظایف عبودیتم را انجام داده»بالین نگذارید مگر به خدا بگویید 

. است کنی؟ اینها در  دعای عهد آمده آنوقت چه می ..ممکن است بخوابی و دیگر بلند نشوی !خوابی؟ برای چه می

من را زنده کن در حالیکه شمشیرم در  ،گوید اگر مرگ بین من و تو حائل شد عهد دعای عجیبی است. می دعای

ندارد کسی این کار را بکند. نگویید دیوانه شده  ی هماشکال. گفتند با شمشیر مرا دفن کنیدها می دستم است. قدیمی

دانم  ایم. من نمی مشیرمان در دستمان است و آمادهشود. اگر ما را خواستند، ش حتما هم اجابت می دعا کنیم واست. 

ها را از کجا  گوییم این حرف آوردند که ما خیلی بد و گنهکار هستیم. می ها را ازکجا می ها این حرف بعضی

وقتی تدبر در «. ظلمت نفسی و .... »دعای کمیل،  گویند می !گویند از دعاها یاد گرفتیم. کدام دعا؟ میاید،  آورده

من و شما  درجهاین برای  .است باشکوه بسیار خود جای در عبارات . اینخواهم کردمدید من برایتان توصیف دعا آ

گویند ما یاد  به بعد و برای کسانی که در مسیر آنها هستند، است. این افراد می ءانبیا درجه و کالساینها برای  نیست.

 ها شما باید اینگونه باشید که شب د؟!این چه ربطی دار دانیم.مقصر بهمواره در پیشگاه خدا  خودمان را که یماهگرفت

 خوب های خواب آنقدر اینصورت ام. در داده انجام را عبودیتم وظایف من بگویید خدا به مگر نگذارید بالین به سر

 خواب این فرد یعنی رفتن به بهشت و برگشتن. !دارد صفا آنقدر و بینید می

 چیست؟  ،اسم اینکه ما خود را مومن و شیعه امیرالمومنین)علیه السالم( بدانیم ،فرمایید اینکه شما می سوال:

بلند شو و  فالنیاین یقین است. فکر کنید امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( بیایند و اسم بیاوردند و بگویند  -

گاه عمداً گناه نکردی. این کار را ای هستی که هیچ شهادت به یگانگی خدا بده و اقرار کن به رسالت و بگو تو بنده

معلوم است  ،هر جایی که سوء العذاب داشت .کنیم خوب است. این حال سوء العذاب ندارد کنیم یا نه؟ اگر می می

 کوتاهی کرده است.فرد یک جایی در نظام بندگی با خدا، 

 این یقین به چیست؟سوال: 

 (4)یَعْمَهُونَ فَهُمْ أَعْمَالَهُمْ لهُمْ زَیَّنَّا بِاالَخِرَةِ یُؤْمِنُونَ لَا الَّذِینَ إِنَّ»ای گذاشته به نام  یقین به این است که خدا قاعده -

یعنی خدا این قانون را وضع کرده و این قانون «. (5)الْأَخْسَرُونَ هُمُ االَخِرَةِ فىِ هُمْ وَ الْعَذَابِ سُوءُ لهُمْ الَّذِینَ أُوْلَئکَ

 جاری است.

 ای را داشتیم و انجام ندادیم و فرصتمان تمام شد چه؟  حال اگر وظیفه سوال:
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جبران  و توبه کنید. در درگاه خدا هیچ بن بستی نداریم. مثال در تربیت بچه کوتاهی کردیم. خب خدا هست -

. هر کدام ما کند. دست خدا پُر است.کافی است انسان نسبت به او میل پیدا کند و خود را در اختیار او قرار دهد می

ترسند. اصال بنا  از مرگ می این مقدارها چرا  دانم بعضی خوش بحال ما است. من نمی ،هم زودتر به آن دنیا رفتیم

است. « یقین به مرگ»گویند. باالترین یقین که خدا به انسان عطا کرده  نیست انسان در این دنیا بماند. به این یقین می

! باالخص کسانی که انند. کسی یک وقت از مرگ نترسدم ها هم در این دنیا نمی سانداند باالترین ان چون انسان می

گویند امسال خیلی خطرناك  ها می اند. بعضی برند. خوش بحال آنها چون به مرگ نزدیک برای حج تشریف می

طرف  روید که یک بار آن شود حج. چون شما می نامش می ،گویم چقدر جالب! حج نزدیک به مرگ است. من می

 شکررا  را تجربه کنید و برگردید. خدا

شود.  نصیبم می« ذکر اهلل اکبر»دانم اگر نماز بخوانم  می ،خوف و رجا داشتن به خدا یعنی چه؟ یعنی االن که اذان داد

 ذکر اهلل نصیبم نشود. ،نگرانم که اگر بلند نشوم

گویند این عبادت  ین هیچ اشکالی ندارد. بعضی میا ،برابر بدهد 70دهیم و به این امید هستیم که خدا  وقتی قرض می

منتظر دیدن  ،برابر باشی 70اگر بعداً به جای اینکه منتظر  امابرابر باش  70تو هم اول منتظر  !ار است. اشکالی نداردتجّ

 شود.  می« عبادت احرار»خود خدا باشی، این

ها را دچار سوء العذاب  تر است. خدا نیامده که انسان من نسبت به خدا این است که خدا از هر مادری رحیم احساس

کنم که چگونه مرا  شود که نکند! بعد خوب نگاه می نمی .کند کند. خدا حتما برای قرب خودش راهنمایی می

در و مادرمان اعتقاد داریم، اعتقاد نداریم. بچه ر که به پاقدان مکنم ما به خدا هم کند. گاهی احساس می راهنمایی می

شود بچه زودتر بزرگ  وقتی آرزو دارد که پلیس بشود به خاطر پلیس شدن موظف است با نظم شود. این باعث می

-شود. وقتی ما هم طوطی آورد و این تکلیف موجب رشد او می شود. پس آرزوی پلیس شدن برای بچه تکلیف می

گوییم من  وار می نه عارفو وار  دانیم ذکر چیست و بچه است و اصالً هم نمی« ر اهلل اکبرنماز ذک»وار شنیدیم 

دیگر! همان تکلیفی را که شنیدی عمل کن. اگر طبق  را عمل کن« ءتنهی عن الفحشا»خواهم ذکر پیدا کنم، پس  می

ست. شما ا ر فقط برای انبیاگوییم ذکر اکب شوی. در اینصورت دیگر نمی زود بزرگ می ،ها عمل کنی همان شنیده

 ایها موسی توانیم؟ آیا خدا بخیل است؟ یا حد انسان پایین است؟ خب یک سری از انسان گویید ما نمی چرا می

 سوره نمل عمل کند. قرآن دست همه مسلمانان است.  11هستند. این آدم طبق آیه  «من ظلم»هستند و یک سری 
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اگر سوءالعذاب و غم  .به حسن بعد سوء کنیم. حاال باید به قلبت رجوع کنی این ظلم را تبدیل ،خب اگر ظالم هستیم

آنقدر باید این کار را بکنی تا تبدیل صورت بگیرد. بعد اگر  ،اگر نه ای. ل حسنی موفق بودهبراداشته شد پس در بدّ

 !شود نمیگویند ما باورمان  میبعضی شود؟!  مگر میکه این تبدیل صورت گرفت دیگر کتمان نکن! نگو 

و خدا داناتر » -توان گفت اختالف نظر است. در المیزان آمده آنچه درباره این استثناء مى 11در آیه « االّ»در مورد 

این است که بعد از آنکه در آیه قبلى خبر داد که مرسلین ایمن هستند و ترسى ندارند، از این خبر فهمیده شد  -است

از عذاب نیستند و باید بترسند و چون این مفهوم به کلیتش درست نبود، لذا  که غیر مرسلین همه اهل ظلمند و ایمن

در این آیه اهل توبه را از بین غیر مرسلین، یعنى از اهل ظلم استثناء کرده، فهماند که اهل توبه به خاطر اینکه توبه 

د و آنها هم مانند مرسلین به حسن مبدل کردند، مغفور و مرحومن -که همان سوء بوده باشد -کردند و ظلم خود را

 «خوفى ندارند.

 نیزکنند  ترسند بلکه آنهایی که ظلم خود را تبدیل به حسن می می خواهد بگوید نه تنها مرسلون نزد من نمی

 ترسند. نمی

شوند.     یعنی در پیشگاه خدا مرسلین و اهل ظلمی که ظلم خودشان را تبدیل به حسن کردند با یک سیستم نگاه می

شود که مرسل بواسطه بشارت وحی  هستند. بشارت تکوینی آنها خوف نداشتن است. از این استفاده می« فالیخا»

 یابد. خبر می ،ش و تبدیل سوء به حسنافهمد و غیر مرسل بواسطه برداشتن سوء از قلب خبر رسالت خود را می

یب است. این یعنی خدا قصد اهل توبه، همانند جنس علم مرسلین است. این خیلی عج تمرحجنس فهم و علم 

نظرشان  )حفظه اهلل(ملیحضرت جوادی آها یا ابتدا مثل مرسلین و یا بواسطه مرسلین به بهشت بروند. کرده همه انسان

 ها اهل بهشت هستند. این است که طبق این آیات به طور قطع اکثریت انسان

توانند براساس آن در پیشگاه  کنند و می آنها تکیه میهای یقینی که به  اهلل برای جلسه بعد همه دوستان گزارهءشاان

 اسْتَیْقَنَتْهَا وَ بهِا جَحَدُواْ وَ»های یقینی  یادداشت کنند. یکی از این گزاره ،خدا حجت بیاورند و سر خود را باال بگیرند

های قسم  ست. جمالت شرطی قرآن و همچنین جوابا« (14)الْمُفْسِدِینَ عَقِبَةُ کاَنَ کَیْفَ فَانظُرْ  عُلُوًّا وَ ظُلْمًا أَنفُسُهُمْ

 های یقینی هستند.  گزاره

اال سر هستند. حقطعا در خُ ،طبق آیات سوره عصر کسانی که اهل ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و صبر نباشند

 گویند می؟!! هستید« الذین امنوا»ء دانید جز یعنی شما نمی!« دانم نمی»گوید میشما در خسر هستید یا نیستید؟ 
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تواند اینطور حرف بزند. قرآن را برای همین گذاشتند تا مصادیق آن را تشخیص بدهید.  . مگر بنده خدا می”نمنمید»

 چه چیز است؟؟شما در روز قیامت در دستتان  ور باشداینط

کوثر هستید. ما به هر های  طبق سوره کوثر شما یا جزء شأنی پیامبر)صلوات اهلل علیه و آله( هستید و یا جز عطاکننده

خواهیم یقین پیدا کنیم. این  می ،شک داریم و هر چیزی که به صورت شک آمد ،چیزی که به صورت یقینی درآمد

 ها توسط شیطان. شود جابجا کردن ارزش می

ها  هستم. نگران نباشید در قرآن شاخص «الذین امنوا» ءممکن است شما بگویید خطرناك است که فرد بگوید من جز

سوره  114برای این منظور  !قرآن آنقدر شاخص دارد و .. . اخالق او خوب باشد ،گفته شده است. باید مومن باشد

 است. آمده

ست. سوره زمر سوره ا فقط خواندن سوره زمر کافی ،بیاورد های ایمان و خسر را در اگر کسی خواست شاخص

 است.  «های قرآن شاخص»

های ناکامی همه  کنم یکی از علت است و فکر می بندههای جدی  ها و نگرانی این بحثی که امروز شد یکی از دغدغه

. کنیم است. یک حس تحقیر عمومی که توسط شیطان در ما مستولی شده که ما به کرامت بندگی خدا افتخار نمی

 خالف آیات قرآن است. این زشت است و
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 21/04/96    اخوت استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                با  موضوع :   تبدیل سوء   هب حسن     (پنجم       نمل   ) جلسه   مبارهک   سوره          

  

و به این  در ذهن داریم ،آن را پخش کردیم تالوتدر فرازهای مختلفی  که سوره مبارکه نمل را گذشتهی  جلسه

به  ءهایی است که در انسان روح امید و اتکا ترین سوره مهمی مبارکه نمل یکی از  بندی رسیدیم که سوره نتیجه جمع

کند. به وسیله اقوامی که در این سوره نقل شد،  کند و حس ظن به خدا را در انسان تقویت می خدا را تربیت می

 توانند قرار گیرند.  دهند در رده انبیاء می متوجه شدیم کسانی که حسن انجام می

 (10ال تَخَفْ إِنِّی ال یَخافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ )  رَآها تَهْتَزُّ کَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَ لَمْ یُعَقِّبْ یا مُوسىوَ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا 

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

حسن شوند به این دلیل که حسن در اینجا مطلب بسیار باشکوه بعضی از دوستان تمایل دارند که وارد محفل 

ها را  ها و حتی بدحالی ی بداخالقی همه تواندمی ها  انسان را نجات دهد، تواند از بدی شود. حسن همانطور که می می

ء سوء هست را ی اینها که جز همه ها و.. و ها، کج فهمی ها، اختالل اضطراب ،ها فرد بردارد؛ افسردگی تواند از  می

مفهوم بسیار مهمی « حسن»تواند او را در رده انبیاء قرار دهد. به این ترتیب  تواند از انسان دورکند، می ضمن اینکه می

 شود. می

است. از طرفی « ستایش»در قرآن است به این دلیل که حمد، « حمد»ترین کلمه به  در واقع نزدیک« سنحُ»کلمه 

کار « حمد»خواهید روی معنای می ن دو به هم خیلی نزدیک شوند. حتی وقتیشود ای حسن و تحسین باعث می

توانید با تجلی حسن پروردگار که ستودنی و قابل تحسین است و بسیار نزدیک به مفهوم هنرو زیبایی است  کنید، می

. مفهومی است که اشدی صفاتی و یا زیبایی در اثر بکار کنید. حاال ممکن است این زیبایی، زیبایی رفتاری یا زیبای

توانیم ببینیم. البته ما  ستگی، زیبایی و هرچیزی که صفت کمال است را در حسن میراآویی، نزدیک به نیک

هرکسی متناسب با سن، جنسیت، اقلیم و ...  .خواهیم تا این حد مفهوم را باال ببریم و نتوانیم از آن استفاده کنیم نمی

در معرض  و یا هایی که در معرض او هست را تبدیل به حسن کند گر بتواند بدیتواند داشته باشد و ا هایی می حسن
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در  ه دارد وسته است و جلوراای انجام دهد که آ ، در ازای آن خوبی گیرد آن بدی را انجام ندهد بدی که قرار می

 .شود ها از او برطرف می این صورت بدی

م که کم و بیش با آن آشنایی یکن چند اثر را به شما معرفی میآید  به نسبت این مفهومی که از این سوره بیرون می

ه آوری کرد ها را جمع این موضوع دارد که روایت لی راجع بهباب مفصاین ذکر کنم که بحاراالنوار  دارید. قبل از

 توانید مراجعه کنید. اگر مایل بودید میاست که 

هایی خواندنی دارد  سن، که این سه کتاب الاقل بخشکتاب معناشناسی حسن، کتاب فرآیند شناسی و نظام سازی ح

باالخص  فصل فاتحه خیلی مهم است. شما اگر  و اگر کسی نتوانست همه آن را بخواند، قسمت های اول کتاب

 شوید که مفهوم حسن با چه چیزهایی ارتباط دارد.  این کتاب بیاندازید متوجه می هایعنواننگاهی به 

مواجه با حسن است ، یعنی اگر انسان بتواند با حسن مواجه بشود، حُسن و حَسن در قرآن یکی از مباحث، بحث 

آمده است. در واقع مواجه با حسن یا مواجه با چیزی از آن که به واسطه مواجه انسان با آن حسن ایجاد شود . انسان 

بحث مواجه است که در اینجا مباحث، یکی از  کاری را انجام دهد که به وسیله آن بتواند حسن از انسان ساطع شود.

ابعاد مختلف آن بیان شده است و برای اینکه انسان بتواند بهترین مواجه را داشته باشد یعنی از حسن تاثیر بگیرد، این 

های خلقت را زیبا نبیند و یا  تواند زیبایی چون انسان می و نه زشت.بیند، زیبا ببیند  است که  وقتی انسان چیزی را می

 تواند یک رفتار زیبا را زشت ببیند. می

شود تغییر کند و بالعکس هرچیزی که زیبا است را زشت ببیند و هرچیزی که حسن است  ساختار ادراکی انسان می

برد،  رود لذت نمی را سوء ببیند.سیستم ادراکی انسان اینگونه است و بالی بسیار سختی است. برای مثال به طبیعت می

دهند که آن را  هرچیزی که به او می «.مگر چیست؟! فقط یک لیوان آب است»گوید:  دهند می یلیوان آبی به او م

بیند. بنابراین وقتی کسی نتواند در مواجه با حسن، حسن را ببیند طبیعی است که نتواند از  فقط سوء می ،حسن ببیند

را حسن و زیبایی را دراکی او، حسن خود حسن بروز بدهد. پس انسان در اولین مرحله باید کاری کند تا سیستم ا

یعنی باید سیستم انسان درست شود، هم از جهت رویت و هم  .. این موضوع به تمرین کردن احتیاج داردزیبایی ببیند

تواند انجام دهد. به همین  علم. تا زمانی که این ساختار انسان درست نشود کاری نمیهم  از جهت از جهت رفتار و 

است . مثالً کار حضرت ابراهیم)علیه « حسن»رین کارهایی که در قرآن انجام شده است معرفی ت علت یکی از مهم
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این  گیرد دهد و دست یک نفر را می باالترین حسن است . اینکه یک نفر قرض می ،السالم( که خانه خدا را بنا کرد

 ، حسن است.کندکند تا طاغوت را بیرون  . اینکه حضرت موسی)علیه السالم( انقالب میحسن است

 زیبایی چیست؟ زیبایی یعنی ضد طاغوت.

اما در دنیای مدرن زیبایی چیزی است که قشنگ و جاذب نمایش داده شود در صورتی که از منظر قرآن زیبایی 

در مسیر  اماچیزی است که مطابق با حق باشد، و هر چه که خالف حق باشد ولو اینکه چهره زیبایی هم داشته باشد 

 شود. حرکت کند به آن زیبا گفته نمیخالف خدا 

 از منظر قرآن کسی  صورت زشتی دارد که خودش را به گناه آلوده کرده و یا کسی موهای زشتی دارد که موهایش

ممکن است  .گویند اینطور هم نیست .حاال بعضی که از منطق قرآن دور هستند میرا برای بیگانه به نمایش بگذارد

 ینند که این غلط است و اینطور نیست.که زشتی را مردم زیبا بب

بیند. حاال برای  داند که صفت کمال در آن است. صفت غیر کمال را حسن نمی اساساً خداوند حسن را آن چیزی می

اینکه انسان بتواند اعتدال پیدا کند و حسن را حسن ببیند باید شروع کند، رفتارها و صفات خود را نیکو کردن. یعنی 

تواند ببیند. اینطور که باید به تکالیف خود عمل کند مثالً  فتار و صفات خود تازه حسن را حسن میبا نیکو کردن ر

خوان و هرکسی که نماز شود شود، ساختارش درست می ای ایجاد می اینکه اول باید نماز بخواند که در او پدیده

ممکن است در ابتدا از رفتار و  شود. شود و مسجد برای او محل حُسن و حَسن می است آن رفتار برای او حسن می

 صفات شروع کند یا ممکن است از باورها شروع کند، به همین ترتیب.

 ازکجا باید شروع کرد؟ سوال: 

ناحیه محیط به افراد  گوییم. در دوره اول مواجه با حسن از های بلوغ را بخاطر همین می مواجه با حسن در دوره -

راقب باشیم که فرزندانمان از همان ابتدا چیزی به جز حسن را نبینند. مثالً نباید پرخاش و البته ما باید م شود. می ءالقا

ها از نامید، اما همه این« طیب». البته همه اینها را باید قهرکردن پدر و مادر را ببیند. نباید حرف زشت را بشنود

مواجه  است. آید بخاطر طفولیت آنها ش میخیلی از مشکالتی که برای افراد در بزرگسالی پی نمودهای حسن هستند.

 .اوت است و شروع هم از طفولیت استهای هر کدام از نظر سنی متف های بلوغ حسن با حسن در دوره

 بینند؟  ها را حسن می افتد که در جامعه همه سوء چه اتفاقی می سوال:
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مبانی فکری  و شود رفتارشان منطبق با حق نمیدهد یعنی  احکام الهی را انجام نمی کند. مبانی علمی آنها تغییرمی -

طبیعتاً وقتی کسی بخیل شود این بخل باعث  کنند. صفات خوب را در خودشان تقویت نمیو  کند آنها تغییر می

 بیند. سوء می ، بلکهبیند شود که دیگر چیزی را حسن نبیند. آدم بخیل بخشندگی را حسن نمی می

ها حسن شود و  ی سوء یعنی برای او همه ؛درجه چرخش کند 180تواند  می انسان موجود بسیارعجیبی است یعنی

 برای او بد تلقی شود.، ء الهیها سوء شود. مثالً رفتار و صفات و عمل انبیاء و اولیا همه حسن

 اینکه اگر من متوجه حسن کاری نشوم ممکن است در دام زینت بیافتم، ممکن است کمی توضیح دهید؟سوال: 

 است. «زینت»کند مثالً یکی از کلمات مهم  لمات مجاورش خیلی ارتباط پیدا میحسن با ک -

اما حسن حتما مربوط به نمود داشتن یک چیز است صرف نظر از اینکه مربوط به صفت کمال باشد یا نباشد « زینت»

یبا ببیند اما تواند صفات کمال را خوب و ز . اگر انسان خودش اهل صدق و رأستی باشد میباید صفت کمال باشد

 بیند. ها را زیبا می ها را زشتی و زشتی اگر  سیستم او معیوب باشد به اندازه معیوب شدن آن زیبایی

بحثی که مربوط به ارتباط حسن و کمال است و نمود کلمه کمال با اله هست، ارتباط بین اله به عنوان اوج  سوال:

 شود؟ کمال یک چیز و حسن چگونه می

پذیرد، بعنوان اوج  کند و او را به عنوان معبود می است که انسان در مقابلش تعظیم و کُرنش می حقیقیتی« اله» -

حتما در مصداق  ،در سیستم رشد ما اگر اله درست تعریف نشود .گویند می« اهلل»کمال است. منبع خیر و حسن را 

 حسن اشتباه خواهیم کرد.

م. دلیل آن هم این است که در سوره مبارکه ملک خداوند بیان به هرحال ما با حسن، بحث و درگیری مستقیم داری

یعنی هر انسانی به نسبت احسن عمل خود « لیبلوکم ایکم احسن عمال»کند که ما موت و حیات را خلق کردیم،  می

د شود که اگر نادیده گرفته شو در واقع حسن معنای کلیدی در زندگی انسان می  کند. در بارگاه الهی قرب پیدا می

 شود.  انسان از مسیر خود منحرف می
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های  ها شروع شود و تغییر کند یا از الیه برای اینکه بخواهیم حسن در ما نهادینه شود باید از باور انسان سوال:

 بیرونی؟

 ا.اگر انسان بخواهد تغییر کند هم از ناحیه عمل قابل تغییر است هم از ناحیه عواطف و هم از ناحیه باورها و رفتاره -

گاهی اوقات خوب شدن  اماکنیم. با اینکه باورمقدم برعمل است محدودخواهم بگویم که خودمان را  لذا نمی

ها از ناحیه عمل است یعنی کافی است انسان یک عمل خوبی را مرتباً انجام دهد تا خوب شود لذا اگر یک  انسان

جواری با  هم را بشناسد و ممکن است حسنیقی موقع کسی خواست اصالحی در او صورت بگیرد باید مومنین حق

 .ء کند و این حسن افراد باشدمومنین حقیقی القا

های اهل سوء نباید نشست و  کار و با انسان های دروغگو، گناه برای همین بشدت تاکید شده است که با انسان

نید. یک موقع برقرار ک های اهل خیر و حسنه ارتباط برخاست کرد. از طرفی بشدت تاکید شده است که با انسان

کند و یک موقع به واسطه انجام یک حسن و مراقبت روی آن، سیستم او  جواری تغییر می هم انسان به واسطه حسن

شود. برای  ها ناراحت می شود، دیگر از سوء گاهی هم بخاطر اینکه یک باور و علمی در او ایجاد می کند. تغییر می

خیلی از افراد  اماخواندن یک کتاب، خواندن یک کتاب، نقش باوری دارد  کند. مثل سوء و حسن مالك پیدا می

گویند،  چنین می . آنهایی که این«ما حوصله اش را نداریم و پیچیده است» :گویند حاضر نیستند کتاب بخوانند می

با ذکر  یک عمل حسن انتخاب کنند و مداومت داشته باشند. عمل حسن مثل نماز خواندن ولی دراول وقت همراه

حسن باید حتما جلوه زیبا . گویند حسن نمی به آن دیگر ،ها نماز خوانده شودنیکو و آداب آن چون اگر بدون این

حداقل  /کند کند او به سمت حسن گرایش پیدا می داشته باشد. ذائقه انسان وقتی به وسیله یک رفتار حسنه تغییر می

 د تا بفهمد که شکل حسن چگونه است. یک عملی باید در زندگی انسان بعنوان حسن باش

این  .زنند های نامربوط می نسبت به جمهوری اسالمی، نسبت به رهبری و نظام والیی حرف بسیاریدر حال حاضر 

 اند.هاند و یا در معرض کارهای سوء هستند و یا در محیط کارشان غیبت کرد های بد نشسته معلوم است که یا با انسان

یک گناهی را مرتکب شدند. کسی که اهل گناه باشد  و مسائل سیاسی، بلکهغیبت راجب رهبری الزاما هم نه فقط 

را قبول  حاال ممکن است کسی بگوید من این ولیّ .تواند معتقد به والیت باشد شناس باشد و نمی تواند ولیّ نمی

 ول داشته باشید.ا قبا رباتقو الهی را باید قبول داشته باشید، ولیّ رحال ولیّه ندارم. شما به
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ترین ولی را قبول داشته باشید. باید تقوا را معنی کنید. جنس تقوا هم مشخص است.  شما باید جستجو کنید و باتقوا

 «شناسم کسی را که این چنین تقوایی داشته باشد؟! من نمی»گویید شما می

باید به آن سیستم خود را نزدیک تان دارید نزدیک است شما اگر واقعا کسی هست که به تقوایی که شما در ذهن

شود بخاطر همین  گیرد ناخواسته حال او بد می های اجتماعی که قرار می ها انسان در معرض سوء گاهی وقت کنید. 

کنند ناخودآگاه  آیند غیبت کسی را پیش شما می گویند غیبت نکنید. خیلی عجیب است، زمانی که می است که می

 های گناهکار همنشینی کند.  انسان نباید با انسان گویند. می« سوء»د، به این آی نسبت به او حس کدورتی می

 چه کنیم؟ ،های سوء جز اقوام بودند اگرانسان سوال:

 های آنها مشارکت نکنید. در گناه اماآنها برخورد کنید  های شما با خوبی -

 پس چگونه از آنها حذر کنیم؟ ،هایی هم دارند ها خوبی با این توضیح همه انسان سوال:

کند با آنها ارتباط داشته  دهد و یا کار خوبی می زمانی که مثالً ولیمه می اماهنگامی که سوء هستند حذر کنید  -

 باشید.

 اگر آنها خمس و زکات را نپردازند چه کنیم؟  سوال:

مقداری پول برای او کنار بگذارید که  پردازد شما اگر واقعا او نمی .خودتان برای او خمس و زکات را بپردازید -

 .را به خیر برساند خدا عاقبت او

، ای کسب کنیم هم با دوست بد که تجربهو اینکه هم با دوست خوب همنشینی کنیم  نظر شما راجع به سوال:

 چیست؟

ید که او در حال خواهید همنشینی کنید زمانی این کار را انجام ده اشکالی ندارد، با همان دوست بدتان هم که می -

آن . چرا که دهد نباید ارتباط داشت به هیچ وجه با کسی که خود را در معرض گناه قرار می .انجام کار خوب است

 کند. کند. گناه خود نجاست است که سرایت پیدا می گناه انتقال پیدا می
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گوید که در  ار آن گناه را میگوید که با شما مشورت کند اما یک موقع با افتخ حاال یک موقع از باب ندامت می

این صورت نباید با او همنشین شد. اعتراف به گناه خودش گناه است. انسان باید با همه مراوده داشته باشد اما با 

 بخش های حسن آنها.

شاید بعد از یک مدتی بگوییم که خوب است که ما خودمان منبع گناه و آلودگی و دروغ و غیبت نباشیم که 

گویند. یعنی کسی  می« مومن»کنند سوء ما به دیگری منتقل نشود. به این فرد  ر با ما نشست و برخاست میها اگ انسان

 کند. امن هستند. سوء او به دیگران اصابت نمیدر کنند از او  که وقتی دیگران با او رفت و آمد می

هرکدام از « احسان ن، احسن،حُسن، حَس»خیلی عجیب است.  ،واژه هایی که خدا در قرآن برای حسن آورده است

دهد و  آن را جاری  کند و به آن عینیت می می نه وقتی انسان یک کار خوبی را ممثّلمثالً حس ای دارند. اینها مرتبه

آیید  کارید و دیگر با آنها کاری ندارید و هر سال که می درخت میوه می 5مثالً شما  کند، است مثل درختکاری. می

ای دارند از آنها  اند و عده اند و درختان رشد کرده و میوه داده ای به آنها آب داده بیند که عده می زنید و به آنها سرمی

 .سخاوت چقدر خوب است کنید که بخشش چقدر خوب است، برند. حس می کند لذت می استفاده می

 شوند. جاری میها حسنه . حتی یک خشت مسجد، اینسازد جاری است. یک نفر مسجد می حسنه اینگونه است.

ها محبت حضرت علی)علیه السالم( است. یعنی محبت امیرالمومنین)علیه السالم( که اظهار  ترین حسنهیکی از مهم

ها را به شما  گویم که اگر روایتی یاد بگیرید این کتاب گیرم وبه تعدادی بچه می شود. مثالً من چند کتاب می می

باید جریان داشته باشد تا  .میرالمومنین)علیه السالم( را دوست دارم کافی نیست. اینکه من ا(حُبُ عَلیٍ حسنَ)دهم.  می

. در  یا علی بگویید تا شکالت به شما بدهم 4گویم و می دهم میها نشان  شکالت به بچه 4یا مثالً  همه متوجه شوند.

 کنم.  واقع محبتم را اظهار می

های مسجد را کار  ساز بود و کاشی ر ایشان کاشیخدا شهدا را مخصوصا شهید عبدعلی را رحمت کند. پد

ارد. هرچه هم گذگذاشت. عشقش این بود که برروی داربست برود تا کاشی امیرالمومنین)علیه السالم( را کار ب می

شد مجلسی  متاثر از فرهنگ پدرش بود. نمی ،عبدعلی که شهید شد اسم آنها را علی گذاشت. ،که خدا به او بچه داد

 کرد. هرجایی اظهار میدر ر علی علی به راه نیاندازد. عشق به امیرالمومنین)علیه السالم( را ذک باشد و
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روایات امیرالمومنین)علیه السالم( را  ،جای این کاره بچه بهتر بحث سیاسی هست.  ،نشینیم االن هرجایی که می

 !بگوییم

دهد. به این حسنه بان روایات اختصاص بی به تواند روایت حفظ کند و در هر محفلی یک زمانی را میانسان 

رساند. یعنی  که اگر انسان داشته باشد سیئه به او ضرر نمی  ای است گویند. حسنه می «حب علی»به این  گویند. می

 قدرت گناه کردن ندارد چون علی به زبانش است. محکوم به طهارت است. 

خیر اینگونه است که حب علی که حَسن است  !اشته باش و هرکاری خواستی بکنگویند تو حب علی د بعضی می

گیرد. یعنی آدم دستور کارش جاری کردن محبت  ای که ضرر رسان است را از انسان می توان سیئه

بزرگ  ریزی کنید واین عید را ، اینکه برای عید غدیر برنامهباشد امیرالمومنین)علیه السالم( بین خانواده و فرزندان

آمد برای  هرکاری که از دستشان بر می ءرفتیم. علما می ءعلما ته در روز غدیر به دیدار. مثالً در گذشجلوه دهید

 ، شیرینی دادن باشد و ...گذاشتند. ممکن است پول باشد شادی برای عید غدیر می

جوری هستند و روی آنها یات ماین روایات واقعا روا ای که گفتیم بگویم. چند روایت راجع به بحث همین آیهمن 

روایی  خواهم کتاب ممکن است کسی بگوید می .. اصل روایات در کتاب بحاراالنوار استشده است کار کم

 رامطالعه کنید. 68نم، بروید جلد بخوا

پا هم گناه  مورد در هرکس باشد و او سرتا 4این »می فرمایند: (علیه السالم)ام صادق از کتاب دعوات الراوندی ام

 «.شکر4.حسن خلق 3.حیا 2.صدق 1کند .  ه حسنات تبدیل میخداوند گناهان او را ب ،باشد

گناهان او از  ،. چهار مورد است که هرکه داشته باشداند السالم( چرا این سخن را گفتهدانم امام صادق)علیه  من نمی

 .م بگویم چگونه.یخواه شود اما فعال نمی شود؟ بله می . حاال ممکن است بگویید مگر میرودبین می

شود که خیلی وسیع است و ممکن است چیزهایی از نظر خدا گناه باشد که ما آنها را گناه  ه گناه معلوم میاز دایر

 شود؟ شود یکی صدق، حیا، حسن خلق، شکر داشته باشد اما سرتا پا گناه هم باشد. چگونه می ندانیم. می

 شود. گوید که می السالم( میفقط بدانید که اسرار امام صادق )علیه  و نداشته باشیدبه این شما کاری 

 هایتان تبدیل به حسن شود. کار را انجام دهید تا سوء 4امام صادق )علیه السالم( فرمودند که 



57 
 

ببینید حکم خدا چیست آن را انجام دهید. صدق لزوما  .داشته باشید یعنی همیشه و پیوسته با حق باشید« صدق» .1

گفتن است. صدق یعنی مناظر با حکم خدا بودن. یعنی چه؟ ست رایکی از شئونات آن  بلکه ست گفتن نیسترا

 همان را انجام دهید. و یعنی حکم شناسی کنید، ببینید مطابق با حکم خدا هست یا نه

یعنی اینکه انسان شرم داشته باشد. صفتِ فعلِ حیا که دراثر توجه نسبت به شخصی که با عظمت هست در « حیا» .2

رود. مثالً در  ها دید اما رفته رفته متاسفانه حیاء در آنها از بین می د در بچهشو شود. حیا را می فرد ایجاد می

، حیا زند هر اصطالحی را بکار نگیرد.آدمی که  سر همسر و فرزندش داد می حرف بد نزند و موقعیتی که هست

 شود.  کند. خیلی چیزها جزء حیا می یعنی در محضر خدا حیا نمیندارد. 

کنند از تو خوبی ببیند نه بدی. امانت داری. سر وقت آمدن  ها وقتی با تو رفت و آمد می انسانیعنی « حُسن خلق» .3

کنیم که  ها سعی می و نسبت به دیگران حواس جمع بودن، سر دیگران کاله نگذاشتن، چون ما خیلی وقت

 دیگران را از سر به در کنیم، و خیلی چیزهای دیگر.

های خدا را بشناسد و آن را در جهت خدا استفاده کند. معنی دیگر  اینکه نعمتمعانی مختلفی دارد. مثالً « شکر» .4

 همّ واحد شدن ،ها را برای خدا خواستن و برای غیرخدا نخواستن. یعنی همّ انسان آن این است که همه نعمت

 گویند. «شکر»باشد. از امکانات نعمت برای غیرخدا استفاده نکردن را 

ریزد واز  شما اگر این روایت را برای یک عالمی بخوانید از یک طرف اشک می .ستها برای خواص ا این روایت

 .شود. کردیم گناهانمان بخشیده نمی شکر چرا که ما به اشتباه فکر می گوید خدارا شود و می طرفی هم شاد می

 ؟گناهان کافیست مورد باهم باشد تا گناهان بخشیده شود یا یک مورد هم برای بخشیده شدن 4هرآیا باید  سوال:

سال بعد یک آدمی را دیده 1400مورد باید باهم باشد. بعضی از روایات خاص هستند یعنی امام صادق در  4هر  -

کار انجام  4د ناراحت نباش اگر نگوی می )رحمه اهلل( وامام خمینی مانندکه از گناهان خود ناراحت و نگران است 

 االبرار حسنات»گوید  چون حضرت امام یک جریانی دارد که می .شوید میاگر سراپا هم گناه باشید، بخشیده  ،دهید

 است.البته این روایت برای ما هم گفته شده «. المقربین سیئات

 شود؟  چگونه می ،عُجب هم داشته باشد امامورد را داشته باشد  4اگر کسی این سوال: 
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خودم یعنی اینکه من کاری کنم که « عُجب» .با حیا قابل جمع کردن نیست اماشود  با حُسن خلق جمع می« عُجب»

بعضی صفات بد، مانع دارد.  .ستا با حکم خداست. حیا مانع عٌجب استرا نم. صدق مانع عٌجب است. صدق همبدا

دا را ندیده و اگر گفتی این عٌجب دارد یعنی حیا ندارد یعنی خ /گویید این عٌجب دارد یعنی صدق ندارد مثالً شما می

سازد  افتد. با صدق و حیا و شکر نمی عٌجب پیدا کرده است. اینها در اثر ندیدن خدا و بزرگ پنداشتن خود اتفاق می

 اما ممکن است با حٌسن خلق بسازد.

مورد سازگاری  4ها و نواقص مقابله دارند یا نه یکسری نواقص هست که با هر خصلت با تمام بدی 4تمام این سوال:

 ته باشند؟داش

مثالی که از امام خمینی زدم  رود. چون تمرکزتان از بین می !میروضه باز بخوان یتوانم را نمی هاآنبله دارند که  -

 شود.  می ،متوجه شود باشدهرکه بنا 

. البته )رحمه اهلل علیه(یکسری روایات را فرمودند برای شخص شخیصی مثل حضرت امام (علیه السالمامام صادق)

تر است بخاطرهمان نظام ادراکی در  وسیع ،کند آن از چیزی که عرف مطرح می  هست ولی دایره سیئه نیزما برای 

 حوزه توحید است.

. کسی که میزان گناهانش از گیرم فرمایند: در روز قیامت من نزد میزان اعمال قرار می پیامبر)صل اهلل علیه و آله(می

تر  آورم تا کفه حسنات او سنگین می را هایی که بر من نثار کرده صلوات کارهای نیکی که انجام داده بیشتر باشد،

 .باشد

بحث صلوات است. چون وقتی بحث صلوات را  ،تواند به عنوان حسنه قرار گیرد ترین عواملی که می یکی از مهم

خود ختم  باید جهت پیدا کند مخصوصا کسانی که در خانه های امافرستند  کنیم خیلی ها صلوات می مطرح می

ای  هایی بد نیست یک مطالعه گیرند اینها یک موقع های خود ختم صلوات می گیرند و یا برای بیماری صلوات می

. صلوات یعنی چه؟ اینکه را بدانند آید راجب صلوات هم داشته باشد و آیه صلوات که در سوره مبارکه احزاب می

ها هم در اینکه ما باید بر او صلوات بفرستیم برای چیست؟ این فرستد بر پیامبر و آل ایشان یعنی چه؟ خدا صلوات می

این موضوع کار شود. دلیل آن هم این است که در  بد نیست راجع به سوره احزاب و هم در روایات آمده است.

کند، صلوات است. حداقل  ترین چیزی که اعمال سوء را به حسنه تبدیل می ترین و سنگین وزن روایات یکی از مهم
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شد، هرکسی میل به گناه پیدا شود راجب این موضوع در این جلسه گفت این است که هرکسی بدحال  یزی که میچ

خداوند  /کرد صلوات بفرستد از همان دم که داشت به حال سوء گرایش پیدا می ،هرکسی غم به سراغ او آمدکرد و 

کند یا مثالً غمی به دل او  یل به گناه پیدا میو م . گاهی دست خود انسان نیستقانون است دهد. این میاو را نجات 

شود، همان لحظه که احساس کرد، صلوات بفرستد تا هر زمانی که  ای از ناحیه شیطان به او القا می آید، وسوسه می

 این وسوسه برود.

 

 این حافظ با حافظ سوره طه ارتباط دارد؟ یعنی یک جور سیستم حفاظتی است؟ سوال:

که بعضی  نقدر. آصلوات هست . خیلی روایات راجع بهاظتی خیلی قوی است. بله ارتباط داردبله یک سیستم حف -

توانیم آن را  برای ما دیگر معنایی ندارد و نمی ،شود یک موضوعی مثل صلوات زیاد می اوقات وقتی روایاتی راجع به

 اش کنیم. باید تجربه اما !درك کنیم

ده که معادل تسبیح، حمد، تکبیر، تحلیل است. یعنی کسی که صلوات صلوات باالترین ذکر است. در روایات آم

یعنی صلوات تو باید بوی این موارد را «. اهللاالالاله»یا « اهلل اکبر»یا « الحمداهلل»یا « سبحان اهلل»گوید  فرستد یا میمی

 .. منظور این استبدهد

 توجه نباشد چه؟  امااگر فقط لفظ باشد سوال: 

حتما یک کارعلمی انجام شود مثالً اگر یک موقع  ،ای دارید اگرختم صلوات یا برنامه ندارد و اثر دارد.کالی اش -

 )حفظهم اهلل(مصباح و ... آیت اهلل، آملی جوادی آیت اهلل مانند ءیک صوت علمی در مورد معنای صلوات از علما

 . قصد علمی پیدا کنید.معنوی ایجاد شود دهند تا یک بارِداشتید برای هم ارسال کنید تا قبل از جلسه گوش 

 روایت دیگر:

ی او در : آن بنده ام که با حسنه به سوی من تقرب کرد برا)علیه السالم( علیه السالم فرمودخداوند به حضرت موسی

تواند  ای است که می سنه چه حسنه: این حندحضرت موسی)علیه السالم( تعجب کرد .کنم بهشت بودن را حکم می

ایجاد قرب کند که خداوند حکم به بهشت بدهد؟! راه بیافتد دنبال رفع مشکل مومن حاال ممکن است این نقدر آ
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مشکل حل شود یا نشود. دیگر شما کاری به این کار نداشته باشید. بخواهد ازدواج کسی صورت گیرد حاال انجام 

 ال یا جور شود یا نشود.شود یا نشود دیگر به شما کاری ندارد. وام کسی را بخواهد درست کند حا

شود، دوشنبه و پنجشنبه. حاال  در هفته دوبار نامه اعمال به دست امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( داده می

ایم.  مورد رفع و رجوع مشکالت دیگران را داشته 4پنجشنبه بگوید که آقا ما در این هفته مثالً  ،اگر دوشنبه نتوانست

 .بانش خیر باشدانسان باید دست و ز

 اگر گفت صلوات یا کمک به برادر مومن در .مورد گفته شد 4باید بدانیم اصل همان چیزی است که در باال در آن 

خوانیم و فقط  های سخت را نمی چون بعضی اوقات ما روایت کند که تو از غافله عقب نمانی! میواقع دارد کاری 

 هم بخوانیم. اینگونه باشد و هردو را باید باکه نباید . در صورتیخوانیم ها را می راحت

 سلسله است؟  سوال:

نها را ای )رحمه اهلل(یعنی اگر شما به بحاراالنوار مراجعه کنید عالمه مجلسی .در جامع روایتش بله سلسله است -

کند تا به  ها شروع می آدم از راحتازبسیار سخت تا بسیار راحت دارد.روایی جمع کرده است.   بصورت جامع

 ها برسد.  سخت

 از کودکی تا بزرگسالی است؟ : سوال

 انسان باید از سنین پایین شروع کند تا به باال برسد  .بله حسنه اینطور است، یعنی سیر دارد -

 شود؟  اباعبداهلل)علیه السالم( همیشه خطاب به امام صادق می حضرت  سوال:

 هایش هم مشخص است . ات امام حسین)علیه السالم( تعدادشان خیلی کم است و حوزهبله. روای بیشتر -

گویند قال امیرالمومنین)علیه  و از طرفی هم می« حبستم المومن فی وجه مومن حسنه» اباعبداهلل علیه السالم قال:

 «المریضاحسن الحسنات عیادت المریض و امرنا رسول اهلل به عیادت »السالم( علیه السالم: 

بینی که حسنه باشد مگراینکه تقوا  ای را نمی رأس یعنی اینکه شما هیچ حسنه«. التقوا رأس الحسنات»روایت بعد، 

 شرط الزم آن است.

 شود مگر با تقوا. اگر به معنی سر باشد یعنی حسنه تصور نمی .به معنی قله باشد حاال رأس ممکن است به معنی سر یا 
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بیند اگر  تقوا یعنی اینکه انسان خود را مراقب درحضور خدا می یعنی نهایت حسنه تقوا است.اگر به معنی قله باشد 

 .شود ، دیگر اسم آن حسنه نمیکسی خود را در پیشگاه خدا نبیند

 شود؟  یعنی اگر تقوا نداشته باشیم هیچ کدام ازآنها قبول نمی سوال:

 ر رأس را به معنی سر بگیرید بله.اگ -

 

 ظور رأس است یا قله؟ حاال من سوال:

گیریم یعنی  به معنی قله نیست. هرچند شاید کسی بگوید ما رأس را به معنی قله میو کنم رأس است  فکر می بنده -

 هم به معنی قله و هم به معنی سر آمده است. ؛اوج. در روایات هردو آمده است

 .شود قبول کرد حاال اگر آن روایت را قبول نکردید این روایت را می

 «بهنّ تنال رفیع الدّرجات و الیقین فهنّ أحسن الحسنات و التّقوى و الدّین بلزوم علیکم»

 یقین. دیگری همتقوا و دین است و 

 توانیم قبول بکنیم یا نکنیم؟ ما می سوال:

تواند.  میتوانیم بگوییم از لحاظ سندیت ضعیف است. اگر انسان بخواهد قبول نکند،  حاال چون روایت است می -

گوییم مثالً عیون  گویید سند این روایت کجاست؟ می قبول نکردن روایت خیلی راحت است. در روایت مثالً شما می

خودم تقوا را در  بندهآورد. اما  چون در عیون الحکم سند روایت را نمی لحکم و مباحث. به همین راحتی است.ا

 گیرد. شکل نمی که حسنه بدون تقواکنم  هم می گیرم و فکر رأس می

 شود حسنه باشد؟ تا تسبیح نباشد مگر می مانند حمد.و حسنه است تسبیح  مانندتقوا سوال: 

یعنی الزم معنای حسنه تقواست. یعنی اگر کسی بخواهد به حسنه برسد مسیر رسیدنش تقواست، در واقع احسنت!  -

 اضافه بر تقواست. یحسنه چیز

 سال سوم است. 7سال دوم و حُسن برای  7در مراحل رشد هم تقوا برای  سوال:
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جلس غیبت است شود. مثل این است که در جایی م ی آن حسن می شود و بعد مرتبه بله تقوا از همان اول شروع می -

 شود تقوا. کنم. این می دوست ندارد، پس از شنیدن آن خودداری میغیبت را خداوند  کنم. و من مراقبت می

که اینجا هستند برخورد کنم. به هایی  شکل با آدمت که به بهترین وجه و بهترین حاال حسنه یا حُسن این اس

 جهت ناراحت نشود و به او برنخورد.  ترین وجه برخورد کنم. به نحوی که کسی بی سازنده

اید که با آن  کند شما با یک رفتار حسنه نشان دهید که یک طوری صحنه گناه را تغییر داده وقتی کسی غیبت می

 خواهد. گویند، هنرمندی می ا تغییرکرده به این حسن میفض

تواند.  نمی ،ی خالقیت است. تا وقتی که کسی خالقیت رفتاری نداشته باشد جوهره ،«حسن»در واقع جزء ارکانِ 

تواند با  کسی که می اماگیرم  کنم یا گوشم را می ممکن است یک نفر تقوا داشته باشد و بگوید من آنجا را ترك می

گویند. در این موضوع زیبایی خیلی مهم  می« حسن»ها را به اطاعت بکشاند را  ر، رفتاری نشان دهد که آن آدمفک

 است.

های رفتاری در اجرای احکام الهی  خالقیت ،نیستیم نیزآشنا  با آن آن چیزی که ما در صحنه دینداری ندیدیم و

و به او  لذت ببرندکنند، کاری کند که همه  کند و بقیه سرشان نمی است. مثالً کسی در خانواده چادر سرش می

ها  شود. باید کاری کند که آن صحنه نمی ،اگر هرروز با هم درگیری داشته باشند امابگویند خانم با حجاب. 

 های حسن بشود. معرکه

برای خدا مهم است. چرا؟ چون اساسا هدف خلقت انسان ظهور حسن بوده است. خدا انسان را در  خیلی این موارد

گری  خواست از او حسن و نیکویی و جلوه می .های بالهای مختلف قرار داد نه اینکه او را گرفتار بال کند گرداب

 خروج پیدا کند.

منین و امام کند. امیرالمو که هر انسانی را شیعه می ندهست ایبه گونهالم( بخاطر همین رفتار امام موسی کاظم )علیه الس

خراسان آوردند بخاطرهمین  به همینطور هستند. فلسفه اینکه امام رضا)علیه السالم( را حسن)علیهم السالم( نیز

شدند. همه این  شود از آدم و همه آنها شیعه می دیدند آنجا مملو می بردند می حسن بود. ایشان را هرکجا می موضوع

میانگین سن اهل  نگاه کنید . شما ..ساله و  40ساله، دیگری  20وانی یکی امامان)علیهم السالم( هم در سنین ج

ین فضایی را تحمل کند نچتواند  است که دشمن نمی هم این دلیلش .نیست 50بیشتر از  )علیهم السالم اجمعین(بیت
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ترسیدند  بوده که حتی دشمنانی مثل معاویه می ایبه گونه کردند. چرا که حتی مردم معمولی را هم به خود جذب می

 خود دست بردارند.  مواضع ظالمانهترسیدند که از  با امام)علیه السالم( مواجه شوند. می

آورده است. در  )علیهم السالم(ا مثالً برای مواقع خطر از اهل بیتیکسری دع« لدعواتمهج ا»زهای حاال شما در حر

علیه السالم( را به شهادت آنجا مثالً حضرت با منصور مواجه شدند و اگراشتباه نکنم قصد کرده بود که امام صادق)

ن غضبی که که چگونه با آ بعد وسط کار پشیمان شده است و اطرافیان او که آنجا بودند تعجب کردند برساند و

  داشته پشیمان شده است!

تحت تاثیر کردند که وقتی مواجه شدند دیگر عقلی برای فکر کردن نداشته باشند که  این افراد قبال حسابی مست می

ر کتاب بحاراالنوا مانندهایی قرار بگیرند. پس از این مدل روایات زیاد است. باید به کتاب حُسن امام)علیه السالم(

رجوع کنیم و زحماتی که کشیده شده را استفاده کرد و قدردان علما بود. برای نمونه چند روایت از کتاب 

 کنم. نقل میرا بحاراالنوار 

 چه زیبا و ؛«مَا اَحسَنَ الحَسَنَاتِ بَعدَ السَّیئاتِ وَ مَا اَقبَحَ السَّیئاتِ بَعدَ الحَسَنَاتِ»اند که  امام باقرعلیه السالم فرموده

 نیکوست اعمال حسنه بعد از ارتکاب گناهان.

یک اعمال خوبی انجام دهد .چقدر خوب است و و چقدر خوب است که اگر کسی گناه کرد بعد از آن برود 

 دهد. چقدر آن حسنه بوی توبه می

 شود. انجام میی که بعد از حسنات چقدر زشت است آن سیئات ؛«مَا اَقبَحَ السَّیئاتِ بَعدَ الحَسَنَاتِو » و از طرفی

 دست و پایی است.  ، غیبت او را نکن، نگویید که آدم بینریزگوید آبروی کسی را  می

. از طرفی هم گناه دهد باید مراقب باشد که به حسنه خود لطمه نزند یعنی وقتی کسی حسنه انجام می ؛«مَا اَقبَحَو »

 اب وجدانت با حسنه خوب شود.که عذبه حدی خوبی و حسنه انجام بده  کردی، با حسنه جبران کن!

ای نیست که در آن خوشحالی باشد مگراینکه به دنبال آن  یا علی هیچ خانه»ال رسول اهلل صل اهلل علیه و آله: ق

 .«گشایش را دنبال دارد مگر اندوه دوزخیان اینکه فقط شود وهیچ اندوهی نیست مگر ناراحتی، منظوری واقع می

 یعنی بدانید که نه خوشی دنیا مستقر است نه ناراحتی آن . دنیا فراز و فرود زیاد دارد. دنیا را اینگونه بشناسید. 
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گویند  باال و پایین دارد. به این می ،گیرید شما وقتی نوار قلب می .کنند ببینید حضرت از قاعده نوار قلب استفاده می

 ایستد. زنده و یک موقع هم قلب می

کند دیگر باال  رسد که اندوهش امتداد پیدا می اندوه دوزخیان است که پایان ندارد یعنی انسان به جایی می پس فقط

نگذار که با حالت  انجام بده وک کار خوب سریع ی« فاتبعها بالحسنه»شد؟ شود. گناه کردید حالت بد  و پایین نمی

ا به حسنه ا سیئه به دوزخ نروید و بالفاصله سیئه رشوید. مراقب باشید ب اندوه پیش بروی که همچون دوزخیان می

 وصل کن تا باال بیاید.

بالفاصله یک  د،با خانواده خود بحث کردی اگرکند.  سریعا آن را محو می دکنی وقتی این کار را می ؛«تمحها سریعا»

 د.شو سریعا جبران می ید.حسنه انجام بده

یر. یعنی کار خیر را به خوبی و زیبایی انجام دهید. معنی خیر همان بر شماست به کارهای خ ؛«و علیک بصنایع الخیر»

 یشود. اگر قرار است که اتفاق بد بالها از او دور می ،شود. یعنی هرکسی که کار را به زیبایی انجام دهد حسنه می

 2دهد. برای او بیافتد، دیگر رخ نمی

 ، انطباق این موارد چگونه است؟..این روایت و ارتباط دادن به غم وشادی و بعد رفتند در لغزش و خطا سوال:

ای نیست که در آن خوشحالی باشد مگر اینکه به دنبالش یک ناراحتی بیاید. هیچ اندوهی نیست  فرمودند هیچ خانه -

عنی اندوه دوزخیان پایانی ندارد و بعد آن به شادی ی ال داشته باشد مگراندوه دوزخیان.مگر اینکه فرج گشایش به دنب

شود. یعنی دوزخی شدن یعنی افتادن در پرتگاه دوزخی شدن، به نحوی که انسان در یک غمی بیافتد که  ختم نمی

 بیرون نیاید.

شود. یعنی تواند درغمی بیافتد که دیگر از آن بیرون نیاید؟ خیر. شما حسنه انجام دهید تا درست  حاال آیا انسان می

حسنه انجام  ،اگر کسی دچار غمی بود نیز ندارد!تواند بگوید که من در غمی قرار دارم و هیچ راهی  هیچ کسی نمی

 کند. خدا غم او را برطرف می .دهد

بینید که همیشه در حال دیدن  بعد از طرفی می و ای هست که مثالً در آن دائما غم و بدبختی است خانه سوال:

در واقع این از مصادیق این روایت است. حاال امیدواریم همه کسانی که ماهواره در خانه  دارند کار  .ماهواره هستند
                                                           

2
 الخیر فانها تدفع مضاریع السوءو علیک بصنایع  اذا عملت سیّئه فاتبعها بحسنه تمحها سریعا؛ 
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چون مشکل این ابزار این است که بعد از مدتی قدرت خالقیت در کارهای خوب را از آدم  ،درستی هم انجام دهند

 گیرد. می

 اینبه شکل زیبا انجام دادن. مشکل  ،ح انجام دادنببینید خیر یعنی خوبی. حسن یعنی آن خوبی را به شکل صحی -

 تواند تشخیص بدهد. یق خیر را نمیشود که مصاد فرد این می

 بسیاری .. وکردند  دست و پا نبودن کار می بیگوید فقرا خودشان اگر  می .فقرا کمک کنگویی که به او میمثالً به 

 ها. از این مثال

آدمی که با خدا نیست اینگه گوید آدمی که دلش با خدا است چگونه نماز بخواند یا  یا می گویند نماز بخوان. می

خوانیم و  نماز نمی ینطور است که چون ما به خدا وصل هستیم،ها ا یعنی بعضی از استدالل!.. چرا نماز بخواند؟

خواهد  رود که می ین سمت میخوانیم .ببینید به ا پس نمی ،توانیم به خدا وصل بشویم ها هم چون ما نمی بعضی

 مصادیق خیر را تغییر دهد.

این خوش درخشیدن است که  برد و نه خیر! سنه است که غم را میزیبا بخوانید. ح را خواهید بخوانید نمازی که می

برد. کار خیر کردن خوب است اما مقدمه است. دلیل روانشناسانه آن هم این است که چون کسی  غم را با خود می

 تواند غم داشته باشد! نمی پس اصال .دارد زیادی خواهد کار خیر را تبدیل به حسنه کند خالقیت یکه م

 اماشود انسان معمولی باشد  می اما خاصی بود.معمولی بسیار انسان  . در جبهه دوستی داشتیم.خداوند رحمت کند

رانندگی کنم و خیلی  توانم نمی ،بگیرمتوانم آرپیجی دستم  در زمان ورود به جبهه گفته بود نمی .خاص هم باشد.

؟! با مادرش هم از طریق نامه ارتباط توانم انجام بدهم چه کارهایی می فکر کرده بود که من در جبهه کارهای دیگر.

گیرد و من این را متوجه  ها دلشان می آید این است که بعضی آدم گفت تنها کاری که از دست من برمی داشت و می

کسی از مقام فوقانی و که من ندیده بودم کنم.  ال این بنده خدا را عوض میو با جوك و خنده ح روم شوم. می می

  تواند یک گردان را سرپا نگه دارد!مخفی بتواند یک نفر را اینگونه سرپا نگه دارد تا او ب

ء آن کجا است و دانند منشا و نمیاند هستند و در زندگی خود دچار مشکل حاال کسانی که دچار این سوء سوال:

گناه هم زینت را از بین  توانند تبدیل به حسن داشته باشند. همین منازلی که دائما در آنها گناه و معصیت است. نمی

 شود عوض کرد؟ سیستم این را چگونه می برد. می
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ار خیری که بلد ترین ک یک راه این است که آنها را به نزدیک ؛توانیم روی آنها اثر بگذاریم این که ما چگونه می -

، اگر یک نفر خیرش را تبدیل به بندههستند داللتشان بدهیم که آن کار خیر را تبدیل به حسن کنند. بنظر شخص 

هد. حسن باالترین شفیع د روی آن حسن بماند، آن حسن نجاتش می و حسن کند و روی آن حسن پافشاری کند

 محشر است.

، )صل اهلل علیه و آله( یعنی همان هلل علیه و آله( است. بله محمدالبته نگوییم باالترین حسن، که محمد)صل ا

 جهتبیجنه. الحسین)علیه السالم( یعنی همان .حسن و حسین )علیهما السالم( سیدالشباب اهل  السالم( وحَسَن)علیه 

 گذاشتند.« حسن و حسین»نبود که اسم این دو بزرگوار را 

نام  همه پنج تن از ،کند و در واقع در مفاهیم نام همه این بزرگواران می با دو بزرگوار ارتباطی پیدا« حسن»یعنی 

 قرار دارد.« حسن» وعلی وحسن و حسین، احمد و محمد گرفته تا فاطمه

 یعنی قطع از هر عذابی « فَطَمَ»

 یعنی اظهار حسن « حمد»

  .که خودشان صفت هستند نیز« حسن و حسین»

شود.  ها علی می علیِ حسین و حسن است . یعنی علی)علیه السالم( با این اسمعلیِ احمد هست، علیِ فاطمه است، 

 ست.« اعلی»است . علی « حمد»است . علی یک « حسن»یعنی علی یک 

 تواند ارتباط با اهل بیت)علیهم السالم( را نداشته باشد. یعنی ارتباط با حسن نمی

 حسنه نیست؟  ماافرق خیر و حسن را می فرمایید؟چه کاری خیر است  سوال:

به معنی خوبی است. خیر دو معنی دارد. یا افعل تفضیل است یا مصدر است. افعل تفضیل یعنی اینکه بین  خیر -

گویند. یعنی نسبی  مورد که بد است، بد را خیر می 4تر است. اگر کسی مواجه شد با کارهای خوب، بهتر و خوب

 است به نسبت بهتری.
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شود مثل نماز، ذاتاً خیر و خوبی دارد. ذاتاً  یعنی ذات یک چیزی خیر و خوبی میشود  مصدر می نیزیک موقع 

گویند. آن چیزی که  ذاتاً ترجیح دادید که بایستید برای نمازکه به آن خیرالعمل می ،وقتی اذان شدمثال ترجیح دارد. 

 کند. یح دارد. خیر عینیت پیدا میذاتاً ترج

 حسنه انجام دهد. چطور ممکن است؟  اماست کسی کار خیر نکند مثالً شما فرمودید که ممکن اسوال: 

دهد یا آن خیر را  شود. حاال وقتی انسان خیر انجام می شی خیر می آن خیر، منظور عمل خیر است و خود خیر، -

 دهد.  دهد یا خیرِ افعل تفضیل را انجام می انجام می

حسنه  امادهیم  دهیم و با قیاس آن را تشخیص می ست که ما آن را به انتخاب نسبت میدر واقع خیر چیزیسوال: 

 خود عمل است؟

کند. در  یک فصل آن شیوه های تبدیل خیر به حسن را  بیان می ؛های حسن گزینی را ببینیدبله. کتاب مهارت -

را حذف  اید به آن جلوه دهد و زوائد آنعنی بحسن باید یک فرآیند بیشتری را انجام دهیم تا به حسن تبدیل شود. ی

نری رویش انجام کنیم یا کار ه کنیم و تزیینش می شود خیر و وقتی تمیزش می کنیم می مثالً یک میز درست می کند.

 شود. این حسن می دهیم، می

خواهد بگوید  اصلش کار خیر است؟ یعنی می ،گویند لبخند به چهره مومن جزء حسنه است مثالً وقتی می سوال:

شود حسن؟ این حدیث را هم داشتیم که  اینکه آن ارتباط را با لبخند همراه کنید می امامواجه با مومن خیر است 

 اند لبخند به چهره مومن جزء حسنه است. گفته

دن و در بعضی لبخندها آن حسنه بوبله یعنی باید طوری این کار را انجام دهیم که این لبخند اثری داشته باشد.  -

مواجه دو  اینکه کسی را عصبانی نکند، حزن را برطرف کند و زیبایی ایجاد کند. شود. دارای جلوه بودن مهم می

 شود حسن. شود. اثردار شدن آن می شود خیر و چگونگی مواجه آنها حسن آن می مومن می

زدایی  حسن غم امازدایی نکند  ود که خیر ممکن است غمکند؟ جمله قبلی شما این ب زدایی می چگونه غم سوال:

 کند؟ می
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خواهید پماد بزنید قبلش سرکه  گویند که دستتان را که می خواهند پماد برای دستمان تجویز کنند می اطبا وقتی می -

 کند. کند. اثر کار را زیاد می بزنید چون نفوذ آن را زیاد می

که غمگین  کسیتواند  ختلف مسابقه گذاشت. به این ترتیب که چه کسی میم هایمکانشود در مجالس یا  االن می

 .خواهدهای رفتاری مین غمش را برطرف کند . بچه هم هست. خالقیتهست را در سریع ترین زمان ممک

 بهشت قرار داده است. !خدا گفته است که یک حسنه به اندازه بهشت ارزش دارد. قیمت آن را میلیارد نگذاشته است

افتد که سیئه قبلی آن  توانم به آیه اصلی برگردم، آنجا چه اتفاقی برای حضرت موسی)علیه السالم( می می سوال:

 ..؟دارد

مربوط به کسانی است که به حضرت موسی)علیه السالم(  .سیئه مربوط به حضرت موسی)علیه السالم( نیست خیر -

 مرسلین هستند. اگر غیر مرسلین هستند یکسری سوء دارند. ها غیر  ها مرسلین و بعضی شوند. یعنی بعضی ملحق می

ای داشته؟ باید چه کار  در کنار حضرت موسی)علیه السالم( بودن در این وضعیت برایشان چه حسنه سوال:

 دند که برای آنها حسنه حساب شود؟کر می

 کردند. را در قلب خود جاری میکردند این بود که محبت به حضرت موسی)علیه السالم(  اولین کاری که باید می -

. و آن کتاب مفید باشدتواند برایتان  می های جالبی دارد کهبه بعد را بخوانید. روایت 242صفحه  68های جلد روایت

 را هم گفتیم.

شااهلل خدا توفیق دهد که ما بتوانیم جزء محسنین قرآن باشیم. محسنین کسانی هستند که کارهای خوب را به  ان

 دهند. و خالقیت نشان مینیکویی 

هایی که در  بدی ؛شویم اختالفاتی که با آن مواجه می و نگاه کنیم بهتوانیم خودمان را تنظیم کنیم همین االن می

 دهند و..انجام میکند و یا پدر و مادر  کاری که همسر می ،رسد خانواده به ما می

شود.  م فعال نمیا اگر اینها نباشد که من حسنچون  ؟چرا باید خدا را شکر کردخدا را شکر که این چیزها هست! 

دهم که  ای انجام می خواهم کسی به من غر بزند پس حسنه من نمی ..شکر کسی هست که به من غر بزندرا  خدا
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اینکه شما با اینها  . پدر و مادرهای سختگیر بد نیستند بلکهمان باشد که اینها بد نیستحواس جلوی غر آن را بگیرم.

 کنید مهم است. ونه برخورد میچگ

 ختم بفرمایید. را از محسنین قرار دهد، با نیت اینکه خداوند به برکت این صلوات مااین صلوات آخر را 

 «و عجل فرجهم الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»
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 28/04/96    اخوت استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                           (ششم نمل   ) جلسه   مبارهک   سوره          

  

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

 (1طس تِلْکَ آیاتُ الْقُرْآنِ وَ کِتابٍ مُبینٍ )

 (2لِلْمُؤْمِنینَ )  هُدىً وَ بُشْرى

 (3الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ )

 (4الَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَیَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ یَعْمَهُونَ )إِنَّ 

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

 (6وَ إِنَّکَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَکیمٍ عَلیمٍ )

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

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

 (9نَا اللَّهُ الْعَزیزُ الْحَکیمُ )إِنَّهُ أَ  یا مُوسى

 (10ال تَخَفْ إِنِّی ال یَخافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ )  وَ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ کَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَ لَمْ یُعَقِّبْ یا مُوسى

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

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

 (13فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آیاتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبینٌ )
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 (14حَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدینَ )وَ جَ

 .برای سالمتی خودتان صلوات ختم بفرمایید 

خداوند در وجود ما صدق را جاری ، است (علیه السالم)برای اینکه ان شاءاهلل امشب که شب شهادت امام صادق

 صلواتی ختم فرمایید. قرار دهد، و ما را در پیوندی عمیق با اهل بیت)علیهم السالم( باالخص حضرت بقیة اهللکنند 

 

هلل اءشا کر مصیبت اهل بیت)علیهم السالم( حساب کنیم و انذتوانیم به عنوان جلسه روضه یا  جلسه امشب را می 

شاءاهلل به واسطه امشب و فردا که ایام  رای این که انمالئکه الهی هم این جلسه را به این عنوان منظور کنند و ب

قلب ما نورانی بشود و بتوانیم رهروان صادقی برای اهل بیت)علیهم السالم( ،  مصیبت اهل بیت)علیهم السالم( است

 د.صلوات ختم بفرمایی ،شویم

*** 

 ای از زندگی  در یک دوره هایی که که خالصه آن این است که انسان ر مورد سوره نمل نکاتی عرض کردیمما د

انجام  «سنحُ»راه حل این است که  .برطرف کنندخود شوند و تصمیم دارند که این ظلم را از  دچار ظلم میخود 

. هر ظلمی طرف سازدظلم اتفاق افتاده را از آنها بر ی ی که به واسطهءاآنها را برطرف کند و سو ظلم ونددهند تا خدا

حتما در  که داردسوء حق کسی را ادا نکند یک  ،دارد ءاگر انسان کسی را اذیت کند یک سو .ی داردا ءیک سو

تنگ  اوشود  روزی  دچار بدحالی می بلکه در دنیا نیز این طور نیست که در آخرت باشد .کند دنیا به او اصابت می

 و... شود می

جلسه  .سن انجام بدهدای ندارد مگر اینکه کار حُ هها را برطرف کنند چار گفتیم برای اینکه انسان بتواند این ظلم 

قدری محورهایی که در به ذهنم رسید که از موضوع عبور نکنیم و  .سن گفتیمگذشته یکسری روایت در مورد حُ

هایی داشتیم و  هم این است که ما خواسته یا ناخواسته در ایام گذشته اشتباه آن دلیل .هست را مطرح کنیماین زمینه 

 .های ماست ها و بدرفتاری ها منشاء بد اخالقی هایی دچار ما شده و آن بد حالی آن اشتباهات بدحالی در اثر

ها را  ظلم ،ی حسن ما باید به وسیله. شود اثرات آنها در زندگی ما به صورت بدرفتاری و بد اخالقی جاری می 

ی ها دانیم اما خیلی را نمیبسیاری از آنها  «هایی کردم دانم چه ظلم من نمی»بگوید . ممکن است انسانبرطرف کنیم

های مهارت»پیشنهاد جزئی ما این است که کتاب نیم را دیگر نباید انجام بدهیم. دا آنهایی که می .دانیم را می دیگر

«! خلق زیباترین رخدادهای نوجوانی»نوشتید  ای کاش اینجا نمید که گوین ها می را انتخاب کنیم. بعضی «گزینی حسن
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نو، »خواهد جدید و شباب شود از  یعنی تازه جوان. انسان وقتی می «نو»ست. ا این است که منظورمان جوانی جواب

 خوانم. می ،شود انسان حسن را انجام بدهد را خدمتتان به عنوان اینکه ببینید چگونه می هاعنوانشود. من  می «جوان

 .شویم یکی یکی متوجه می را ایم از دوران طفولیت داشته با خواندن این کتاب گذشته را مرور کرده و اشکاالتی که

است که ین هم آن نیز . دلیلاست شود به وسیله این کتاب گفته شده حتی آن مواردی هم که در ذهن متبادر  نمی

 اغلب مطالب روایت است.  

  ؟چیست منظور ..دهیم ما خیلی کار خوب انجام میچون ؟ منظور از کار نیکو چیستسوال: 

عمل آنها افراد بیشتر از  ا علمهمراه است.  نوع «علم و عمل»کردن به این معناست که  در آن حسن  کار نیکو یا -

اینگونه هستند  %90بعضی  .هر انسانی درصد دارد .دهند انجام می امادانند فالن کار را نباید انجام دهد  می فرداست. 

به سوء نزدیکتر و از حسن دورتر  ،هرچه در فردی علم از عمل  بیشتر فاصله داشته باشد .اینطور هستند %10و بعضی 

 است این یک قاعده است.

 حال چگونه بفهمیم علم و عمل مان هماهنگ است یا نه؟ سوال: 

اگر علم و عمل کسی د درصد به خودش بدهد. توان کسی میتمرین هر با حل .یک سری تمرین در کتاب است -

ی واال هستند. یک سری مهارت هم در کتاب یها های صادق انسان انسان .گویند می «صادق»منطبق باشد به او بر هم 

اگر کسی به من همچین کتابی  .یابد ذکر شده با به دست آوردن مهارت توان عمل به تناسب آن علم افزایش می

چون برایم مهم است که کسی توانسته یک متری بدهد که  !خوابم نمی ،معرفی کند تا تمرینات کتاب را انجام ندهم

 البته این از سلسله روایات به دست آمده است. م.من فاصله علم و عمل را محاسبه کن

  ؟باید چه کنیم ،ما االن فهمیدیم چند درصد علم و عمل مان فاصله دارداگر سوال:  

 .باید بیایید سراغ مهارت دوم -

ترین کار در کم کردن فاصله علم و عمل استفاده مهم .خواهید فاصله را کم کنید می مادوم این است که ش مهارت

 «وقت و اجل»مشکل آنها در عدم اهتمام به مبحث  عمدتاً ،کسانی که بین علم و عمل فاصله دارند.است «وقت»از 

  .ضد سستی و تنبلی است ،«اجل» .ها به خاطر سستی و تنبلی است بخشی از فاصله .است

برید و یک موقع علم جزئی را مهارت سوم ارتقا علم نسبت به عمل مشخص است یک موقع شما علم کلی را باال می

تان را درباره همان عملی که سستی علم .کندها را کم می علم جزئی باالبردن خیلی مهم است و فاصله .بریدباال می

 .تمرین هم در کتاب داده شده است یکسری .دارید باال ببرید
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 کنیم؟ چه باید کنیم جزئی را خود عمل بخواهیم اگر غیبت مورد در مثالً سوال:

 چه کردن غیبت کنم. ترك را کردن غیبت خواهم می مثال گویید می و کنید می تعیین را مشخصی عمل ابتدا شما -

 غیبت همه از ندانید است ممکن شما کنید؟ می کنید، نمی غیبت همه که از شما کنید؟ ترك خواهی می را کسی

 بدی آدم کنید؟! چون می غیبت او از چرا حاال گویند. می «علم» این به.. کنید می غیبت ها بعضی از یا و  کنید می

 کسی حاال تا !شود؟ می حل من از مشکلی کنم غیبت از او اگر که حاال گویید می و برید می باال را علم خود است.

 تهمت یا کنم می غیبت دارم من اصال آیا !شود؟ می بیشتر مشکالت یا و شده است حل و مشکلی از او کرده غیبت

شویم اسم  نمی متوجه شاید .زنیم می تهمت حالیکه در کنیم می که غیبت کنیم می فکر ما ها وقت خیلی؟!زنم می

 کاری اسم وقتی چرا !بگذارم؟  غیبت  را نیست غیبت اسم آن که کاری چرا نیست. غیبت ،دهیم انجام می که کاری

 !بگذارم؟ غیبت تهمت است

 عمل یک حوزه وقتیاما  کند می توجیه و مگ را خود بین ابهامات در انسان .کنیم پیدا شناخت عمل به نسبت باید

 فاصله کردن کم دلیل .دهد انجام را کار آن تواند نمی دیگر گیرد. می را خود توجیهات جلوی دیگر ،باشد مشخص

 انجام سستی خاطر به فقط و واقف هستند دهند انجام باید که چیزهایی اغلب به ها انسان که است این عمل و علم

 کارکه  باشد بلد باید آدم یعنی است. «حسن به خیر تبدیل» دوم مرحله و «یابی فاصله» اول مرحله پس دهند. نمی

 آمد و  رفت آنها با اگر اما کرد نباید رحم قطع گوید می مرجع داریم بدی خیلی فامیل ما اگر دهد. مثالً انجام خوب

 باشیم. آن پی در باید کهوجود دارد  دیگر زیادی های راه کنیم. می ضرر باشیم داشته

 تحلیل و تجزیه اثر بر و کند تحلیل و تجزیه را مسئله آن است قادر زندگی مسائل و مشکالت با مواجهه در انسان

کند.  انتخاب الهی معیارهای اساس بر را آن بهترین ها راه آن بین از و بیابد مساله حل برای متعددی های راه تواند می

 به ،کند عمل آن به مقتضی زمان در و نشود کندی و سستی نفس، هوای دچار کرد انتخاب را راه آن آنکه از بعد

 به تبدیل و بدهد تشخیص را خیر اول باید دهد انجام حسن بتوانند خدا بنده این اینکه برای حال گویند. می «خیر» این

 با مواجه در کند کشف را مختلف های راه باید که است خیر مرحله از تر اضافه کاری حسن مرحله یعنی کند. حسن

 ادبی بی بچهاگر آیا  !«کرد ادبی بی»گوید: می ؟!کردی دعوا بچه با چرا گویم: می نکند. انتخاب را راه آخرین مسائل

او را  شاید اصال  دارد.وجود  مختلفی های راه در حالی که!«. نیستم بلد دیگری اهر»گوید:  می !بزنید؟ داد باید کرد

 شده است اینطوری نگرفتم کُشتی با او که این خاطر است به پسر اگه  است. شده اینطوری و می برد پارك کمتر به

 شده است. اینطوری ،نکردم نوازش که او را  این خاطر به اگر دختر است یا و
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 هم خدا بنده این حال بینیم کهو می گیریم می را اینها جلوی پس شده است. زیاد ما جر و بحث اینکه خاطر به شاید

 شود. می خوب

 بعدو  کند انتخاب را بهترین ها راه این بین از و کنند پیدا مسائل با مواجهه برای راه ده بتواند فرد که این یعنی «خیر» 

 کند. تبدیل حسن به را خیر بتواند باید حاال نشود وسوسه دچار و بگذارد کنار را تردید ،کرد انتخاب که

 ،کنند؟خیر تحمل را سوء این عمر آخر تا باید آیا شود آلوده بدی و سوء به انسان روح وقتی اینکه مطلب خالصه 

 مرحله کنند. را عمل داند می آنچه که است این اول ی مرحله .دارد مراحل حسن دادن انجام .کند حسن  کار باید

این  برای کند. حسن به تبدیل را خیر بودن خیرگزین بر عالوه و باشد خیرگزین مسائل با مواجهه دراینکه  دوم

  :کردیم پیشنهاد راه چند موضوع

 شر از خیر جداسازی .1

  خیرات به نسبت واکنش باالبردن .2 

  شرور به نسبت حساسیت بردن . باال3

 حسن از خیر تمایز و .تشخیص 4

  حسن انواع .تمایز5

 حسن انجام .6

 دهید. توضیح بیشتر عمل و علم انداختن فاصله با آن ی رابطه و اجل ی درباره لطفاً سوال: 

 که ای لحظه هر یعنی اندازند. مرگ می بعد به را کارها از خیلی ،ندارند باور را مرگ که این خاطر به ها انسان -

 و شد نخواهید گرفت..تمام یاد دیگر ،نگیرید علم را فرا موقع فالن تا یعنی گردد. مرگ نمی بر دیگرو  گذرد می

 هر دادید. می انجام باید که هبود دیگری کار واقع در کنید می جبران وقتی چون میندار کردن جبران به کاری! رفت

 محاسبه لحظه به لحظه اخیراً ما. مرده است ،ندادیم انجام خودش زمان در را کار آن اگر که دارد زمانی کاری

 را خود اوقات کتاب حساب ما است. کتاب یک نوشتن معادل من ی ماهه های شش پیامک دادن کنیم. جواب می

 کار باید ساعت 30 ساعت 110 این از باشد. داشته باید معین مفید کار ساعت 110 هفته در مومنی انسان نداریم. هر

 دیگر برابر سه توانند می درحالیکه کنند می استفاده وقت خود سوم یک از افراد بیشتر قرآن مدرسه در باشد. علمی

 نداشته عجله درك شما وقتی آورد می سرعت درك از .است ریزی برنامه عدم خاطر به این موارد دهند. انجام کار

 !کشد می طول ساعت پنج ،ساعت دو جای بهو  خوانید می کتاب یک!  ..که رفت رفت شود کهاینطور می باشید
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 باشید آرامش در دنیا در خواهید می شمابله.. اگر  ست!وال ا و هول در همیشه آدم که طوری اینممکن است بگویید 

 نیست. آرامش محل دنیازیرا  !گرفتید اشتباه

یَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِینَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا إِنَّ الَّذِینَ لَا »: فرماید می یونس سوره در خداوند 

 دارد اطمینان /شوند می بیدار حتما صبح و خوابند می شب که دارند اطمینان و شوند می راضی دنیا حیات به 3.«غَافِلُونَ

 !کنی؟ می را کار این حقی چه به تو  .بیاورد در دل او از که است زنده دیگر ساعت دو نفر یک دل شکستن با

 «نار» در جا همین ،باشد داشته را خصوصیت چهار این کس هر .است الهی آیات از غفلت مبحث آخرین موضوع

 مغتنم را های خود فرصت که طوری به کند یکی را عمل خود و علم میزان کسی هر که است این اعتقادم من است.

 .شود می اصالح زیادی حدود تا شده او تحمیل بر که منفی صفات و ها بدرفتاری ،باشد نداشته خالی جای و بشمارد

 از بعضی برای اما داریم وقت همیشه کارها از بعضی برای کارها در بندی اولویت وجود با ها وقت خیلی: سوال 

  شخصیتی؟ یا است صفتی این دانم نمی. کنیم نمی پیدا فرصتی کارها

 انسان که کارهایی. نیست شما استعداد در کار این. کنید عوض ،نیست واجب شرعی نظر از اگر باید را کارها آن -

  (نیست الهی واجب اگر.)البته اگر شود نمی آن فعال به سبتن ،کندمی سعی هم چقدر هر رغبت او و دارد میل

 که ای زمینه در برود تواند می ،نداشت استعداد ی ازمینه در کسی اگر است. شده نوشته رساله احکام در  الهی واجب 

 در شما استعداد دهید می انجام سرعت با که شناخت.کارهایی شود می را استعداد کند. گذاری سرمایه دارد استعداد

  و کنید تعریف هست استعدادتان در که کارهایی را آن محیط برای .کرد خواهید رشد همان در پس است آن

 گویند. می گزینی حسن این به .نهندب ارج هم را کارها آن که کنید مجاب  را محیط

 کند؟ چه نبود استعدادش در و کنند برقرار ارتباطی نتوانست کلمه و تفکر تدبر با نفر یک اگر که است این مساله 

 برو آقا بله. گوید می بفهمید؟ و بخوانید دارید دوست بله. گوید فهمید؟می می خوانید، می قرآنآیا  گوییم می او بهما 

 بر غالب باید انسان. بخوانند قرآن توانستند نمی ها سری یک که آمد وجود به این برای ها مفهومی ختم !بفهم و بخوان

 شش در دارد. وقت ساعت 5 ای هفته تقریبا ماه شش تا آمده دنیا به تازه فرزندش که مادری. مغلوب نه باشد محیط

 ارتباط ملکوت و بچه با مدت این در و روند می مرخصی به مدتی یک ها این که است این مثل ساعت. 10 دوم ماه

 .اند انداخته شما دستان در را عرش از ای قطعه که است این مثل .است زمین و ها آسمان ملکوت بچه. کنند می برقرار

 چه دنبال خواهید می دیگر .هستید شیرخوارگی اول ماهگی 6  دوره در که است موقعی شما زندگی حالت بهترین

                                                           
3
 7. سوره مبارکه یونس، آیه 
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 چندین معادل دانم نمی ساعت 5 آن باشد وصل ،است عرش که بچه به مادر سیم اگر زمان آن در ؟!باشید ایبرنامه

 مسهست راهی دنبال مدام !داشتم را ها وقت آن از ساعت پنج  من کاش بودیم. ای مادر ما کاش ای .است ساعت هزار

 این دارد. راه چیز همه عالم در دانم می چون میآور می دست به هم آخرالبته  ..میبیاور دست به را ساعت 5 آن که

 آن که برساند. است ماه شش در که مادری یک شیردهی منطقه آن به مرا که است کار کدام که است مهم من برای

 ءعطا انسان به نوزاد تولد مثل تکوینی صورت به که هایی محدودیت .است ساعت هزار چندین معادل ساعت 5

  !کنیم مبادله حاضریم ما .دارد ارزش بیشتر خیلی این موارد ساعت چند .شود می عطا خدا جانب از نوعی به شود می

 باشد. خیر شکوه با و زیبنده که است خیری حسن، و شود می سوار خیر روی حسن تعریف است. خیر حسن، پایه 

 باال.  حسن بگویید توانید نمی تنها شی یک به اما .خیر بگویید شی یک به توانید می شما یعنی دارد هم بیرونی جنبه

 درس بیاید که نیست این فقط شود می مدرسه وارد وقتی بداند فرد که همین مثالً یعنی خیر به نسبت واکنش بردن

 خانه بگیرد. قالب ذهن انسان نباید ..غیره و کنند درست چایی تواند می ،کند جفت کفش تواند می .بدهد گوش

 نیست خوب این .کن جارو را اینجا گفت به آنها باید حتما آقایان از کند؟ بعضی جارو آقا شود می چه است کثیف

 واکنش دهند. نشان خیر به واکنش .هم از بگیرند  و سبقت !نکند خانم که بکند را کار این آقا که باشد جوری باید

 .کند می ایجاد زیبایی جلوه دهند می انجام را کاری یک نفر یک سریع اینکه .آورد می حسن خیلی خیرات به  نسبت

 طرف تلویزیون صدایاگر  بد است. واقعاً چیزها بعضی شرور مطرح است. به نسبت حساسیت باالبردن طرفی از

 بده. انجام دیگری کار و برو ؟!دارد اشکالی چه .کن خاموش آن را کم یا کندمی ناراحت را مقابلت

 باید ببرد! خانه بیرون را ها آشغال باید یکی بد است و این هست آشغال خانه در اگه مثالً بدهیم تشخیص ابتدا ما باید

 و دهیم تشخیص را شرور های محل بالفاصله باید باشد. مداوم باید واکنش این و بدهیم نشان واکنش شرور به نسبت

 اصال من گوید می یکی حاال. بنشینیم آشپزخانه مقابل مثال محلی یک در نباید مهمانی در مثالً دهیم. نشان واکنش

 کند. می ایجاد حسن خیلی شرور به نسبت باشد! واکنش حواست باید .نیست. حواسم

 .افتدمی اتفاق حسن با کردن ایجاد زیبایی و دیگران در خیر کار نفوذ است. کمال خیر حسن :خیر از حسن تمایز 

 بر آن تاثیر ،دهید انجام بیشتری حسن با را کاری بتوانید شما چه هر .دهد می آرامش انسان به خانه کردن رنگ مثالً

  .کنید مراجعه کتاب به قسمت هر های مثال خواندن برای. شود می بیشتر دیگران

 بله - آورد؟ درمی نیز کندی از را انسان خیرات به واکنش سوال:
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 و بخواند را کتاب این دور یک کسی هر کنم می خواهش بخوانید. خودتان را کتاب پنجم و چهارم و سوم فصل 

 کند. حل تأمل با را های آن تمرین

 است این من عملی بگیرد. پیشنهاد نظر در دارد اثر معنوی سلوك و سیر در که کتابی مثل را کتاب این کنید سعی

 که کارهایی .کند ادداشتی دهد می انجام اوقات آن وسیله به که کارهایی .کند ثبت را خود اوقات کسی هر که

 هست. کتاب های تمرین در ها این همه البته کند. حذف ندارد استعداد آن در یا و ندارد نتیجه

 استقالل تان خانواده و خودتان بگویید. که خجالت نکشید ندارید پول اگر .باشید نداشته تعارف زندگی در :نکته 

 مهمانی که دارد معنی چه .شود هماهنگ فرهنگ این با بقیه که کنید ابالغ اطرافیان به را خود فرهنگ و باشید داشته

 ..بشوند ناراحت که ندارد اشکالی .بیاییم مهمانی توانیم نمی اینطوری ما بگویید !بکشد طول ساعت 10

 «اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»
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 04/05/96    اخوت استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (هفنم  نمل   ) جلسه   مبارهک   سوره          

  

 بفرستید. یصلوات تانو بستگان تانبرای سالمتی خود

 ختم بفرمایید. یصلوات ،برای برآورده شدن حاجات جمع و تقرب الهی

-ءان شا .کنیممعصومه )علیها السالم( و امام رضا )علیه السالم( را تبریک عرض می ی اهل بیت حضرتتولد کریمه

 اهلل به برکت صلوات بر محمد و آل محمد در این دهه به کرامت واقعی دست پیدا کنیم.

*** 

 گیریم.ی قبل راجع به مبحث حسن مطالبی ارائه شد و از خدا خواستیم که ما نیز در زمره ی محسنین قرار در جلسه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 (1)مُّبِینٍ کِتَابٍ وَ الْقُرْءَانِ ءَایَاتُ تِلْکَ  طس

 (2)لِلْمُؤْمِنِینَ  بُشْرَى وَ هُدًى

 (3)یُوقِنُونَ هُمْ بِاالَخِرَةِ هُم وَ الزَّکَوةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ یُقِیمُونَ الَّذِینَ

 (4)یَعْمَهُونَ فَهُمْ أَعْمَالَهُمْ لهَمْ زَیَّنَّا بِاالَخِرَةِ یُؤْمِنُونَ لَا الَّذِینَ إِنَّ

های زندگی انسان چه کنم ،یکی از نکات واضح و قابل تامل این سوره این است که تمام سرگردانی و چه کنم

 باشد. می اومربوط به ضعف در ایمان به آخرت 

  (5)لْأَخْسَرُونَٱ هُمُ لْأَخِرَةِٱ فِی هُمْ وَ لْعَذَابِٱ سُوءُ لَهُمْ لَّذِینَٱ ئِکَاُوْلَ

 های انسان نیز مربوط به ضعف در ایمان است.ی بدحالیهمه

ست در اوج خوشی باشد اما ا انسان ممکن است در بدترین شرایط جسمی باشد اما بدحال نباشد و برعکس ممکن

حال بدی داشته باشد. بدحالی یک حالت در هم ریختگی درونی است که حس خوشی و رضایت را از انسان سلب 
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شود. در این آیات سوءالعذاب منتسب به عدم ایمان به سوءالعذاب اطالق میبد، کند. در قرآن به این حال می

 شود.آخرت می

باید حتما  ،تن عارضه ی جسمی حال خوشی داشته باشد و دچار سوءالعذاب نباشدخواهد علیرغم داشاگر کسی می

 ی قبل مفصل در رابطه با آن صحبت شد. به آخرت را تجربه کند که در جلسهیقین 

 

 (6)مٍعَلِی حَکِیمٍ لَّدُنْ مِن لْقُرْءَانَٱوَ إِنَّکَ لَتُلَقَّی  

 (7)تَصْطَلُونَ لَّعَلَّکُمْ قَبَسٍ بِشِهَابٍ ءَاتِیکُم أَوْ بِخَبَرٍ مِّنْهَا سَـَاتِیکُم نَارًا تُءَانَسْ إِنِّی ۦٓلِأَهْلِهِ إِذْ قَالَ مُوسَی

ها در اثر امید به خدا به جایگاه بلندی نائل و امیدواری بود که انسان ءیکی دیگر از مباحث مطرح شده بحث رجا

هایی که امید نداری بیشتر از آنچه یزنسبت به چ:ندفرمودومنین )علیه السالم( نقل شد که شوند. روایتی از امیرالممی

 .امید داری امید داشته باش

 یابد.ظهور می باشد که با کنار رفتن دنیا کامالی حاکم بر تمام هستی یا حق جاری در هستی میی فاعلهآخرت قوه

داند اگر کار خیر خرت یعنی ایمان به حقایق و قوانین. یعنی فرد میدر واقع آخرت االن هم وجود دارد. ایمان به آ

 و داند خدایی هستدهد. این ایمان به قوانین همان ایمان به آخرت است. فرد میانجام دهد خداوند جزایش را می

 شود.گفته می آخرت هااینی مجموعهکند. به فلت نمیوغ قوانین جاریست پس او حیا دارد

غیب ر نی مکان نیست. ما در حال حاضر هم دنیا داریم و هم آخرت. ایمان به آخرت یعنی هر آنچه دآخرت به مع

ها را در زندگی به قوانین جاری شناخت ندارد و آنفرد به آخرت یعنی  ناست و حاکم بر این دنیاست. ایمان نداشت

 چار سوءالعذاب خواهیم شد.نکنیم دکند. هر کدام از قوانین را اگر در زندگی جاری خود احضار نمی

ایم. بهترین و اولین پس اگر دچار بدحالی و به هم ریختگی شدیم باید بررسی کنیم که به کدام قانون عمل نکرده

که به آن  یمم نمایاست و خود را مصمّ یمدانی فهرستی از آنچه که میتوان انجام داد تهیهکاری که در این زمینه می

نماید اما اگر این های دیگر را برای او باز میداند عمل کند خداوند بابچه مینآفردی به . اگر یمقوانین عمل کن

 پیدا نخواهد کرد. ،هر چقدر هم به دنبال قوانین جدید بگردد ،کار را انجام ندهد
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یم خواهکنیم و میم دهیم عمل نمیاتوانیم انجهای جزئی ریزی که میرست که به کاا یکی از مشکالت ما این

دانند باید نظم را در خانه رعایت کنند، باید بلند سالم اعمال خیلی بزرگ را انجام دهیم و این ممکن نیست. همه می

ی ابتدایی را انجام ندهد و ادعای شود انسان این امور سادهکنند، باید احوالپرسی کنند، نباید قهر کنند. چگونه می

ها کافی عدم انجام این امور جزئی غفلت است. اگرچه این !شدن را داشته باشدامام زمان ز اهلل یا سربا ءرسیدن به لقا

 های کوچک را پر کنیم.نیست اما الزم است. پس باید برگردیم این چاله

شوند اما ترین خللی در این امور جزئی ایجاد شود متوجه میاگر کوچک ،کسانی که ارتباط عمیقی با خدا دارند

هاست که برای افراد شاخص شود. در واقع این ریزه کاریفرد دچار معضل می ،یدآیین میوقتی حساسیت انسان پا

باید بدانم که در سطح باال هم مشکل  ،ام. اگر من متوجه شدم که در امور جزئی دچار غفلت شدهکندتعیین می

عقوبت و فتن ناپسند است دنبال اصالح باشم. ایمان به آخرت یعنی ظلم بد است، ناسزا گ به وجود دارد پس باید

تواند به دیگران امر و نهی تواند با دیگران بلند صحبت کند مگر اینکه مجوز داشته باشد. انسان نمیدارد. انسان نمی

کند مگر تجویزی بر او باشد. انسان بر کسی والیت ندارد مگر اینکه خدا برای او این نقش والیت را تعیین کرده 

کنند هیچکدام در مالکیت هم قرار وقتی زن و مرد ازدواج می !نه انسانو دا تعیین می کند یت را خباشد. کیفیت وال

ها اعتباری است، حتی مالکیت من نسبت به فرزندم حد و حصر دارد گیرد زیرا مالکیت از آن خداست. مالکیتنمی

اگر این ایمان وجود نداشته باشد اعمال  توانم هر باید و نبایدی بکنم. اعتقاد به این موارد ایمان به آخرت است.و نمی

 کند تمام اعمالش را توجیه نماید.شود و سعی میانسان برایش تزئین داده می

هایمان باید متوجه . یعنی از سرگردانی«عمهونی»ز ایم؟ ااز کجا بفهمیم که دچار توجیه و زینت در اعمال شده حال

پرده تمام قوانین را بیان کرده بیند که قرآن کامال بیشود چرا که میمی شویم. هنگام برخورد با این آیات انسان متاثر

 کند.ی آیات را صریح بیان نمیم قرآن تعارف دارد و همهیکنفکر می یاست ولی ما گاه

ست که هر کسی که دارای سوءالعذاب است یعنی ایمان به آخرتش ضعیف است. سوءالعذاب ا حرف این آیات این

خواهد که درونش خوش باشد و ای میفهمند. خدا بندهبینند میهایی که مین خود و حتی خوابرا همه از درو

ست که انسانی خلق کرده که در ا حتی اگر او را در آتش هم بیندازد باز هم حالش خوش باشد. زیرا خدا معتقد

امیدش را از دست  ،رار گیرددرونش گوهر ایمان دارد. چنین انسان مومنی حتی اگر در قیامت هم در آتش جهنم ق

ای خلق کرده که جهنم رفتن برای او محال است مگر حالتی که سیم اتصالش از خدا دهد. خدا انسان را به گونهنمی

فرمایند اگر مرا به جهنم بفرستی...یا قطع شود. بر این اساس است که امیرالمومنین )علیه السالم( در دعای کمیل می
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پردازی ست که این بزرگواران حتی در باب جهنم خیالا السالم( در رابطه با جهنم، به این معنی فراز امام سجاد )علیه

م اتصال به خدا را در دل دارند. پس اتصال به خدا و آخرت یعنی بهشت و عد در آن آتش هم حبّ ز اند اما باکرده

ی قرار گرفتن انسان در دنیا و سفهو ما این اتصال را در زندگی کم داریم. اصال فل خدا و آخرت یعنی جهنم

 )علیه السالم( ثل حضرت ابراهیممشود انسانی یعنی می .ست به مالئکها مشکالتش برای به رخ کشیدن چنین انسانی

ها های مومن خیلی خوبی بودند مثال مادربزرگانسان ترهای قدیمدر زماند و نسوزد. ندر آتش مصایب دنیا باش

چنین  !کندکار می گرشحسپختند تا مقداری از آن را به اطرافیان بدهند. این یعنی فرد میهمیشه کمی بیشتر غذا 

بخاطر آن باشد  شایدکند مثال فکر می .گرددفردی اگر دچار مشکل بزرگی شود در جزئیات به دنبال منشا آن می

-های خوشی و ناخوشی میکه فالن روز از قورمه سبزی به همسایه ندادم. دقت در این اعمال باعث واکنش شاخص

گیرد بلکه به دنبال عمل به یک کار انجام نشده زند و زانوی غم بغل نمیشود. این فرد اگر حالش بد شود چنبره نمی

شویم تبدیل به یک انسان متوقع می ،ام دهیم و به جزئیات توجه نکنیمرود. اگر هر کاری که دلمان خواست انجمی

کند، چرا احترام داند. چرا فالن کس به من سالم نمیکه خود را حاکم عالم پنداشته و سایرین را خادم خود می

پرخاش پس از گری. وای به روزی که فرد پرخاشگر شود زیرا شود به پرخاشها تبدیل میگذارد، چرا.... و ایننمی

توقع است. بدتر از آن دشنام دادن است چراکه دشنام بعد از پرخاش است. این فرد دیگر توان دوست داشتن مردم 

را نخواهد داشت. مومن کسی است که هم مردم را دوست داشته باشد و هم مردم او را دوست داشته باشند. اگر 

تان است و برعکس بدانید مشکلی در ایمان ،ظر شما مومن نیستندحتی افرادی که از ن ،دیدید دیگران دوستتان ندارند

تان پایین آمده است. حتی اگر فرد گناهکاری را امر به معروف یا نهی از تان به مردم کم شد یعنی ایماناگر محبت

 باید او را دوست داشته باشید. ،کنیدمنکر می

 باشد باید در آن حبّ «ا علی الکفاراشدّ»مه برود حتی اگر خواهد قربان هانسان مومن باید احساس بکند که دلش می

 رود.سقف آن باالتر می ،تر شودالباشد. ظرف انسان در دوست داشتن مردم نامحدود است و هر چه این حس فعّ

دنبال نهایت است و محبت انسان به خدا و به هایمان را باال بیاوریم زیرا خدا بیما باید با ایمان به خدا سقف محبت

-کنیم، مثال میهای ایمان محبت به مردم است. ما برای خودمان حدود تعیین میشود. از نشانهنهایت میآن مردم بی

گوید بلکه می نیستشود. ادبیات خداوند این گونه مان به او کم میپس از محبت ،گوییم فالن فرد ناهنجار است

باید به خدا پناه  ،شود. اگر رفتار بدی دیدیم مثال به ما ظلم شد انسان هیچ حقی ندارد که از رفتار مردم حالش بد

حال که در آغوش امن خدا قرار گرفتیم نباید باز هم اعصاب خود را خراب  ،ی ناس بخوانیممثال سورهو ببریم 

هر  های این گونه است.های ما برای مومن پسندیده نیست زیرا از توقعات و اعصاب خوردیکنیم. خیلی از گریه
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ت نماز است یابد. یکی از این خیراهای بیشتری میچقدر انسان به خیرات جزئی توجه بیشتری کند، شاخص و نشانه

مان را حال ،اگر نماز پس های بسیاری دارد. مثال نماز اول وقت، نماز شب، نماز جماعت و...کاریزیرا نماز ریزه

دچار  فرد یعنی ،از حالت ایستا پیدا کند و به تدریج بهتر نشودکند باید به دنبال علت بگردیم. اگر نمکیفور نمی

 اختالل است.

جو کند. هر گاه انسان اعصابش از خودش خورد وتانسان اگر با اطرافیان تنش دارد باید علت آن را در خود جس

ر کند پس باید اند فراتوتحمل دیگران را نیز ندارد. انسان شاید بتواند از دیگران فرار کند اما از خودش نمی ،شود

بعد بگوید خدایا فقط تو هستی. نماز در  ..بگوید خدایا منم و تو و دو رکعت نماز بخواند .خودش را اصالح کند

 «من»مسجد خیلی مهم است. هر گاه احساس بدی نسبت به خود و دیگران پیدا کردیم سریع به مسجد برویم تا 

در ما جاری نیست. رحمت  )صل اهلل علیه و آله و سلم(بماند. خیلی بد است که عطر پیامبر «خدا»برداشته شود و 

در ما جاری نشده است. باید محبتمان افزایش یابد تا دیگران حس کنند وقتی ما را  )صل اهلل علیه و آله و سلم(پیامبر

را بدهد.  ایشانتواند بوی ک لبخند هم میفتند. حتی یامیحضرت رسول)صل اهلل علیه و آله و سلم(بینند به یاد می

کند و نه در متن اصلی. ها افراد را ناراحت میهای ما در حاشیهرا ندیده نگیریم. خیلی از حرف کوچکاین خیرات 

 ها باشد. تمرین تواضع بکنیم. به دیگران بدون علت سالم کنیم، هدیه بدهیم و...حواسمان به این

 

 (8) لْعَلَمِینَٱ رَبِّ للَّهِٱ سُبْحَنَ وَ حَوْلَهَا مَنْ وَ لنَّارِٱ فِی مَن بُورِكَ أَن نُودِیَ ءَهَافَلَمَّا جَا

  (9)لْحَکِیمُٱ لْعَزِیزُٱ للَّهُٱ أَنَا ۥٓإِنَّهُ مُوسَییَ

انسان وقتی  .«انه انا اهلل العزیز الحکیم»از خدا ببیند که بگوید ی تجلّ یک ست که به جایی برسد کها غایت انسان این

 روشد.فخود را ارزان می ،سقف خود را پایین بیاورد

 (10)الْمُرْسَلُونَ لَدَىَّ یخَافُ لَا   إِنىّ تخَفْ لَا  یَامُوسىَ  یُعَقِّبْ لَمْ وَ مُدْبِرًا  وَلىَ جَانٌّ کَأَنهَّا تهَتزَّ رَءَاهَا فَلَمَّا  عَصَاكَ أَلْقِ وَ

 (11)رَّحِیمٌ غَفُورٌ   فَإِنىّ سُوءٍ بَعْدَ حُسْنَا بَدَّلَ ثُمَّ ظَلَمَ مَن إِلَّا

 (12) فَاسِقِینَ قَوْمًا کاَنُواْ إِنهَّمْ  قَوْمِهِ وَ فِرْعَوْنَ  إِلىَ ءَایَاتٍ تِسْعِ فىِ  غَیرْ سُوءٍ مِنْ بَیْضَاءَ تخَرُجْ جَیْبِکَ فىِ یَدَكَ أَدْخِلْ وَ
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درون فرد است. اگر درون انسان  ،کنددارد. آن چیزی که عرصه را برای او تنگ می یو بیرون یدروندو بعد  انسان

شود حتی او بد میهر چیز بیرونی برای  ،شود. اگر درون انسان ایراد داشته باشدسالم باشد هر چیزی برای او خیر می

 پیامبر و قرآن.

 (13)مُّبِینٌ سِحْرٌ هَاذَا قَالُواْ مُبْصِرَةً ءَایَاتُنَا جَاءَتهْمْ فَلَمَّا

اما همه بسیار قوی بوده و مبصره هستند، وجود دارد که  آیه و معجزه نه در داستان حضرت موسی )علیه السالم(

بیند یعنی به عمد انکار دهد. چنین فردی جز این را نمیفردی که درونش ایراد دارد به این آیات نسبت سحر مبین می

 بیند.د که مبصره را سحر مبین میراد دارکند بلکه نظام شناختی او اینمی

 (14)الْمُفْسِدِین عَقِبَةُ کاَنَ کَیْفَ فَانظُرْ  عُلُوًّا وَ ظُلْمًا أَنفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَتْهَا وَ بهِا جَحَدُواْ وَ

 کند.اند و توجه به آن فرد را محسن میتاکید بسیاری روی آن داشته )ره(حضرت عالمه ،این آیه بسیار مهم است

 کشاند. از روی ظلم و علوّمفسد انتهای داستان است یعنی نه تنها خودش فاسد است بلکه دیگران را نیز به فساد می

 د.نها استیقان داربه آنو  کنند د با آیات میجح

ی تعدّ تواندگیرد. ظلم میهر انسانی به میزانی که ظلم و علو نسبت به حق دارد در معرض انکار آیات الهی قرار می

ن قائل أیعنی برای خود ش . علوّباشدمی زیر بار حق و منطق نرفتن به معنی به دیگران یا عدم شناخت حق باشد. علوّ

ی باشند. انتقاد نپذیرفتن نشانهمسلک هستند و بعضی افراد ظلم مسلک می شدن و تواضع نداشتن. بعضی افراد علوّ

 است. علوّ

مثال خوبی  برای بدیهیات هم استدالل بخواهد استیقان مطرح است. استیقان یعنی انسانبرای انسان یک یقین و یک 

خوب ، چرا والیت فقیه الزم است؟ از کجا معلوم اخالق خوب !گوید از کجا معلوم؟بهتر از بدی است، اما فرد می

 ! و...است؟

پذیرد د خدا را بپذیرد بدون اثبات هم میاند اما کسی که بخواهشان برای خدا اثبات آوردهعلمای بزرگوار در کتب

وقتی استدالل  اماخواهد پذیرد.استیقان یعنی برای وجود خدا دلیل میو فردی که نخواهد بپذیرد با اثبات هم نمی

شود. پذیرد. توحید اثبات کردنی نیست. برهان آوردن برای اثبات وجود خدا باعث پرورش استیقان میکنی نمیمی

ها شناسند و نیازی به دلیل ندارند. آخرت هم به همین صورت است. اگر فردی برای اینشان خدا را میها خودانسان

 بیند.ی مبصره بیاوری آن را سحر مبین میکه حتی اگر آیهشود اینکند. نتیجه میدلیل بخواهد یعنی استیقان می
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در الیه  علوّ ی باور است و ظلم وقان در الیهشود. استیت میاو استیقان موجب انکار و جحد به آی ، علوّپس ظلم

ناپذیر است.  ست از آن چیزی که انکارا کنیم. یقین عبارتیقین پیدا می ،. اگر این دو را اصالح کنیمباشندمیعمل 

 طلب یقین کردن. ،استیقان یعنی نسبت به چیزی که انکارناپذیر است

کنیم یا نه. اگر به مان بنویسیم و ببینیم این فهرست را عمل میخوب است که فهرستی از مسائل انکارناپذیر زندگی

کنیم حتما دچار مستیقن هستیم. اگر عمل نمی ،کنیمشود و اگر عمل نمیاین فهرست عمل کنیم به ما موقن گفته می

 هیم شد و آخر آن مفسد خواهد بود.خوا ظلم و علوّ

باشد. می ی بعد از ظلم و علوّی اول از استیقان است و در درجهشود در درجههایی که به انسان وارد میتمام لطمه

ترین انسان روی زمین است زیرا از تواند به آن برسد موقن شدن است. موقن متعجبباالترین وصفی که انسان می

 شود انسان دزدی کند و...کند؛ مثال مگر میای خالف یقینی تعجب میهکار

 هل یقین قرار دهد.اهلل خداوند ما را از اءان شا

 ی ختم بفرمایید.برای سالمتی اهل یقین صلوات

 «اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»
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 11/05/96    اخوت ا د  است     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (هشتم  نمل   ) جلسه   مبارهک   سوره          

  

 برای سالمتی خودتان و عزّت مسلمین صلواتی ختم بفرمایید.

 شاءاهلل در دهه کرامت خداوند کرامت را در قلب جوانان جاری کند، صلواتی ختم بفرمایید. برای اینکه ان

 یکسری از آیات سوره مبارکه نمل را خواندیم و قرار شد که ادامه مطالب را بخوانیم.

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

 (1طس تِلْکَ آیاتُ الْقُرْآنِ وَ کِتابٍ مُبینٍ )

 (2لِلْمُؤْمِنینَ )  هُدىً وَ بُشْرى

 (3الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ )

 (4زَیَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ یَعْمَهُونَ ) إِنَّ الَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

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

 (6وَ إِنَّکَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَکیمٍ عَلیمٍ )

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

 (8فَلَمَّا جاءَها نُودِیَ أَنْ بُورِكَ 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 )  لْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ کَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَ لَمْ یُعَقِّبْ یا مُوسىوَ أَ
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 (11إِالَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّی غَفُورٌ رَحیمٌ )

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

 (13فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آیاتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبینٌ )

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

دهد بسیار ویژه است که انسان را در دو راهی و چند راهی قرار  برخی از وقایعی که در روزگار انسان رخ می

هم زاویه دارند و از هم ها بسیار با  گاهی این راه دهد. از جمله مواردی که انسان بنا دارد کاری را بکند یا نکند. می

توانید هم درس بخوانید  توان با هم داشت. برخی تصمیمات قابل جمع هستند، مثال شما می دور هستند و هر دو را نمی

فرض کنید انسان هم خورند، مثال  و هم کار کنید و این دو منافاتی با هم ندارند. اما برخی تصمیمات به هم نمی

شود انسان گاهی دیندار  شود و چنین اتفاقی نمی افتد. اما مثال می دیندار نباشد، نوعا نمیبخواهد دیندار باشد و هم 

تواند گناه کند و مجبور است جلوی دین خود را بگیرد و  شود، نمی دار نباشد اما وقتی دیندار می باشد و گاهی دین

گونه هستند. مثل موردی که در رابطه با گناه کند. حاال اگر خواست، دوباره برگردد. برخی تصمیمات در زندگی این

کند. وضعیت فرعون معلوم است. وضعیت او به این صورت است که پادشاهی  حضرت موسی)علیه السالم( ذکر می

خواهد که خسر را  است که جایی را تصاحب کرده است و حضرت موسی)علیه السالم( به امر خداوند از او می

ر هستیم در اینکه یا موسی)علیه السالم( را انتخاب کنیم در نظر نگیرید، ما مُخیّترك کند. حاال شما بحث فرعون را 

توانیم هر دو را انتخاب کنیم، یا باید موسی)علیه السالم( را انتخاب کنیم و یا باید فرعون را.  یا فرعون را. ما نمی

موسی)علیه السالم( هم براساس  اندازد و حضرت ای راه میفرعون دارای قدرت و مکر و حیله و سحر است و جلسه

توانیم تشخیص  بینید و ممکن است بگویید ما نمی می« قدرت»اندازد. شما در هر دو حالت  معجزه الهی عصایی می

گویند. ما حتما به یک تشخیص درونی نیاز داریم و اگر این قدرت درونی احیا نشود،  بدهیم که کدام درست می

 یم.نی تمایز قائل شوهای بیرو توانیم بین انسان نمی

اگر انسان از درون خود اصالح را انجام ندهد، غیر ممکن است که بتواند در بیرون تشخیص درست دهد، چون 

دهد و همان کاری که فرعون  دهد مانند آن را فرعون نیز انجام می همان کاری که موسی)علیه السالم( انجام می
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زند و در این  زند فرعون نیز می ن حرفی که موسی)علیه السالم( میکند. هما کند، موسی)علیه السالم( نیز می می

 .شود صورت است که انسان دچار سردرگمی می

گوید؟! چون انسان برخی مطالب را  در زندگی هم به همین ترتیب است، مثال درمسائل سیاسی چه کسی درست می

کند. ل است و برای او ایجاد سردرگمی میبیند که در طرف مقاب بیند که یک طرف است و برخی مطالب را می می

هیچ راهی نیست مگر اینکه انسان از درون درست شود که اگر از درون درست شود به طور طبیعی سنخیت او با ظلم 

اما اگر از درون « ظالم چه کسی است؟!»فهمد  کند و از درون می رود و به طور طبیعی میل به ظلم پیدا نمی از بین می

کند، تشخیص  تواند کسی را که بر علیه ظلم قیام می کند و نمی اشد به طور طبیعی میل به ظالم پیدا میظلم داشته ب

 کند که  مقابل انسان اهل حق قرار دارد. دهد و حتما از کسی تبعیت می

نسبت یعنی درست است که فرعون سردمدار و همه کاره است اما همه چیز را به قوم  «الی فرعون قومه»در این آیات 

گیری درونی است یعنی فرد اعتدال فطری خود را از دست داده است و از  یک امر درونی و زاویه« فسق»دهد.  می

شود. در هر کسی  حالت اعتدال خارج شده است. فسق به معنای عدم اعتدال است که منجر به نافرمانی خداوند می

داند. یعنی خاصیت فسق به این  را، سحر می کند میجاد ای که قطعا بصیرت ای یعنی آیه« آیه مبصره»که فسق باشد، 

 شکل است. 

 هم در این آیات مطرح شده است.« ظلم و علوّ»رابطه فسق با 

رسد موضوع بسیارمهمی است. یعنی اگر  اگر اجازه بدهید چند روایت در رابطه با ظلم مطرح کنیم چون به نظر می

شود. در  تواند تشخیص دهد و دچاراشتباه و اشکاالت اساسی می نمیانسان ظلم را از وجود خود دور نکند، حق را 

کنیم؛ ای هستند که آن را بیان می رابطه با ظلم روایات بسیاری وجود دارد که یکسری از آنها روایات تک جمله

و  بیان شده است. در این خطبه بخشی مربوط به خود قرآن است 174روایت مهمی در نهج البالغه از خطبه بلند 

بخشی مربوط به عمل است، بخشی هم راجع به انواع ظلم است. پیش فرض ما با توجه به آیات قرآن این است که 

 فرمایند: اندازد. می ای ظلم داشته باشد، این ظلم او را به انکار آیات می هر کس به هر اندازه
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إِنَّ اللَّهَ ال »عَالَى: لَا یُتْرَكُ و ظُلْمٌ مَغْفُورٌ لَا یُطْلَبُ؛ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِی لَا یُغْفَرُ فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَ أَلَا وَ إِنَّ الظُّلْمَ ثَلَاثَةٌ: فَظُلْمٌ لَا یُغْفَرُ وَ ظُلْمٌ»

عْضِ الْهَنَاتِ، وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِی لَا یُتْرَكُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً، ، وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِی یُغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَ«یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِهِ

نَ فِی دِینِ اللَّهِ فَإِنَّ جَمَاعَةً عَهُ. فَإِیَّاکُمْ وَ التَّلَوُّالْقِصَاصُ هُنَاكَ شَدِیدٌ لَیْسَ هُوَ جَرْحاً بِاْلمُدَى وَ لَا ضَرْباً بِالسِّیَاطِ وَ لَکِنَّهُ مَا یُسْتَصْغَرُ ذَلِکَ مَ

 .«عْطِ أَحَداً بِفُرْقَةٍ خَیْراً مِمَّنْ مَضَى وَ لَا مِمَّنْ بَقِیَفِیمَا تَکْرَهُونَ مِنَ الْحَقِّ خَیْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ فِیمَا تُحِبُّونَ مِنَ الْبَاطِلِ، وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ یُ

شود و ظلمی که آمرزیده شده است و  شود و ظلمی که بازخواست می می که آمرزیده نمیظلم بر سه قسم است، ظل»

شود،  نام دارد. ظلمی که به نوعی بخشیده می« شرك»شود. ظلمی که بخشودنی نیست به نوعی بازخواست هم نمی

اما خدا آن را  کند ستم عبد بر خود است در ارتکاب برخی از گناهان کوچک. )به هر حال انسان به خود ظلم می

شود ستم برخی به برخی دیگر است که البته قصاص در قیامت شدید است و  بخشد.( اما ستمی که بازخواست می می

یعنی خیلی « ای است که این موارد در برابر آن اندك است آن زخم زدن با کارد یا با تازیانه نیست بلکه برنامه

کند که این کار از آن شمشیر زدن یا از آن شالق زدن اثر  یده میزند و کسی را رنج هایی می ها انسان حرف وقت

کند شالق و کارد نیست یک چیزی است که کارد و شالق  بیشتری دارد. یعنی آن چیزی که خدا با آن قصاص می

کند که جنس آن شبیه به این  پیش آن کوچک است و اصال مطرح نیست! یعنی در واقع آن ظلمی را مطرح می

بیند و برای انسان  کند به مراتب باالتر از قصاصی است که در دنیا می ت، بازتاب ظلمی که انسان میموارد نیس

 سودمندتر است که در دنیا قصاص شود تا موکول به قیامت شود.

از تالوم و رنگ به رنگ شدن در دین خدا بپرهیزید زیرا اتفاق در آنچه در حق میل ندارید و تفرقه در آنچه به »

 کند. حال این سه مدل ظلمی است که در این روایت به آن اشاره می« وست دارید بهتر استباطل د

فهمد که یک فرد  جا میترین مصادیق ظلم، دشمنی انسان نسبت به بندگان خدا است. یعنی انسان از این یکی از مهم

ر دشمنی با بندگان، نوع بندگان حق است یا باطل که ببیند نسبت به بندگان خدا دشمنی دارد یا ندارد. در واقع د

دینی آنها ندارد. اهل تعّدی بودن، چون گاهی مسیر حق برای انسان  موضوعیت دارد یعنی کاری به دینداری و بی

تواند تشخیص دهد که چه کسی اهل حق است و چه کسی اهل باطل. شاخص اهل حق بودن  شود و نمی مبهم می

است، یعنی « عدوان الی العباد»شاخه داشت که یکی از مهم ترین آنها  است. ظلم یعنی چه؟ سه« برائت از ظلم»

کند باید بداند که در یک بازه زمانی، آن ظلم به او باز  هر کسی که ظلم می»جویی با مردم است.  روحیه ستیزه

هایی  کامیگاهی یکسری نا گردد. مواردی است که در زندگی انسان خیلی سریع به او باز می ظلم یکی از« گردد می
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تواند مادی یا معنوی باشد، مثال ماشین او دزده شده و یا  ها می شود، حال این ناکامی در زندگی انسان به او عارض می

رود که ببیند کجاها چه کاری کرده  است  که به طور طبیعی انسان به این سمت میای بیمار شده است. ناکامی

است. حاال الزاما هم اینطور نیست که اینگونه باشد و ممکن است این است؟! اثر کدام کار به این شکل درآمده 

گردد. انسان باید در هر ناکامی به این فکر کند ها بالیا باشند اما به طور طبیعی به وضعیت خود انسان بازمیناکامی

ی کند و بفهمد که در که در کجاها ظلم کرده است. در واقع زمان بسیار خوبی است برای اینکه انسان بتواند حسابرس

ها است.  وجودش چه خبر است و در حق چه کسی چه کرده است. مواقع ناکامی بهترین فرصت برای این بازگشت

رسد که اشتباه کرده است حاال یا در حق فرزند یا در حق همسر و  ها نوعا به چند مورد می انسان در این بازگشت

 ید توبه کند.ها با دوستان و موارد دیگر که در این زمان

تواند از این حس ناامنی استفاده کند چون  ها برای توبه است. به هر حال انسان می ها یکی از بهترین فرصت ناکامی

بیند، مثال غیبت کردم چون حق  ها این ظلم را نمی کند، بسیاری از اوقات در زینت عمل وقتی انسان به کسی ظلم می

ها را نیز اصالح تواند بازگردد و آن افتد، می ..! اما وقتی در یک ناکامی میاو بود و یا ظلم کردم چون حق او بود

کند ممکن است نتواند آن را زمین بگذارد، در این موارد  کند. اگر یاد انسان باشد که زمانی که پای خود را بلند می

فرزند خود فریاد بکشم اینکه آن  برای مثال اگر من سر ها بیشتر خواهد بود. ی بازدارندگی از بسیاری از ناکامی قوه

فرزند بزرگ شود و با من چه برخورد داشته باشد یک طرف ماجراست و اینکه آیا اصال این فریاد من به انتها خواهد 

کنترل در لحظه، بازدارنده انسان است ازین که «. کنترل در لحظه»گویند  رسید یا نه یک حرف دیگر است. به این می

گویند و خیلی هم تاثیر مهم و موثری دارد. یک موقع انسان  می« گرایی آخرت»د، که به آن در ظلمی قرار بگیر

آید. خالء ناامنی درانسان به وجود می  گذرد و خالئی در انسان به وجود می دهد و مدتی از آن می ظلمی را انجام می

ا ظلم به غیب است. ناامنی یعنی آید. اساسا ناامنی در زندگی انسان محصول ظلم است. حال ظلم به نفس است ی

یابی کند و اضطراب را در  گردد یعنی هرکسی اگر بخواهد ریشه اضطراب و در هر حالت خود، به این سه باز می

شود چون انسان خیلی  گردد. حال یک موقع این ظلم مثل شرك مخفی میقرآن بررسی کند، به انواع ظلم باز می

ها  داند ظلم بوده است یا نه و چون حق به جانب انجام داده است. ناکامی که نمیدهد  ها کارهایی را انجام می وقت

کند. این مثل این است که   کند به انسان که او را دچار ناکامی می مواقف بسیار خوب است چون خداوند لطف می

کند .در آن مواقف اگر  شود و امکان هدایت را برای خود بیشتر انسان قبل از مرگ چند بار با مرگ دست به گریبان 
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چون ممکن است به  ،توان به صورت کلی گفت ها را به راحتی رصد کند. این موارد را نمی تواند ظلم بازگردد، می

انسان ظلم کنند اما او خود به کسی ظلم نکرده باشد. ولی از سمت دیگر درست است که به هر کسی ظلم کنیم به 

شود، ظلمی است که قبال خود او انجام داده  وانیم بگوییم به هر کسی ظلم میت همان نسبت ظلم خواهیم دید اما نمی

 «.من ظَلَم، ظُلِم»شود، روایت آن به این شکل است  است. هر کس ظلم کند، ظلم می

 «.هر کسی که اهمال در طاعت خداوند کند ظلم به نفس کرده است»فرماید می

 است؟ها ناشی از ظلم  توان گفت همه ناکامی می سوال:

کنیم. در این ابتالها به عقب ها را ابتال فرض می ها اینگونه نیستند. ناکامی ها ناشی از ظلم است، ناکامی همه ناامنی -

ها منجر به این  شوند یعنی گرفتن ها و تهدیدها به فرصت تبدیل می فهمد. به همین دلیل ناکامی گردد و می بازمی

 اشته باشد.ارزیابی خوبی د شوند که انسان خود می

 شود که قضا و قدر را مورد سوال قرار داد؟ این موضوع باعث نمی سوال:

میرید و همان موقع که  شوید بعد می در زندگی دنیا حیات و ممات توام با هم است. شما همان موقع که حیّ می -

ممات برای انسان به نمایش در شوید. این دو با هم است. حاال در برخی از روزها این حیات و  میرید بعد زنده می می

هایی هستند که انسان  ها محل کند. این آید، این همان حیات و موت است و فرد حیات و موت را بیشتر ادراك می می

بیند. انسان گاهی اوقات که این شرایط  ها انسان خیلی چیزها را می تواند خود را ارزیابی مفصلی کند. در این محل می

هایی که در حق دیگران کرده است را یادداشت کند و از آنها  ها و اذیت ردارد و همه آن ظلمرا داشت یک کاغذ ب

طلبند. این کار را  اظهار ندامت کند، حاللیت بطلبد. مثل این است که می خواهند مکه بروند و از همه حاللیت می

واند بکند. در روایات داریم که ما در هر ت اش این کار را میتواند همیشه انجام دهد. انسان در هر ناکامی انسان می

کنیم تا شما بازگردید و خودتان را ارزیابی کنید. به هر حال این حس هایی ایجاد می سال برای شما ناکامی

ها هر چه به  طلبی باید همیشه در انسان باشد. در زمان جنگ تحمیلی نیز به این ترتیب بود که رزمنده حاللیت

دادند که خودشان یا دوست آنها دیگر  کردند و برخی احتمال می شدند برخی یقین می می های عملیات نزدیک شب

 نباشد. حس آنها شبیه به شفاعت و حاللیت است.  
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تصنیف غرر است. همه این روایات به نوعی در رابطه با ظلم به خود و معصیت  186- 185این روایاتی که در صفحه 

ثل این مورد، برخی از سیئات را مربوط به برخی از اجزای ساختار وجودی به خداوند است. برخی از روایات م

گذارد پ  کننده عقل است و نمی سیئات عقل یعنی آن سیئاتی که اطفاء«. بریم به سیئات عقل پناه می»کند. معرفی می

است  و کاربردی کنند. این روایت آنقدر عجیب انسان فکر کند. برخی از گناهان هستند که وجوه عقل را تیره می

اند! یکی اینکه مفهوم  شود که چطور امیرالمومنین)علیه السالم( تا این حد ظلم شناس بوده که انسان دچار بهت می

شناسیم. یعنی اگر ما روایات را در رابطه با ظلم بررسی کنیم و بعد آن را در قرآن  ظلم را از وحی و از قرآن می

 ن نیز آن موارد وجود دارد و وجوه مختلف آن ذکر شده است.بینیم در آیات قرآ بررسی کنیم، می

 اگر ما به کسی ظلم کردیم و از او حاللیت طلبیدیم و او قبول نکرد، چه؟!  سوال:

اوال ما باید خود را عبرت دیگران قرار دهیم و اعالم کنیم. اینطور نیست که اگر ما از هرکس حاللیت طلبیدیم، او  -

باشید سرنوشت شما شبیه به ما نشود. اولین کار این است که خود را عبرت دیگران کنیم.  بخشد. مراقب ما را می

دومین کار پناه بردن به معصومین)علیهم السالم( است و پناه بردن با شفاعت حضرات)علیهم السالم(، یعنی از آنها 

ای دل او را بدست آورند. ند به گونهدان بخواهیم که به وسیله سنگین کردن وزن اعمال آن فرد یا به هر نحوی که می

شود جبران کرد مگر اینکه یک مقام باالتری آن را جبران کند.  ها را انجام داد، واقعا نمی اگر کسی برخی از ظلم

مفهوم ظلم ابعاد مختلفی دارد که هم اجتماعی و هم خانوادگی و هم فردی است. شاید هیچ مفهومی به اندازه ظلم 

نسبت به خداوند « شرك»کننده  کند. در واقع ظلم جاری د و این دارای ابعاد بودن کار را سخت میدارای ابعاد نباش

کند. به  دهد، نازل می است. عاملی است که شرك یا لعنت یا عدم رحمت خداوند را در هر کسی که ظلم انجام می

یشانی یا عدم تصمیمات درست در گوییم ناامنی یعنی پر های انسان است. وقتی می همین دلیل منشا همه ناامنی

گوییم ناامنی یعنی در مواقعی که نباید، دچار ترس و  مواقفی که باید انسان تصمیمات درست را اتخاذ کند. وقت می

اضطراب شدن و این خیلی خطرناك است. این از مواقعی است که بودن آن در انسان، مصیبت اکبر است، یعنی 

گاهی »توان از آنها گذشت، مثال این مورد اد این روایات بسیار اهمیت دارد و نمیباالتر از آن مصیبتی نیست. ابع

یعنی وقتی انسان باطلی را « شود شود، ظلم به خاطر نصرت یک باطلی ایجاد می اوقات ظلم به خودی خود ایجاد نمی

همیت و توجه قرار دهید. شود. حاال به همین صورت این روایات را مورد ا نصرت و یاری کند، ظلم به حق ایجاد می

 مام بودن بحث ظلم بسیار مهم است.به نظرم مورد اهت
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ظلم انسان به اعضاء خانواده خود)یعنی ظلم به همسر و فرزندان(، از آن چیزهایی است که حتما باید واسطه ببریم و با 

م در آنها بسیار ماندگار شود! به این دلیل که خانواده زمان طوالنی با هم هستند و آثار ظل حاللیت درست نمی

شود و مثل یک بانکی  شود و تبعات زیادی دارد و در افراد خانواده ذخیره می شود و زخم آن بسیار کهنه می می

ها هر روز از  شود. چون انسان هر روز با خانواده خود است و مثل این است که انسان است که مدام بر آن اضافه می

ها انسان  کنند. در وساطتت باید این زنجیر برداشته شود چون بسیاری از وقت ده میکنند و استفا محصول آن درو می

هایی که در خانواده ایجاد  ظلمی را انجام داده است و عذرخواهی کرده و دو مرتبه تکرار کرده است. بیشتر ظلم

ده است. به این دلیل شود بارها و بارها فرد از آن ظلم عذرخواهی کرده است امام دوباره آن را تکرار کر می

 گوییم شفاعت الزم است چون باید مطمئن شویم این ظلم ترك شده است.  می

 شود؟ بیماری فرزندان آیا به عنوان ظلم برای والدین محسوب می سوال:

رود، یعنی مثال اینکه پدر و مادری کار  بیشتر بال است واگر هم ظلم محسوب شود برای فرزند درجه به شمار می -

ها شدید است مثل اینکه نقص عضو پیدا کنند.  اشتباهی کنند و در این اشتباه به فرزند ظلمی وارد شود. برخی از ظلم

کند و  شوند، پدر یا مادر در رانندگی دقت نمی سوار ماشین می گیرند و همه با هم مثال والدین تصمیم به مسافرت می

شود، این موارد  کند و برای فرزند او مشکلی ایجاد می کند و تصادف می یا نیاز به استراحت دارد و این کار را نمی

ز این کند ممکن است با کسی تصادف کند یا نه، قبل ا داند که در مسیری که رانندگی می ظلم است. انسان نمی

اتفاق باید از خداوند بخواهد که چنین ظلمی از او صادر نشود. ما باید به خداوند پناه ببریم. مفهوم ظلم خیلی نزدیک 

به انسان است. این موارد شانسی و اتفاقی نیست! اینکه کسی بزند و چشم فرد دیگری را کور کند، اتفاقی نیست. 

آورد.  آورد. ظلم اختیاری ظلم از راه رسیده می ران، ظلم به دیگران میانسان باید از ظلم کردن بترسد، ظلم به دیگ

آورد. یعنی به ظاهر این است که فرد ظلم ابتدایی دارد اما در آن ظلم،  یعنی ظلمی را که دخالتی در آن ندارد، می

بسیاری از شود که دست من نیست و اینطور است که  هایی می اختیار دارد یعنی ظلم اختیاری تبدیل به ظلم

هایی است که اختیاری بوده است و تبدیل  های بد، محصول ظلم های دلخراش و بیماری های ناگهانی و حادثه مرگ

کنیم اما در تبع ظلم اختیاری،  ها برای آنها افتاده، قضاوت نمی به این موارد شده است. البته ما کسانی را که این اتفاق

 ناك است. ظلم غیراختیاری است، و این خیلی خطر
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 در مورد حق النفس چطور؟ سوال: -

بخشد. هر چند که بیشتر  های قابل بخشش است، یعنی گویا خداوند نفس را خیلی سریع می حق النفس جزء ظلم -

کنند. یعنی مثال ما ظلم به نفس مطلق به این معنا نداریم و یا خیلی کم داریم.  گناهان حتما از ظلم به دیگری عبور می

ایم و یا دروغ  کنیم یعنی حد آن فرد را نگه نداشته ه به نامحرم، این یعنی حد او را نگه نداشته است. غیبت میمثال نگا

 ایم. شما یک گناه مثال بزنید که حق الناس در آن نباشد!  گوییم، حق آن بنده خدا را نگه نداشته می

 بطور مثال تاخیر در نماز چگونه است؟ -

شود و با فرزندان  شود، اخالق انسان بد  شود باران نبارد! منجر می الناس دارد چون منجر میتاخیر در نماز نیز حق 

افتد.  منشأ یک ظلم به غیر است. حاال برخی از گناهان در یک چرخه می خود بداخالقی کند. یعنی هر ظلمی به نفس

کند، این تحقیر کردن ظلم است  یآموزان را تحقیر م شود و یکی از دانش فکر کنید یک معلمی وارد کالسی می

شود  آموز درس را رها کند و.. . بطور کلی این تحقیر معلم باعث می شود که مثال دانش چون این ظلم به او منجر می

 است. « هم سالسل و هم اغالل و هم سعیر»ای از ظلم ایجاد شود. ظلم خیلی خطرناك است.  تا زنجیره

کند و او هم کار  ها ارتباط دارد. یک تحقیر می وار با باقی ظلم به صورت سلسلهبه این دلیل که هر ظلمی « سالسل»

 کنید، حیرت آور است.  ها نگاه می یابد. وقتی به نوع پخش شدن ظلم وار ادامه می کند و همینطور سلسله دیگری می

تواند حق را تشخیص دهد  یشود و به همان اندازه نم کند، تیره می است به این جهت که وقتی کسی ظلم می« اغالل»

 نشیند. و جای حق می

کند، انسان احساس  است به این دلیل که کار ظلم این است که به دلیل تاریکی که در درون و فضا ایجاد می« سعیر»

 دارد.« شویم و نا امید شدن توانیم و آدم نمی نشد و نمی»

توان  های سعیر است. در واقع می یدن، از مقولههمه این موارد محصول ظلم است. از مسیر حق منصرف شدن و ترس 

ها ظلم است. حاال اگر انسان از ظلم پاك شود،  ها را در ظلم قرار داده است و مادر همه بدی گفت خداوند همه بدی
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شود ظلم. یعنی انسان حق را نشناسد و از  شود. ظلم آنجایی است که خدا نیست. عدم اطاعت حق می چقدر عالی می

 شود نکند. یعنی ریشه ظلم، عدم اطاعت از حق می آن تبعیت

دهد اما بفهمد که ظلمی انجام داده است، چطور؟  کند کار درست را انجام می درمواقعی که انسان فکر می سوال:

 است.  دهد ولی بعد متوجه شود که ظلم کرده کند در آن لحظه کار درست را انجام می مثال معلم فکر می

حتما باید هزینه داد، یعنی کاری کرد تا از دل او محو شود. این موارد حد دارد و حد آن به معلم برای جبران آن  -

بستگی دارد و میزان توانایی او در انجام آن. ظلم یعنی خارج شدن از محدوده خداوند، نه اینکه بگوییم همه را 

ای که مطرح  ه السالم( را از همین زاویهشود این کار را کرد؟! آیات حضرت سلیمان)علی راضی نگه داریم. مگر می

 کردید، نگاه کنیم.

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

 کند. دارای فضل معرفی میخداوند حضرت داود و سلیمان )علیهما السالم( را به عنوان پیامبران 

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

گرفته است و از همه  جای می های زیادی داشتند. نظامی داشتند که همه چیز در دستگاه آنها این حضرات توانایی

 کردند. ها استفاده میآن

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

 ها حضرت را می شناختند. ها را نیز در برگرفته است و حتی مورچه قلمرو حضرت سلیمان)علیه السالم( حتی مورچه

 ال یَشْعُرُونَ وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ یا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساکِنَکُمْ ال یَحْطِمَنَّکُمْ سُلَیْمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ  ذا أَتَوْا عَلىحَتَّى إِ

 ( حطم کردن و لطمه زدن ظلم است.18)

والِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ   أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلى  نْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتیأَ  فَتَبَسَّمَ ضاحِکاً مِنْ قَوْلِها وَ قالَ رَبِّ أَوْزِعْنی

 ( 19عِبادِكَ الصَّالِحینَ )  بِرَحْمَتِکَ فی  وَ أَدْخِلْنی
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این فرد  این حال عدم ظلم و شکر است. یعنی اگر کسی خواست استعاذه از ظلم پیدا کند، این آیه بسیار مهم است.

 باید به سمت شکر، عمل صالح و داخل شدن در عباد صالح برود.

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

 (21لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدیداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَیَأْتِیَنِّی بِسُلْطانٍ مُبینٍ )

گوییم چون برخی از افراد  ن نیست که بگوییم عدم ظلم و بعد مجازات نکنیم، مجازات هم هست. این موارد را میای

 کنند! افتند و دیگر کاری نمی گوییم ظلم نکن از آن سمت می وقتی می

 (22یَقینٍ ) فَمَکَثَ غَیْرَ بَعیدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُکَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ

 شود که وضعیت و شرایط او اینگونه است: در وسط ماجرا یک خانم پیدا می

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

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

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

 (26رْشِ الْعَظیمِ )اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ رَبُّ الْعَ

 (27قالَ سَنَنْظُرُ أَ صَدَقْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْکاذِبینَ )

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

 (29قالَتْ یا أَیُّهَا الْمَلَأُ إِنِّی أُلْقِیَ إِلَیَّ کِتابٌ کَریمٌ )

 (30إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ )
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 (31مُسْلِمینَ )  أَالَّ تَعْلُوا عَلَیَّ وَ أْتُونی

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

 (33ةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدیدٍ وَ الْأَمْرُ إِلَیْکِ فَانْظُری ما ذا تَأْمُرینَ )قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّ

 (34قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ کَذلِکَ یَفْعَلُونَ )

 (35ناظِرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ )وَ إِنِّی مُرْسِلَةٌ إِلَیْهِمْ بِهَدِیَّةٍ فَ

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

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

 (38مُسْلِمینَ )  بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ یَأْتُونی  قالَ یا أَیُّهَا الْمَلَؤُا أَیُّکُمْ یَأْتینی

 (39هِ لَقَوِیٌّ أَمینٌ )قالَ عِفْریتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِکَ وَ إِنِّی عَلَیْ

ا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّی قالَ الَّذی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ أَنَا آتیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّ

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

 (41قالَ نَکِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَتَهْتَدی أَمْ تَکُونُ مِنَ الَّذینَ ال یَهْتَدُونَ )

 (42لِها وَ کُنَّا مُسْلِمینَ )فَلَمَّا جاءَتْ قیلَ أَ هکَذا عَرْشُکِ قالَتْ کَأَنَّهُ هُوَ وَ أُوتینَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْ

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

رَ قالَتْ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نْ قَواریقیلَ لَهَا ادْخُلِی الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَ کَشَفَتْ عَنْ ساقَیْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِ

 (44وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ )  نَفْسی
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تا اینجا حضرت سلیمان)علیه السالم( را یک انسان شاکر نشان داد. بعد بلقیس را نشان داد و کارها و فکرهای قبل او 

که تسلیم حضرت سلیمان)علیه السالم( شده است را غیر ظالم در های قبل او را گفت ظالم و االن  را نشان داد. صحنه

شود که چگونه ظلم در زندگی جاری می شود و چگونه بساط  نظر گرفت. در واقع در این دو صحنه نشان داده می

شود. در واقع این آیات برچیدن بساط ظلم هم در ساحت فردی و  هم اجتماعی است. بلقیس چه کار  آن برچیده می

که مسلمان شد؟! مسلمان شدن معادل ظالم نبودن هم درساحت اجتماعی و هم در ساحت فردی است. علت  کرد

اینکه بحث ظلم را بیان کردیم، زنجیره واژگان مربوط به بلقیس بود و ایشان با آن مقامی که داشت، تسلیم حضرت 

 سلیمان)علیه السالم( شد.
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 18/05/96    اخوت استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (نهم  نمل   ) جلسه   مبارهک   سوره          

 

 از خروج است. «ظلم» کلمه کلمات، ترین محوری از یکی بینید می کنید می نگاه را نمل مبارکه سوره آیات وقتی

 شود، خارج ظلم از بگیرد تصمیم زمانی بخواهد انسان اگر که طوری به است. نمل ی سوره های مولفه از یکی ظلم،

کمک  انسان شدن اصالح به نمل مبارکه سوره است. نمل مبارکه سوره بخواند شود می توصیه که ییها سوره از یکی

 کند. می بسیاری

 (1طس  تِلْکَ ءَایَاتُ الْقُرْءَانِ وَ کِتَابٍ مُّبِینٍ)

 (2لِلْمُؤْمِنِینَ)  هُدًى وَ بُشْرَى

 (3الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَوةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَوةَ وَ هُم بِاالَخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ)

 (4إِنَّ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاالَخِرَةِ زَیَّنَّا لهَمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ یَعْمَهُونَ)

 (5هُمْ فىِ االَخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ) أُوْلَئکَ الَّذِینَ لهَمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَ

 (6وَ إِنَّکَ لَتُلَقَّى الْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ)

 (7تَصْطَلُونَ)  ءَانَسْتُ نَارًا سَاتِیکمُ مِّنهْا بخِبرَ أَوْ ءَاتِیکُم بِشهِابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّکمُ  لِأَهْلِهِ إِنىّ  إِذْ قَالَ مُوسىَ

 (8الْعَالَمِینَ)  جَاءَهَا نُودِىَ أَن بُورِكَ مَن فىِ النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَهَا وَ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبّ فَلَمَّا

 (9یَامُوسىَ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِیزُ الحْکِیمُ)

 (10لَا یخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُونَ)  لَا تخَفْ إِنىّ  قِّبْ  یَامُوسىَمُدْبِرًا وَ لَمْ یُعَ  وَ أَلْقِ عَصَاكَ  فَلَمَّا رَءَاهَا تهَتزَّ کَأَنهَّا جَانٌّ وَلىَ

 (11غَفُورٌ رَّحِیمٌ)  إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنىّ

 (12وْنَ وَ قَوْمِهِ  إِنهَّمْ کاَنُواْ قَوْمًا فَاسِقِینَ)فِرْعَ  وَ أَدْخِلْ یَدَكَ فىِ جَیْبِکَ تخَرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیرْ سُوءٍ  فىِ تِسْعِ ءَایَاتٍ إِلىَ

 (13فَلَمَّا جَاءَتهْمْ ءَایَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِینٌ)

 (14وَ جَحَدُواْ بهِا وَ اسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُلُوًّا  فَانظُرْ کَیْفَ کاَنَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ)
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 (15کَثِیرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ)  وَ لَقَدْ ءَاتَیْنَا دَاوُدَ وَ سُلَیْمَانَ عِلْمًا  وَ قَالَا الحْمْدُ لِلَّهِ الَّذِى فَضَّلَنَا عَلىَ

 (16ءٍ  إِنَّ هَاذَا لهَوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ) شىَ  ن کلُوَ وَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ  وَ قَالَ یَأَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیرْ وَ أُوتِینَا مِ

 (17وَ الْانسِ وَ الطَّیرْ فَهُمْ یُوزَعُونَ)  وَ حُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنّ

 (18مَسَکِنَکُمْ لَا یحَطِمَنَّکُمْ سُلَیْمَانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لَا یَشْعُرُونَ)وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَأَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُواْ   حَتىَّ إِذَا أَتَوْاْ عَلىَ

 دارای کسی اگر دهد می نشان 14 آیه .4بکند حُسن به تبدیل را خود ظلم تواند می انسان که دهد می نشان 11 پ آیه 

 که شود می چه است. انکار عامل ظلم واقع در .5کنند می انکار را آن بیاید او برایای  مبصره آیه اگر حتی باشد ظلم

 انکار برای هم آنها از یکی که کنند می بیان آن برای دلیل سه سوره این در کنند؟ می انکار اما بینند می را حق ها انسان

 باشد داشته وجود اگر که است اختاللی ظلم استیقان..3علو .2ظلم .1 هستند. مرتبط هم به سه این چون کافی است.

 چگونه را ظلم من بگوید کسی اگر شود. می مختل شنوایی و بینایی و کند نمی کار انسان زمینه پس در آیات

 اثر در انسان که وضعیتی یعنی نوراست مقابل ظلمات. بشناسید ظلمات روی از بگوییم باید به او بدهم، تشخیص

امیرالمؤمنین )علیه  روایت طبق کنند. می حرکت هرگونه فاقد را انسان حالت این ندارد. رؤیت قدرت نور، فقدان

 صحبت که بود شرك بحث و دیگری نفس ظلم به دومی دیگران، به ظلم مدل یک داریم؛ ظلم مدل سه السالم(

 کردیم.

 و نشده شناخته آیات رموز از خیلی عجیبی است. آیات است، سلیمان)علیه السالم( حضرت داستان که بعدی آیات 

 سواالت از بسیاری نشود. شناخته آیات این رموز نکنند، )عجل اهلل تعالی فی فرجه( ظهور حجت حضرت تا شاید

 اینگونه قرآن کل بلکه نیست داستان این و سوره این به مربوط این البته شود. نمی داده پاسخ هم داستان این به مربوط

 توصیف این به سلیمان حضرت باید چرا است؟ ممه «الطیر منطق» اینجا قبیل که: چرا این از ییها سوال مثالً است.

است؟ و  مهم باشد انسان زندگی تمدن از نقشی پرندگان اینکه آیا است؟ مهم پرندگان زبان دانستن آیا شود؟ وصف

 صحبتی زمینه این در نیز در روایات اینکه مخصوصا است. سخت هاآن به دادن جواب و ها وجود دارد سوال این ...

 داستان که دانیم می را فقط این ما بگیرد. جواب و کند سوال که نبوده کسی که این خاطر به شاید. نشده است

حجت  حضرت حکومت از توجهی قابل بخش است. آخرالزمانی حکومت از سلیمان)علیه السالم( نمایی حضرت

                                                           

 (11غَفُورٌ رَّحِیمٌ) إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنىّ 4

 (14ینَ)وَ جَحَدُواْ بهِا وَ اسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُلُوًّا  فَانظُرْ کَیْفَ کاَنَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِ 5
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 حضرت زمان در نبیاءا که دهد می نشان آیات این شود. می آیات این شامل )عجل اهلل تعالی فی فرجه(، حتما

 مطرح آیات در جهانی این حکومت مختصات کردند. پیدا دست جهانی حکومت یک به سلیمان)علیه السالم(

گوییم می "حضرت")به ایشان بلقیس حضرت 44 آیه در آید. می به میان هم ظلم بحث مختصات این در شود و می

 و بوده ظلم بوده قبالً که آنچه یعنی. 6 کند می خودش اقرار ظلم به چون در روایات از ایشان خیلی تکریم شده است(

 یابد. می تفصیل بلقیس توسط «اًإِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْن» آیه و شده حسن به تبدیل االن

 (15کَثِیرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ)  وَ لَقَدْ ءَاتَیْنَا دَاوُدَ وَ سُلَیْمَانَ عِلْمًا وَ قَالَا الحْمْدُ لِلَّهِ الَّذِى فَضَّلَنَا عَلىَ

 معلوم. است شانعلم توصیف کند، می داوود)علیهم السالم( و سلیمان حضرت از خداوند که وصفی است مهم خیلی

علم  و دارد تاریکی حالت ظلم. است ظلم ضد علم، است. علم باشد، انسان راه چراغ تواند می که چیزی شود آن می

داشته  فرق وجود دارد، ما ذهن در که علمی آن با است ممکن شود می مطرح اینجا در که علمی این منتها روشنایی.

 ما اگر. دهد می برتری انسان به و کند می فعال را انسان توان که است لمآورد. ع می فضل علم آیه، طبق. باشد

شود. علم  می نازل وحی توسط که علمی بدهیم. انجام را کار این توانیم می علم وسیله به شویم چیره عالم بر بخواهیم

 .کند می برتری و فضل است که ایجاد

 (16ءٍ  إِنَّ هَاذَا لهَوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ) شىَ  وَ وَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ وَ قَالَ یَأَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیرْ وَ أُوتِینَا مِن کلُ

 ثروت انتقال مثل علم انتقال داد. انتقال و کرد ایجاد مقابل طرف در را آن های زمینه شود می است. انتقال قابل علم

 از است. یکی آمده بقره سوره در شدن عالم یها اقتضا باشد. داشته وجود مقابل طرف در باید اقتضائی حتماً نیست،

 آیه، سه هر از تقریبا است. بقره مبارکه سوره آورده، را شدن عالم شیوه و است علم به راجع که ییها سوره ینتر مهم

 است. شده آورده علم واژه یک

 را ظلمات و کند می ایجاد نور که چیزی آن اما است علم زمینه پس تقوا داند. می تقوا را شدن عالم زمینه بقره سوره 

 ظلم از نفسش بخواهد کسی اگر است. جهل شود، می ظلم و تاریکی بستر که چیزی آن است. علم برد، می بین از

 است. علم ظلم، از خروج کلید بیاورد. دست به علم باید شود، خارج

                                                           

ظَلَمْتُ نَفْسىِ وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ    دٌ مِّن قَوَارِیرَ  قَالَتْ رَبِّ  إِنىّقِیلَ لهَا ادْخُلىِ الصَّرْحَ  فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَ کَشَفَتْ عَن سَاقَیْهَا  قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّ 6

 (44لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ)
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 قرآن در)شود  انتقال قابل علم که داده است انسان نوع به خدا که کرامتی این شود؟ می انتقال قابل نورعلم چگونه 

 علم از تواند می بشود، عالم اگر پسر( شده است. داده نسبت علم به اینجا است اما شده داده نسبت اشیاء به بیشتر ارث

 نیست. اینگونه اشیاء در در حالی که کند، نمی ایجاد علم انتقال بودن پدر و پسر صرف وگرنه کند استفاده پدرش

اینکه گفته شود مراد از این ارث، ارث بردن نبوت و علم است، صحیح نیست، براى اینکه نبوت »آیه:  این المیزان 

توان گفت که قابل انتقال است،  ارثى نیست، چون قابل انتقال نیست. و اما علم، هر چند با نوعى عنایت و مجاز مى

بایست خودش دیگر علم نداشته  دهد، چرا که اگر چنین بود می براى اینکه استاد، علم را از خود به شاگرد انتقال نمى

آید و علمى که انبیاء  ست، که با درس خواندن به دست مىباشد. لیکن این انتقال مجازى هم، در علم فکرى ا

اند، از مقوله درس خواندن نیست، بلکه کرامتى است از خدا به ایشان، که دست فکر و  اختصاص به آن داده شده

  رسد، ممکن است با همان عنایت و مجازگویى بگوییم فالن مرد عادى علم را از پیغمبرى ارث ممارست بدان نمى

شود گفت: فالن پیغمبر علم خود را از پیغمبر دیگر یا از غیر پیغمبر  یعنى آن پیغمبر وى را تعلیم داده، ولى نمىبرده، 

 7«ارث برده است.

 (17وَ الْانسِ وَ الطَّیرْ فَهُمْ یُوزَعُونَ)  وَ حُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنّ 

 واژه است. پرندگان و انس و جن از داشتن سپاهیانی سالم(،سلیمان)علیه ال حضرت حکومت خصوصیات از یکی 

-توان با متناسب یعنی «یوزعون» هستند. ریزی برنامه تحت و سیطره تحتها  این یعنی است، مدیریتی واژه «یوزعون»

 شوند. می گماشته مختلف در جاهای شان،

 ساختارهای در است. فضلی علم است، انتقال قابل که مدل یک ببریم. نام توانیم می قرآن در را علم پنج مدل

  است. دیگر ساختار به ساختاری از فضلی علم انتقال حاکمیت، وظیفه حکومتی

هُمْ لَا وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَأَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَکِنَکُمْ لَا یحَطِمَنَّکُمْ سُلَیْمَانُ وَ جُنُودُهُ وَ   حَتىَّ إِذَا أَتَوْاْ عَلىَ 

 (18یَشْعُرُونَ)

وَالِدَىَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَئهُ   وَ عَلىَ  نِعْمَتَکَ الَّتىِ أَنْعَمْتَ عَلىَ أَوْزِعْنىِ أَنْ أَشْکُرَ  فَتَبَسَّمَ ضَاحِکاً مِّن قَوْلِهَا وَ قَالَ رَبّ

 (19وَ أَدْخِلْنىِ بِرَحْمَتِکَ فىِ عِبَادِكَ الصَّلِحِینَ)

                                                           
7
 496497-، ص:15 ترجمه المیزان، ج .
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 هالبت این که کند می سنت یک به تبدیل را آن و دهد می انجام را کاری داستان این در سلیمان)علیه السالم( حضرت 

 برخوردای  حادثه با حتی و اولیا و انبیا همه انبیاء الهی)علیهم السالم(هستند. همه و بیت)علیهم السالم( اهل همه سیره

 بزرگتر خیلی یا باشد حادثه آن با متناسب حالت دعا آن است ممکن حال کنند. می تبدیل دعا به را حادثه آن کند می

 هم و ممکن داردای  رابطه چه بفهمیم ما است ممکن اما است حادثه با متناسب دعا آن حتما البته باشد. حادثه آن از

 حضرت و زند می حرف مورچه آن کنند و می برخوردای  مورچه به سلیمان)علیه السالم( حضرت نفهمیم. هست

أَوْزِعْنىِ أَنْ أَشْکُرَ  قَالَ رَبِّ » فهمیم.( نمی ارتباط آن را ما البته ندارد؛ ) ربطی خیلی ظاهر، به دعا آن کنند. می دعایی

 8«وَالِدَىَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَئهُ وَ أَدْخِلْنىِ بِرَحْمَتِکَ فىِ عِبَادِكَ الصَّلِحِین  وَ عَلىَ نِعْمَتَکَ الَّتىِ أَنْعَمْتَ عَلىَّ

 انجام را صالحی عمل و کنم شکرشان تا بده را دادی من به که هایی برای نعمت ریزی برنامه قدرت یعنی «أوزعنی»

 به دارد دعا این به ربطی چه مورچه دیدن اینکه حاال کند. داخل صالح بندگان بر را من و کند راضی را تو که دهم

 ساده حوادث که شویم می متوجه این از اما شود. می مربوط او فکری نظام و سلیمان)علیه السالم( حضرت خود

 بخواهد خدا از تواند می بشر که است دعاهایی بزرگترین دعا از این کنند. وادار بزرگ یها دعا به  را توانند انسان می

 همه یعنی خواهد، خودِ شکر می را شکر اول بخواهید. خدا از دعا این از بزرگتر نتوانید شاید جستجو کنید، اگر و

 هم سومی شود. می خارج خسر از صالح عمل با انسان است و چیز همه باز که خواهد می را صالح عمل دوم چیز.

 او از که ییها کمال وها  ضعف نقطه تمام تواند می صالح بندگان در شدن داخل وسیله به انسان چون چیز! همه یعنی

 است خوب خواسته است. را، بخواهد توانست می انسان که را چیزی تمام دعا، یک با بیاورد. دست به را شده مفقود

  بخوانیم. را دعا این کنیم، دعا خواستند ما از جایی اگر و بگیریم یاد را دعا این که

 (20لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ کَانَ مِنَ الْغَائبِینَ)  وَ تَفَقَّدَ الطَّیرْ فَقَالَ مَا لىِ

 (21ینٍ)بِسُلْطَانٍ مُّبِ  لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِیدًا أَوْ لَأَاْذْبحَنَّهُ أَوْ لَیَأْتِیَنىّ

 حکومت در داشته است! چقدر خشونت چقدر گویند می بعضی اند.بوده قاطع چقدر سلیمان)علیه السالم( حضرت 

 کرد. برخورد آنها با شود می انسان شبیه که اندرسیده کمال به پرندگان مثل موجوداتی سلیمان)علیه السالم( حضرت

 در انسان حد و آید می باال پرنده حد جامعه این در کرد. مجازاتشان نبودند، اگر و خواست تکلیف آنها از شود می

  سوره در دهند. می او به شود، می داده انسان به که مأموریتی که رسد می ای درجه به حیوان گیرد. می قرار مالئکه حد

                                                           

وَالِدَىَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَئهُ وَ أَدْخِلْنىِ بِرَحْمَتِکَ فىِ   فَتَبَسَّمَ ضَاحِکاً مِّن قَوْلِهَا وَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنىِ أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتىِ أَنْعَمْتَ عَلىَّ وَ عَلىَ 8

 19آیه -عِبَادِكَ الصَّلِحِین
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 که پرندگان زندگی آمده سوره انعام در شده است. دانسته انسان زندگی شبیه خیلی پرنده زندگی مبارکه انعام،

 نشانه. داند میتر  پایین را چهارپایان زندگی نیست. چهارپایان مثل پرنده یعنی. دارند امت تنوع. دارند اجتماعی

 خیلی زنبورعسل و مورچه زندگی در فهمید. آنها اجتماعی زندگی نوع از شود می را موجودات زندگی تفاوت

 نباشند موجوداتی شود نمی دلیل اما است مخلوقات اشرف انسان که است است. درست اجتماعی هست، کامالً شعور

 یکی رسانند. می کمال به را سطح این انبیاء و است نازلی سطح خیلی انسان تمدن سطح کنند. زندگی انسان مثل که

 آنها کنیم! انسان مغز شبیه را پرندگان از بعضی مغز بتوانیم که نیست دور ما برای گوید می شناسی زیست عالمان از

 کنید فکر شما. بیاورند باالتر را پرندگان از بعضی کمالی سطح که رسیده ذهنشان به بخوانند را آیات این اینکه بدون

 است و تکلم منظور نیست. بعید اصالً این کنند. تکلم انسان مثل حیوانات از جدیدی یها گونه که برسد جایی به علم

 وجود دارد. نیز کالم اختیار باشد، هرجا. تقلید نه

 (22فَمَکَثَ غَیرْ بَعِیدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تحُطْ بِهِ وَ جِئْتُکَ مِن سَبَإِ  بِنَبَإٍ یَقِینٍ)

 (23ءٍ وَ لهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ) شىَ  وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِکُهُمْ وَ أُوتِیَتْ مِن کُلّ  إِنىّ

 سلیمان)علیه السالم( حضرت به برد. باال شود می حد یک در را رندهپ دهد می نشان است. جالب خیلی آیات این 

 و است مسلط چیز همه بر و اوست سرور حضرت سلیمان)علیه السالم( داند می .9« طْ بِهحِأَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُ»گوید:  می

 است. مهم خیلی موقعیت تحلیل ندارد. را الزم ادب اما دارد کالم نیست. کالمش در الزم ادب. خداست نبی

 است بهتر که باشد، معترضه جمالت تواند می یا باشد. هدهد های صحبت ادامه تواند می 26 و 25 آیات کنید نگاه

 حد این که است این نکته است. بیشتر بشری ادراك سطح از سطحش چون در نظر بگیریم. معترضه آنها را جمالت

 در انسان اگر که است این هم آن و باشد داشته خدا غیر عبودیت از باید بشر یک که است فهمی حداقل، فهم از

 کند می سدّ را خدا راه حتی و گیرد می قرار شیطان توسط اعمال زینت معرض در کنند، سجده خدایی غیر هر مقابل

 و است اراده شاخص کالم .است فهم حداقل پس است، پرنده فهم این بیند. نمی هم را هدایت روی و رنگ و

انجام  را کار این باید کالم مسیر از کند، قوی را خود اراده خواهد می هرکسی است. انسان به خدا عطیه بزرگترین

 ذهنش در چیزی هر کسی که هر است. ضعیف اش اراده کالم مسیر است، از ضعیف اش اراده هم هرکسی دهد.

 توان می شانکالم سطح از را دوم دوره درها  بچه تکلیف سطح! چیز همه در است اش ضعیف اراده یعنی بگوید باشد
                                                           

 (22فَمَکَثَ غَیرْ بَعِیدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تحُطْ بِهِ وَ جِئْتُکَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ یَقِینٍ) 9
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 موقع یک و است از عمل قبل موقع یک دارد؛ معنی دو عمل زینت کالم. شناخت روی آید می بلوغ عالئم فهمید.

 این عمل، بعد زینت اما و کند می را کار آن و شود می داده زینت برایش اشتباه کار عمل، از قبل فرد. از عمل بعد

 بافی فلسفه ماندند! می گرسنه ام بچه و زن مثالً کردم نمی را کار این اگر نداشتم وای  چاره من گوید می فرد که است

 این بدهیم. او فرصت به باید برگرداند، سر موعد و نتوانسته دادیم قرض پول کسی به اگر آورد. می توجیه کند و می

 نیست. معنا این به گرفتنی است گویند حق می که

خواهد جلوی احسان همسر به  است و از این طریق می مادر و پدر حق بر مقدم همسر حق که آورد می روایت فرد 

 نداریم! همسر برایای  آیه چنین و 10«وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً» که داریم قرآن آیه ما درحالیکه پدر و مادرش را بگیرد.

 اینگونه و آورد می خود کار برای ییها توجیه و دالیل روایات با فرد است. غیره و نفقه حق آیه، آن در حق از منظور

 اگر شما 11«.تَعاوَنُوا عَلَى الْبرِّ»کنید  کمک او به کند می احسان والدینش به همسر وقتی شود. می داده زینت اعمال

 خیر به کند، عاقبت عمل شریفه آیه این به فقط و فقط دنیا در کسی اگر دارید. مادر پدر و چهار بردارید، را مرز

 که هایی واژه ترین باشکوه از یکی مودّت بحث ببوسید. را آنها پای و دست کنند، می بد هم پدر و مادر اگر شود. می

. و وَالیت وِالیت مودّت، محبّت،: شود می حساب والیت یها واژه جزء که است واژه چهار است. کرده مطرح قرآن

 نداری، دوست من را چون تو گویند می مثال کند. می پیدا تزیین شکل که گیرد می قرار وسط چیزهایی ها خانواده در

 و گویند می را این افراد اغلب شود. می جالب خیلی بیاوریم، درها  تزیین این از لیستی ندارم! اگر من دوستت

 به تبدیل و شود می عمومی فرهنگ وارد مرور به زینت است. غلط این! دیگر است طرفه دو محبت خود گویند می

 .شود می تثبیت و شده فرهنگ

 نیست آدم خود دست محبت هستند. مهم خیلی مودّت و وَالیت، محبت وِالیت، واژه چهار گفتیم که همانطور

 در خوب یها محبت باشد، ایمان اگر نیست. انسان دست خودش اما است انسان دست آن اقتضاء رود. می و آید می

 کرده اشتباهی نفر، دو این از یکی شود، کم محبتشان دوست دو اگر که داریم روایت درگیرد.  می شکل انسان

 شبه نباشند، مومن اگر اما است. روحانی محبت مبدأ باشند، مومن نفر دو اگر است و نور مثل محبت یعنی است.

                                                           
تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ ال تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْالً کَریماً کاِلهُما فاَل رَبُّکَ أاَلَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ   وَ قَضى 10

 (23آیه )، اسرا سوره –

غُونَ فَضْالً مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً وَ إِذا حَلَلْتُمْ الَ آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ یَبْتَیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ الَ الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ الَ الْهَدْیَ وَ الَ الْقاَلئِدَ وَ  11

وانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْ  ى الْبِرِّ وَ التَّقْوىفَاصْطادُوا وَ ال یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعاوَنُوا عَلَ

 (2) آیه مائده سوره –إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ 
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 الهی یها محبت نیست. هم خوب که دارد وجود وابستگی هاآن در که گذارند می عشق را اسمش که است محبت

 دلبستگی او این روند. می بروند، جهاد به باید اگر اما دارند محبت هم به همسران ندارد. وابستگی اما دارد بستگیدل

 در کار جای یک است که معلوم شود، نمی زیاد شانمحبت هرروز که ییها شوهر و زن دارد. نمی باز جهاد از را

 آن در محبت که هایی خانواده شود. می کمرنگ شد، ضعیف ایمان وقتی آید و  می ایمان با محبت لنگد! ایمانشان می

 از دست که کسی آن. همه خانواده یا افراد از یکی توسط شود، حاال می انجام آن در گناهی حتما شده، کمرنگ

-شدنی است و نازل روح نیست، القاء انسان دست محبت رود. می باال مقابل طرف به نسبت محبتش دارد، می بر گناه

 به و بگیرد را خود خطای هرکسی. کفر با باشند کافر اگر و ایمان با باشند مومن اگر اندازد، آن را می خدا ست.

 جلسه برای بماندها  واژه بقیه است. محبت زیاد شدن هم، خطا شدن برطرف نشانه باشد. نداشته کاری مقابل طرف

 .بعد

 شده، عمل زینت و کنیم می توجیه که مواقفی را آن که شود جاری ما بر فضلی کلیمیه، اربعین این در انشاءاهلل

 خداوند به این نیت که انشاءاهلل کنیم. می سجده خدا غیر برای در واقع داریم که است جاهایی جاها، این بشناسیم.

 صلواتی ختم کنید. بگیرد، ما از را خودش غیر به کردن سجده توفیق

 «و عجّل فرجهم آل محمد للهم صلی علی محمد وا»
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 25/05/96    اخوت  استا د      - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (دهم  نمل   ) جلسه   مبارهک   سوره          

 

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)مُّبِینٍ کِتَابٍ وَ الْقُرْءَانِ ءَایَاتُ تِلْکَ  طس

 (2)لِلْمُؤْمِنِینَ  بُشْرَى وَ هُدًى

 (3)یُوقِنُونَ هُمْ بِاالَخِرَةِ هُم وَ الزَّکَوةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ یُقِیمُونَ الَّذِینَ

)عجّ اهلل تعالی فرجه امام شب قدر که حضرت حجت، به شب قدرزندگی ما  ایام، اوقات و میادین که نیت این به

ختم  یمتصل شود، صلوات، هستند (علیها السالم)کبری  هستند و باطن شب قدر که حضرت صدیقهالشریف(

 بفرمایید.

 و به همه محسوب شود (السالمعلیه )ما در این جلسه در حکم زیارت حضرت ثامن الحجج حضور که برای این

 بفرستید یعالم دست یابیم، صلوات مواهب و خیرات

و امام عصرمان برنگردد و به چیزهای )عجّ اهلل تعالی فرجه الشریف(گاه توجه ما از حضرت حجت که هیچبرای این

 بفرستید. یدیگر معطوف نشود، صلوات

*** 

 

 تزیین عمل، تبدیل ظلم به حسن، استیقان و... مطرح شد. جلسه ی نمل نکاتی نظیر آخرت،مبارکه پیرامون سوره

 رسیدیم.ر رابطه با تزئین عمل صحبت شد و به آیات زی در گذشته

 (24)یَهْتَدُونَ لَا فَهُمْ السَّبِیلِ عَنِ فَصَدَّهُمْ أَعْمَالَهُمْ الشَّیْطَانُ لَهُمُ زَیَّنَ وَ اللَّهِ دُونِ مِن لِلشَّمْسِ یَسْجُدُونَ قَوْمَهَا وَ وَجَدتُّهَا

مسلما تزئین 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 توجیه شدیم بدانیم که در واقع رکند و بنوعی توجیهی برای آن عمل اشتباه پیدا می

 عمل اشتباهی هستیم.
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 بعضیآیات زینت به تنهایی و در  افتند. در بعضی ازاتفاق می یتزئینات نوعا القایی هستند و در برابر حوادث بیرون

 بدین معنی «یطانلهم الشّ نَیِّزُ»شود که زینت در همراهی با شیطان بیان شده است. زمانی که در آیه ذکر می ،دیگر

کنند، یجاد میاست که در انسان اغوا و انحراف ن مواردیآ طان همهکننده بیرونی دارد. شیءست که زینت یک القاا

در افتد. ن نوعا در مواجهه با رخداد بیرونی برای فرد اتفاق مییباشد یا غیر از آن. تزئ ست از جنس جنّا حال ممکن

کند. خیلی از ی حق را کتمان میاعراضی از سبیل حق وجود دارد و فرد مسیر فطری ساده هر تزئین عملی حتما

- انگیز هستند، مثال ارتباط با بعضی افراد یا شرکت در بعضی مجالس به طور طبیعی تزئینرب مواجهات ذاتا تزئین

ها نظیر حرم امام رضا بدین معنی که حضور در بعضی مکان ،است. این نکته در رابطه با الهام نیز وجود دارد برانگیز

سبیل دارند یعنی انسان در  ر طبیعی سدّواز مواجهات به ط بسیاریباشد. پس هی میذاتا محل الهامات ال (علیه السالم)

 ،تزئین در واقع وظیفه !روددهد و به دنبال انجام کارهای سخت میکار فطری ساده و سهل را انجام نمی ،اثر تزئین

 هایی که پر از القائات منفیباشد. پس نباید در محلفطری میی فطری با یک امر دشوار غیرتعویض یک کار ساده

 .نماییمهای سرشار از القائات مثبت و الهام تردد در محلخوب است که تردد کنیم و برعکس  ،ست

ما این تجربه را داشته باشیم که پس از معاشرت با بعضی افراد و دوستانمان حتما دچار خطا، غیبت  ست همها ممکن

دهیم. ببرانگیز است پس نباید خود را در چنین شرایطی قرار  حتما تزئینشرایط عصبانیت برای مثال شویم. و... می

افتند. ساعت ده شب به بعد که زن و های خاصی نظیر زمان خستگی اتفاق میاختالفات خانوادگی اکثرا در موقعیت

 در مقابل .شودافتاده و منجر به مشاجره میتزئین اتفاق  ،مرد دچار خستگی و کسالت هستند، شیطان مداخله کرده

 باشد.گاه زن و مردی بعد از نماز صبح بحث و مشاجره نخواهند کرد چراکه آن زمان محل القائات مثبت میهیچ

-افتد زیرا محل رزق الهی است. برای تمرین میها نظیر بین الطلوعین اتفاق نمیها در بعضی زمانبعضی جرم اساسا

 ز صبح انجام داد. های مهم خانوادگی را بعد از نماتوان بحث

گیرد. شیطان یک شخص بیرونی نیست شیطان نام میآن رخداد اتفاق بیفتد،  ءدر مواجهه با یک رخداد اغوا اگر

شخص و هویت  ،باشد. شیطان مفهومی اعم از ابلیس است. ابلیس جنسکنندگی یک رخداد میءبلکه نفس اغوا

مواجهه و القائات بیرونی وجود  و شیطان ،پس در هر تزئینی انس و نفس عمل باشد. ،تواند جنّدارد اما شیطان می

سبیل وجود دارد یعنی فرد به سادگی از انجام کارهای آسان خودداری کرده و به  سدّ، دارد. گفته شد که در تزئین

را  هااین ،پردازد. برای مثال در فطرت انسان، راست گفتن آسان و دروغ سخت است اما زینتانجام امور مشکل می
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باید  ،. اگر فرد دچار تزئین نباشدباشدمی حاکمیت غیر عقل به معنیسبیل است و  کند و این همان سدّجابجا می

 شود.ببمیرد تا دچار گناهی 

تزئین  ست که آن سمت هدایت، ضاللت است. ثمرها باشد بدین معنیمی «فهم ال یهتدون»چهارم که در مورد  نکته

تر خواهد به طور طبیعی حل مسائل برایش سخت ،ضاللت و گمراهی خواهد بود. اگر کسی دچار تزئین عمل شود

های ناگشودنی شود یعنی در دام تزئین ای دچار گرهشود. اگر انسانی در رابطه با مسئلهشد و دچار سرگردانی می

سرگردانی و طلب  ،ی تزئینن است و برعکس نشانههدایت و در سبیل ماند ،ی عدم تزئیناست. مشخصهر گرفتا

از سایرین برای حل مشکالت است. اگرچه مشاوره به خودی خود امری پسندیده است اما اگر فرد  مداوم کمک

در  فرد باشد، یعنیخوبی نیست. شروع تزئین با مواجهه می نشانه ،مرتب برای حل مشکل به دنبال مشاوره باشد

شود و دالیل موجه بدچار القائات محیطی نظیر حرف مردم و...  ،د به جای مراجعه به امر خدامواجهه با یک رویدا

 !کندامر خدا پیدا  برای ردّ

های نادرست های مواجهه درست و نادرست و اعراض از محلشناسایی محل ،های ممانعت از این امریکی از راه

بهتر است از آن دوری کند. هر فردی  ،شودیا و دگرگونی حال میدن است. مثال اگر فردی با رفتن به بازار دچار حبّ

پس باید از آن دوری نماید. انسان باید در درون خود نسبت به بعضی  ،شودهایی تحریک میداند در چه محلمی

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

 باید بسیار حساس باشد. ،شودنیاز نیست لزوما نماز شب را ادا کند اما زمانی که بحث حق مردم می پس

شما در ادای واجبات بکوشید. گاها  ،روندمردم به سمت مستحبات می در روایات آورده شده که هنگامی که همه

شان قضا شود به دنبال اگر مثال نماز شب ءکند. بعضی از علمارا برای فرد ایجاد می اتای از توجیهمستحبات هاله

 .نمایندو آنرا اصالح می گردندمیاند اشتباهی که در طی روز در حق مردم کرده

 (24)یَهْتَدُونَ لَا مْفَهُ السَّبِیلِ عَنِ فَصَدَّهُمْ أَعْمَالَهُمْ الشَّیْطَانُ لَهُمُ زَیَّنَ وَ اللَّهِ دُونِ مِن لِلشَّمْسِ یَسْجُدُونَ قَوْمَهَا وَ وَجَدتُّهَا

 (25)تُعْلِنُونَ مَا وَ تخُفُونَ مَا یَعْلَمُ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فىِ ءَ الْخَبْ یخُرِجُ الَّذِى لِلَّهِ یَسْجُدُواْ أَلَّا

 (26) الْعَظِیمِ الْعَرْشِ رَبُّ هُوَ إِلَّا إِلَاهَ لَا اللَّهُ

 (27)الْکَاذِبِینَ مِنَ کُنتَ أَمْ صَدَقْتَ أَ سَنَنظُرُ قَالَ

 (28)یَرْجِعُونَ ذَا مَا فَانظُرْ عَنهْمْ تَوَلَّ ثُمَّ إِلَیهْمْ فَأَلْقِهْ هَذَا بِّکِتَبىِ اذْهَب
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 (29)کَرِیمٌ کِتَابٌ  إِلىَ أُلْقِىَ  إِنىّ الْمَلَؤُاْ یَأَیهُّا قَالَتْ

 (30)الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ إِنَّهُ وَ سُلَیْمَانَ مِن إِنَّهُ

 (31)مُسْلِمِینَ أْتُونىِ وَ  عَلىَ تَعْلُواْ أَلَّا

چهار در واقع سیستم آموزشی حضرت  ی بیست ور دهد. آیهبخ (علیه السالم)خداوند به حضرت سلیمان 

 به هدهد است.  (علیه السالم)سلیمان

کند. در پس رحمت رحمانیه و رحیمیه در این سوره فوران می ،است «بسم اهلل الرحمن الرحیم» این سوره دارای دو

 ،آغاز شده است و روح جاری حاکم بر این نامه «بسم اهلل الرحمن الرحیم»آورده شده در این سوره با  واقع نامه

تر از مفصل (علیه السالم)حضرت سلیمان بوده است. ممکن است که نامه «بسم اهلل الرحمن الرحیم»مطابق با مضمون 

باشد و در واقع احکام آن در این سوره بیان شده است. این احکام و روح جاری  ،آنچه که در این سوره ارائه شده

 فرماید:که می شودرا برای ما متذکر می 14ی باشد. این آیه مفهوم آیهمی «ا تعلوا علیالّ»همان 

 (14الْمُفْسِدِین ) عَقِبَةُ کاَنَ کَیْفَ فَانظُرْ  عُلُوًّا وَ ظُلْمًا أَنفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَتْهَا وَ بهِا جَحَدُواْ وَ

منجر به انکار  است و در برابر حق مرتبه دانستن خود، زیر بار نرفتن، لجبازی، کبر و... به معنی بلند همانطور که علوّ 

ن، انسان را به عدم جحد نسبت به نکرد و علوّ «بسم اهلل الرحمن الرحیم»شود، متقابال آیات و افساد در زمین می

د. اگر هر فرد در سیستم خود دقت نماید خواهد دید که گاهی نسبت به مسائلی کنهدایت میتسلیم و اسالم  ،آیات

گوییم من و می گیریممیدر برابر شنیدن سخنرانی یک فرد موضع گاهی ر است. مثال و تکبّ گیری، علوّدچار موضع

برای انسان  های از روی علوّگیری. موضع روم و...دارم یا من به هیچ وجه نزد مشاور نمیاصال این فرد را قبول ن

ای تسلط دارد و لزومی برای آموختن آن کند در زمینهبه این صورت که فرد احساس می ،آوردتزئین عمل به بار می

 بیند.نمی

از انسان یک  ماند. علوّکند، در جهل مرکب مینیازی نسبت به آن و بی احساس علوّ اماداند که چیزی را نمی یانسان

ت و حفظ نمودن این آیات آسیب ئشود که قراکند. گفته میسازد که خود را از بقیه جامعه منزوی میجزیره می

 کند.را در زندگی کم می علوّ

 (32)تَشهْدُونِ  حَتىَ أَمْرًا ةًقَاطِعَ کُنتُ مَا أَمْرِى فىِ أَفْتُونىِ الْمَلَؤُاْ یَأَیهُّا قَالَتْ
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 کند که بانو بلقیس چون علوّداری بسیار مهم است. در واقع این آیه بیان میاین آیه از جهت مسائل حکومت

اگر قواعدی را  ،هایی هم که در بالد کفر هستنددهد که انساننشان می این نکتهنداشت، هدایت به او روی کرد. 

-برعکس انسان .شوندهدایت می« علینا للهدی نّإ» بر اساس آیهو  یت قرار خواهند گرفترعایت کنند در مسیر هدا

دچار ضاللت خواهند بود. این قواعد همان عدم  ،هایی که در بالد اسالمی هستند اگر این قواعد را رعایت نکنند

بوده و مختص کشورهای المللی است. این قواعد چون مفاهیم عقلی و فطری هستند پس بین و علوّ انجام ظلم

 به معنی منعطف نبودن در برابر نظرات کارشناسانه است.  ی کردن به دیگران و علوّباشند. ظلم یعنی تعدّاسالمی نمی

 (33)تَأْمُرِینَ ذَا مَا فَانظُرِى إِلَیْکِ الْأَمْرُ وَ شَدِیدٍ بَأْسٍ أُوْلُواْ وَ قُوَّةٍ أُوْلُواْ نحَنُ قَالُواْ

 یس به زیر دستانش هم سرایت کرده است.ادب بانو بلق

 (34)یَفْعَلُونَ وَ کَذَالِکَ أَذِلَّةً أَهْلِهَا أَعِزَّةَ جَعَلُواْ وَ أَفْسَدُوهَا قَرْیَةً دَخَلُواْ إِذَا الْمُلُوكَ إِنَّ قَالَتْ

 (35)الْمُرْسَلُونَ یَرْجِعُ بِمَ  فَنَاظِرَةُ بِهَدِیَّةٍ إِلَیهْم مُرْسِلَةٌ  إِنىّ وَ

 (36)تَفْرَحُونَ  بهِدِیَّتِکمُ أَنتُم بَلْ ءَاتَئکُم مِّمَّا خَیرْ اللَّهُ  ءَاتَئنِ فَمَا بِمَالٍ تُمِدُّونَنِ أَ قَالَ سُلَیْمَانَ جَاءَ فَلَمَّا

جزء افتخارات قرآن است. به  ،شوندکفر است می این آیات از این منظر که باعث اسالم آوردن فردی که در سلطه

سازی جای جنگ و خونریزی را گرفته است. افراد شود زیرا مذاکره و گفتمانن گونه آیات جنگ نرم گفته میای

باشند. این موضوع نشان می دارای ترقّی فکریاد شده در این آیات علیرغم اینکه مربوط به چند هزار سال قبل هستند 

به همراه ی حاصل فطرت است. تکنولوژی اتفاقا ضعف آورد بلکه ترقّی نمیدهد که گذر زمان و تکنولوژی ترقّمی

  دارد.

احتمال هدایت  ،و برتری نجوید بسیار خطرآفرین است. یعنی فردی که ظلم داشته باشد اما علوّ ترکیب ظلم و علوّ

توان خواهد ایمان در او جاری شود میآور است. در پاسخ به فردی که میدارد اما ترکیب این دو بسیار ضاللت

نماید و انسان متواضعی باشد. انسان باید مرتبا خود را در معرض نقد، اصالح و حق قرار  فت که تمرین عدم علوّگ

دهد. باید موضع گیری و لجبازی را کنار بگذاریم. لجبازی خود به دو قسم آشکار و پنهان است که نوع پنهان آن به 

یند که به خاطر لجبازی نه قرآن و حدیث خوانده و نه بمی ر، فردعمیک تر است چرا که بعد از مراتب خطرناك

حدود ده تا دوازده  ،حقیقتی در قلب او جاری شده است. هر کدام از ما باید در بیست و چهار ساعت شبانه روز

تر از زمان آن، استمرار مهمعت آن باید صرف کارهای علمی شود.دهیم که حداقل پنج سابساعت کار مفید انجام 
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هر روز تکرار شود. حال اگر فردی همین نیم ساعت را فروگذار اما نی حتی اگر روزانه نیم ساعت باشد آن است یع

اغوای او به اشکال متعدد و مختلف  برایست در انسان که ا عارضه ای مخفی شده است. علوّ کرد یعنی دچار علوّ

است. گاهی حتی « بسم اهلل الرحمن الرحیم»به  های مقابله با آن توسلیکی از راه و شود مثل کبر، بخل و...ظاهر می

دهد. بلندی و پستی دو مفهوم تزایدی هستند یعنی اگر برنامگی خود را نشان میبه شکل ضعف در مدیریت و بی علوّ

 داریم. ی دیگر علوّحتما در زمینه ،ای ضعف و پستی داریمدر زمینه

 حتما با نارضایتی همراه است. محصول عدل، رضایت است و علوّانسان باید در حالت توازن و عدل باشد. نشانه و 

وجود ما گرفته شود و به جای آن عدل و توازن در وجودمان بیدار  علوّ (،علیه السالم)کنیم به حق امام رضا دعا می

 گردد.
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 01/06/96    اخوت استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                         (یازدهم   نمل   ) جلسه   مبارهک   سوره          

 

 (1مُّبِینٍ ) کِتَابٍ وَ الْقُرْءَانِ ءَایَاتُ تِلْکَ  طس

 (2لِلْمُؤْمِنِینَ)  بُشْرَى وَ هُدًى

 (3یُوقِنُونَ) هُمْ بِاالَخِرَةِ هُم وَ الزَّکَوةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ یُقِیمُونَ الَّذِینَ

 (4یَعْمَهُونَ ) فَهُمْ أَعْمَالَهُمْ لهَمْ زَیَّنَّا بِاالَخِرَةِ یُؤْمِنُونَ لَا الَّذِینَ إِنَّ

  (5الْأَخْسَرُونَ) هُمُ االَخِرَةِ فىِ هُمْ وَ الْعَذَابِ سُوءُ لهَمْ الَّذِینَ أُوْلَئکَ

 ی ذاکرین، مطیعین و متوسلین قرار دهد.اهلل که خداوند ما را در زمرهءان شا

مان نصیب (علیه السالم)ل محمد، زیارت عتبات عالیات و حرم امام رضا آاهلل به برکت صلوات بر محمد و ءان شا

 د.شو

*** 

هایمان آگاه و خیلی صریح ما را از لغزش دادهمان خبر کند که از دروننمل ما را با حقایقی آشنا می مبارکه سوره

های درونی مثل اضطراب، افسردگی و ... بسیار موثر است چرا شناسییبسازد. در رابطه با شناخت و درمان آسمی

شود عدم ایمان به تنشی که به فرد وارد می نکند. اولیها را مورد بررسی قرار داده و بیان میکه علت تمام این تنش

 گردانی خواهد شد. رآخرت است و این موجب تزئین عمل و س

 را مورد بحث قرار دادیم. 37 رسیدیم و تا آیه( علیه السالم)ت سلیمان یات حضرآبه  جلسات قبل یدر ادامه

 (37صَاغِرُون) هُمْ وَ أَذِلَّةً مِّنهْا لَنُخْرِجَنهَّم وَ بهِا لهَم قِبَلَ لَّا بجِنُودٍ فَلَنَأْتِیَنَّهُم إِلَیهْمْ ارْجِعْ

 (38مُسْلِمِینَ) یَأْتُونىِ أَن قَبْلَ بِعَرْشهِا یَأْتِینىِ أَیُّکُمْ الْمَلَؤُاْ یَأَیهُّا قَالَ

ای باشد که هیچ فردی با عبودیت غیر خدا نتواند های حاکمیتی اسالم باید به گونهدهد که جنبهاین آیات نشان می

 مردم را به استضعاف بکشاند.
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 (39أَمِین) لَقَوِىٌّ عَلَیْهِ  إِنىّ وَ مَّقَامِکَ مِن تَقُومَ أَن قَبْلَ بِهِ ءَاتِیکَ أَنَا  الجْنّ مِّنَ عِفْرِیتٌ قَالَ

 دارا را های مقابله با نظام استکبارست که تمام مولفها قدرتی ی داشتنحاکمیت دین هایویژگیترین یکی از مهم

 باشد.

  رَبىّ فَضْلِ مِن هَاذَا قَالَ عِندَهُ مُسْتَقِرًّا رَءَاهُ فَلَمَّا  طَرْفُکَ إِلَیْکَ یَرْتَدَّ أَن قَبْلَ بِهِ ءَاتِیکَ أَنَا الْکِتَابِ مِّنَ عِلْمٌ عِندَهُ الَّذِى قَالَ

 (40کَرِیم)  غَنىِ  رَبىّ فَإِنَّ کَفَرَ مَن وَ لِنَفْسِهِ یَشْکُرُ فَإِنَّمَا شَکَرَ مَن وَ  أَکْفُرُ أَمْ أَشْکُرُ لِیَبْلُوَنىِ ءَ

» باشند که  باید صورت گرفته باشد. در نظام دینی افرادیدر نظام دینی باید قبل از مواجهه با هر مشکلی تدبیر آن 

د. پس نظام تعلیم در مکتب ند به طرفه العینی تخت را جا به جا نماینرا دارا بوده و برای مثال بتوان «الْکِتَابِ مِّنَ عِلْمٌ

ات را توجیه خواهند چگونه این آی ،اسالم باید وجود داشته باشد. کسانی که معتقد به جدایی دین از سیاست هستند

دهند هم این حاکمیت را گسترش می و کرد؟ در این آیات صراحتا بیان شده است که نبی الهی هم حاکمیت دارند

 و اصرار به فراگیری دین اسالم در عالم دارند.

ی گاه همهیچتر علم وجود دارد. هه، هزینه، امکانات، سرباز و از همه مهمبرای رسیدن به چنین جایگاهی نیاز به عدّ

و مال در زمان  بیاید. ممکن است علم در یک زمان به دست داشت وجود نخواهددر یک زمان به راحتی ها این

 (علیه السالم)حضرت سلیمان  ها به هم ملحق شوند. دورهاین ای همهدیگری به اوج خود برسد و نهایتا در دوره

و... بوده  (علیه السالم)، حضرت داود (علیه السالم)حضرت موسی  قبل شامل ءهای تمام انبیاحاصل الحاق توانمندی

 ،باشد. زیرا هر چه غیر اسالم باشدرسیدن به چنین نظام قدرت و حاکمیتی می ءفکری تمام انبیا است. پس زمینه

 ،توسط طاغوت پر خواهد شد. یعنی یا اسالم است و هر چه غیر از آن باشد یعنی غیر از اسالم است. اسالم یا خدا

ای که وجود دارد این است که در پاسخ به این طلب است بدین معنی که همه باید زیر نظام سلم باشند. مسالهمطلق

، بینیمدر جامعه می اکنون ست کها اگر منظور این اسالمی؟ منظور شما از اسالم چیست پرسندمیها انسان ،هاصحبت

ما این را قبول نداریم. منظور ما از اسالم یک نظام فقاهتی دینی است و کاری به رفتارهای ناهنجار افرادی که نام 

 اشند بلکه اسالم باید حاکم باشد.گوییم مسلمانان باید حاکم بنداریم. در واقع ما نمی ،مسلمان دارند

ایم. گروهی که قصد مجادله ست که به مرز واقعی اسالم و کفر در جامعه نرسیدها زمانیمربوط به حال مشکل 

گیرند. اگر چنین ادعایی را بپذیریم یعنی بادعا دارند که در این زمان نباید مسلمانان حاکمیت را به دست  ،دارند
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اما این استدالل با آیات ذکر شده در تناقض  !ری دارندطاغوت حاکم شود؟ بله زیرا آنها توانایی حکومت داری بیشت

 .؛باشد.می

 (41یهَتَدُونَ) لَا الَّذِینَ مِنَ تَکُونُ أَمْ تهَتَدِى أَ نَنظُرْ عَرْشهَا لهَا نَکِّرُواْ قَالَ

 (42مُسْلِمِینَ) کُنَّا وَ قَبْلِهَا مِن الْعِلْمَ أُوتِینَا وَ  هُوَ کَأَنَّهُ قَالَتْ  عَرْشُکِ هَاکَذَا أَ قِیلَ جَاءَتْ فَلَمَّا

 (43کَافِرِین) قَوْمٍ مِن کاَنَتْ إِنهَّا  اللَّهِ دُونِ مِن تَّعْبُدُ کاَنَت مَا صَدَّهَا وَ

بسیار عجیب است.  ،دهدرا نشان می ء الهیکفر توسط یکی از انبیا ءاین آیات از این جهت که هدایت یکی از اولیا

 تواند احیا شود یعنی حتما سایرین هم امکان هدایت دارند.کفر می وقتی یک ولیّ

  إِنىّ  رَبّ قَالَتْ  قَوَارِیرَ مِّن مُّمَرَّدٌ صَرْحٌ إِنَّهُ قَالَ  سَاقَیْهَا عَن کَشَفَتْ وَ لُجَّةً حَسِبَتْهُ رَأَتْهُ فَلَمَّا  الصَّرْحَ ادْخُلىِ لهَا قِیلَ

 (44الْعَلَمِین)  رَبّ لِلَّهِ سُلَیْمَانَ مَعَ أَسْلَمْتُ وَ نَفْسىِ ظَلَمْتُ

و  ما چنین تواضعی نسبت به ولیّ باشد و باید همهمی سلمانانم تمامشود مربوط به ذکری که در این آیه مطرح می

ست که ا به خداوند عرضه شود. این بهترین نوع اسالمی ،مان همراه با اسالم ولیّمان داشته باشیم تا اسالمسرپرست

به ذکر خداوند و اسالم  (علیه السالم)تواند روزی یک فرد قرار دهد. بانو بلقیس با دیدن حضرت سلیمان خداوند می

کند. یعنی را مطرح می( علیه السالم )سازی حضرت سلیمان یابد. این در واقع قدرت نفوذ و گفتمانداللت می

مهم این  اند. نکتهان اندازه قدرت بیان و گفتمان داشتهبه هم ،اندحضرت به همان میزان که اهل جنگ و ستیز بوده

اند وگرنه و فساد نداشته و علوّ نبوده 13تا  11آیات های آسیبست که حتما حضرت بلقیس مبتال به ا داستان این

دیدند. پس در نظام آموزشی حتی اگر بهترین سیستم و را سحر مبین می( علیه السالم )معجزات حضرت سلیمان 

و ظلم موانع بزرگی حتی برای شنیدن  به نتیجه نخواهد رسید. علوّ ،داشته باشد آموز علوّدانشاما مکانات مهیا شود ا

یعنی انسان نسبت به  ،کنندو ظلم برای انسان جهل مرکب ایجاد می علوّ !رسد به پذیرش آنبچه  ،حرف حق هستند

-ردناك است که آن چیزی که انسان را از مسیر خدا باز میحقایق واکنش الزم را نخواهد داشت. این نکته بسیار د

 کنند.های انسان برایش وزر و وبال ایجاد میهای خود انسان است. توانمندیهمان توانمندی ،دارد
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ندیشیم که اکند. ما باید بیباشد حتما مسیرهای هدایتی را برای فرد مسدود می ها همراه با ظلم و علوّاگر این توانمندی

یر جنود ظپذیر شویم. این آیات به حکومت دینی مجوزهای زیادی نتوانیم نظیر حضرت بلقیس هدایتچگونه می

ها دو دسته هستند؛ رسول و همراه رسول. همراه رسول باید ظلم خود را دهد. انسانها را میداشتن و ابراز توانمندی

 از طریق تبدیل سوء به حسن مرتفع سازد.

 (45) یخَتَصِمُون فَرِیقَانِ هُمْ فَإِذَا اللَّهَ اعْبُدُواْ أَنِ صَالِحًا أَخَاهُمْ ثَمُودَ  إِلىَ لْنَاأَرْسَ لَقَدْ وَ

علیه )در پاسخ به دعوت الهی برادرشان حضرت صالح اما اند قوم ثمود از نظر تکنولوژی بسیار برتر بوده

 نمایند.شروع به جنگ و نزاع می(السالم

 (46تُرْحَمُون) لَعَلَّکُمْ اللَّهَ تَسْتَغْفِرُونَ لَا لَوْ  الْحَسَنَةِ قَبْلَ بِالسَّیِّئَةِ تَسْتَعْجِلُونَ لِمَ یَقَوْمِ قَالَ

شود. سیئه به معنی کارهای باشد و این منجر به رحمت میاستغفار به معنی طرد سیئات و رفتن به سمت حسنات می

ست که ا اجتماعی شده است. حسنه به معنی کارهای شایسته ایست که زشتی آن تبدیل به یک جریان ا خطایی

توانیم با حسنه این سیئات تبدیل به جریان اجتماعی شده است. سیئه یعنی مقهور سوء در جامعه شدن. چرا نمی

استغفار یعنی حسنه آفرینی در جامعه به نحوی که سیئات مرتفع شود. این آیه  !تحمیل شده را از خود دفع کنیم؟

 یار باشکوه است.بس

 (47تُفْتَنُون) قَوْمٌ أَنتُمْ بَلْ  اللَّهِ عِندَ طَئرِکُمْ قَالَ  مَّعَکَ بِمَن وَ بِکَ اطَّیرَّنَا قَالُواْ

نسبت دادند. در  (علیه السالم)های حضرت صالح ها را به صحبتسالی و بدبیاریقوم ثمود فال بد زدند و خشک

کنند مگر اینکه خدا از ایشان ب خدایی صحبت نمیصقام خداوند قرار نداده و از منخود را در م ءگاه انبیاقرآن هیچ

 دهد و نه از جانب خودش.حتما از قول خداوند وعده می ،اب بدهدذع مثال اگر نبی بخواهد وعده ،بخواهد

 (48یُصْلِحُونَ) لَا وَ الْأَرْضِ فىِ یُفْسِدُونَ رَهْطٍ تِسْعَةُ الْمَدِینَةِ فىِ کاَنَ وَ

اند. در واقع حضرت مدنیت و تکنولوژی بسیار باالیی داشتههستند اما این قوم اگرچه مربوط به چندهزار سال قبل 

سر و کار  «تسعه رهط»با  (صالح علیه السالم)اند اما حضرت در مقابل یک بلقیس قرار داشته (علیه السالم)سلیمان 

 اند. داشته
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 (49لَصَدِقُونَ) إِنَّا وَ أَهْلِهِ مَهْلِکَ شهَدْنَا مَا لِوَلِیِّهِ لَنَقُولَنَّ ثُمَّ أَهْلَهُ وَ لَنُبَیِّتَنَّهُ بِاللَّهِ تَقَاسَمُواْ قَالُواْ

باشد و همانطور که می )صل اهلل علیه و آله(شبیه اوایل زندگی حضرت محمد  (علیه السالم)زندگی حضرت صالح 

 در رابطه با قوم ثمود هم این اتفاق افتاد. ،چندین طایفه دست به دست هم دادند ریزی لیله المبیتبرای برنامه

 (50یَشْعُرُونَ) لَا هُمْ وَ مَکْرًا مَکَرْنَا وَ مَکْرًا مَکَرُواْ وَ

علیه )باشد. مکری که این گروه برای نابودی حضرت صالح بسیار خاصی می یاین آیه از نظر تکرار واژه مکر آیه

 برانداز بوده است.مند و بنیانبسیار نظام ،رسالت ایشان نمودندو  (السالم

 (51أَجْمَعِینَ) قَوْمَهُمْ وَ دَمَّرْنَاهُمْ أَنَّا مَکْرِهِمْ عَاقِبَةُ کَانَ کَیْفَ فَانظُرْ

 (52یَعْلَمُون) لِّقَوْمٍ الَیَةً ذَالِکَ فىِ إِنَّ  ظَلَمُواْ بِمَا  خَاوِیَةَ بُیُوتُهُمْ فَتِلْکَ

 شان رجوع نمایند.خواهند به علم فطریکه می ای باشد برای افرادیآیه توانداین جریان قوم ثمود می

 (53یَتَّقُون) کَانُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ أَنجَیْنَا وَ

-نجات می ایفرد را از هر بلیه ،فهمیم که ایمان همراه با تقواقوم ثمود و عبرت گرفتن از آن می داستان با مراجعه به

 دهد.

 (54تُبْصِرُون) أَنتُمْ وَ الْفَاحِشَةَ تَأْتُونَ أَ لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ لُوطًا وَ

دهد تا به است و در این آیات استفهاماتی را از انسان انجام می )علیه السالم(بحث بعدی مربوط به حضرت لوط 

کند. دلیل بلیه بودن آن هم این است که البالیا معرفی میعنوان امرسد و آن را به می« االَخِرَة فىِ عِلْمُهُمْ ادَّارَكَ»

شود. طع توجه انسان به علم آخرت میقکند؛ علم دنیا و علم آخرت. توجه به دنیا منجر به انسان دو نوع علم پیدا می

شود زیرا می از توجه آن به آخرت کم ،ظرفیت علمی انسان محدود است پس به آن میزانی که به دنیا معطوف شود

جهت این دو علم متفاوت است. هر انسانی ممکن است در بستر متفاوتی از زندگی قرار گیرد، مثال در قوم ثمود، یا 

 ...یا  لوط، یا بلقیس

زند و در رابطه با قوم ست با سایر اقوام متفاوت باشد. مثال فساد اخالقی در قوم لوط موج میا فساد هر قومی ممکن 

 طاغوتی و در قوم ثمود دموکراسی متعصبانه کفر وجود دارد، در قوم فرعون دیکتاتوری متعصبانه بلقیس حاکمیت
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شده باشد. حال « االَخِرَة فىِ عِلْمُهُمْ ادَّارَكَ»  طاغوتی. در هر بستر و حاکمیتی، انسانی سقوط خواهد کرد که دچار

ری، خانه داری و ... موجب کاهش علم آخرتی شود. این توجه علم به هر امر دنیایی نظیر علم دانشگاهی، بچه دا

-خدا، احکام، تفصیل ءآورد و آن هم باید یک علم باالدستی نظیر علم به اسماق میفقط علم است که در انسان تفوّ

 رود. علوم دنیاییفظه از بین نمیاتزلزل دنیایی و ح و... باشد. علومی که ثبات داشته و به واسطه ءهای الهی، انبیا

بت و پایدار است در اثر یک تصادف یا فراموشی از بین برود اما علم آخرتی این گونه نیست. علم آخرتی ثا ممکن

ای مثل حفظ صفحه ،شودرود. علم حصولی در اثر تصویر یک شئ حاصل میاست و در اثر حوادث از بین نمی

باشد. خصوصیت چنین علمی می «اال ما شاء اهللسنقرءك فال تنسی »قرآن که فرد باید مدام مرور نماید. علم آخرتی 

به بعد  59توان به آیات باشد. برای رسیدن به چنین علمی میسوء به حسن می کنندههمراه بودن با عمل و تبدیل

 مراجعه نمود. ،باشدن میآکه جزء غرر آیات قرنمل  سوره

انسان را به قرب الهی نزدیک کند و با خلوص و عمل صالح ها باید بتواند علم دنیایی مثل علم پزشکی یا سایر رشته

 نمود. مراجعهتفسیر المیزان ذیل این آیات  به توانهمراه شود.برای شناخت بیشتر در این زمینه می
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 15/06/96    اخوت استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                  (دوازدهم   نمل   ) جلسه   مبارهک   سوره          

 

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)مُّبِینٍ کِتَابٍ وَ الْقُرْءَانِ ءَایَاتُ تِلْکَ  طس

 (2)لِلْمُؤْمِنِینَ  بُشْرَى وَ هُدًى

 (3)یُوقِنُونَ هُمْ بِاالْخِرَةِ هُم وَ الزَّکَوةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ یُقِیمُونَ الَّذِینَ

 (4)یَعْمَهُونَ فَهُمْ أَعْمَالَهُمْ لهَمْ زَیَّنَّا بِاالَخِرَةِ یُؤْمِنُونَ لَا الَّذِینَ إِنَّ

 (5)الْأَخْسَرُونَ هُمُ االَخِرَةِ فىِ هُمْ وَ الْعَذَابِ سُوءُ لهَمْ الَّذِینَ أُوْلَئکَ

به خدا رسیدن برای ما « ذکر»و... و مطیعین قرار دهد و از طریق شاءاهلل که خداوند ما را جزء ذاکرین و متوسلین  ان

 راحت و سرور انگیز باشد.

بینی شده و نشده مثل زیارت عتبات، زیارت خانه خدا و  شاءاهلل همه این دعاها به همراه استجابت دعاهای پیش ان

 محقق شود.همچنین زیارت امام رضا )علیه السالم( به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، 

*** 

ای  گیریم. حقایق متصل شده های قرآن در حیرت قرار می کنیم مانند همه سوره وقتی سوره مبارکه نمل را نگاه می

دهد و وقتی هم که آلوده  دهد. وقتی درون انسان، درون خوبی باشد، از این خوبی خبر می که از درون انسان خبر می

 دهد! باشد، از آلودگی آن خبر می

کند. مثل اضطراب، افسردگی و مواردی از این دست. چرا که  سریع انسان را به مواقف لغزش خود واقف میخیلی 

کند، اول این است که اگر ایمان به آخرت نداشته باشد، بالطبع به تزیین  هایی که انسان به خود وارد می علت تنش

 شود عمل دچار و سرگردان می

 رسیدیم. 37آیات سوره را که خواندیم به آیه 
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 (37ارْجِعْ إِلَیهِمْ فَلَنَأْتِیَنَّهُم بجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لهُم بهَا وَ لَنُخْرِجَنهُّم مِّنهَا أَذِلَّةً وَ هُمْ صَاغِرُونَ)

 (38قَالَ یَأَیهَّا الْمَلَؤُاْ أَیُّکُمْ یَأْتِینىِ بِعَرْشهِا قَبْلَ أَن یَأْتُونىِ مُسْلِمِینَ)

های حاکمیتی اسالم باید طوری باشد که هیچ غیرخدایی یا هیچ کسی که عبودیت  که جنبهدهد  این آیات نشان می

کند، نتواند مردم را به استضعاف بکشاند و این به عنوان یک وظیفه حاکمیتی برای مسلمان تلقی  غیرخداوند می

 شود. می

 (38یَأْتُونىِ مُسْلِمِینَ) قَالَ یَأَیهَّا الْمَلَؤُاْ أَیُّکُمْ یَأْتِینىِ بِعَرْشهِا قَبْلَ أَن

 (39)أَمِینٌ لَقَوِىٌّ عَلَیْهِ إِنىِّ وَ  مَّقَامِکَ مِن تَقُومَ أَن قَبْلَ بِهِ ءَاتِیکَ أَنَا  الجِنّ مِّنَ عِفْرِیتٌ قَالَ 

مستکبرین ترین اتفاقاتی که برای جریان حاکمیت دین باید بیافتد، قدرتی است که در نظام دینی بر علیه  یکی از مهم

 شوند. ها و افرادی که بتوانند بر علیه استکبار قیام کنند، در این سیستم دیده می باید داشته باشد. انواع و اقسام سالح

یکی از نکات مهم این است که در نظام دینی باید قبل از اینکه با مشکالت یا دشمنان مواجه بشوند، تدبیر کرده 

داشته باشد تا وقتی قرار می شود تخت حضرت بلقیس بیاید، به طرفه « الکتابعلم من »باشند. کسی باید باشد که 

 العینی تخت او را آورده شود. یعنی حتما باید نظام تعلیمی پیش از آن باشد.

  رَبىّ فَضْلِ مِن هَاذَا قَالَ عِندَهُ مُسْتَقِرًّا ءَاهُرَ فَلَمَّا  طَرْفُکَ إِلَیْکَ یَرْتَدَّ أَن قَبْلَ بِهِ ءَاتِیکَ أَنَا الْکِتَابِ مِّنَ عِلْمٌ عِندَهُ الَّذِى قَالَ

 (40)کَرِیمٌ غَنىِّ  رَبىّ فَإِنَّ کَفَرَ مَن وَ  لِنَفْسِهِ یَشْکُرُ فَإِنَّمَا شَکَرَ مَن وَ  أَکْفُرُ أَمْ أَشْکُرُ ءَ لِیَبْلُوَنىِ

دانم چگونه  حاکمیتی داشته باشد، نمی تواند نظام کسانی که اعتقاد دارند دین از سیاست جداست یا دین نمی

خواهند از این آیات برداشت کنند که صحیح هم باشد! چون صراحتاً نبی الهی هم حاکمیت و هم گسترش  می

کند. کسی نباید در عالم باشد که غیر مُسلم باشد و نیز اصرار دارد که در  حاکمیت دارد و هم به آن تصریح می

دانیم که برای  دانیم! همین مقدار میها را با هم جمع کرد، نمیشود این . چگونه میعالم، دین اسالم فراگیر شود

وجود دارد « علم»تر  رسیدن به چنین جایگاهی احتیاج به عِدّه و عُدّه و هزینه و پول و امکانات و سرباز و از همه مهم

در یک زمان اتفاق بیافتد و سرمایه در  شوند. ممکن است علم ی اینها با هم در یک زمان فراهم نمی و هیچ وقت همه

تمام   ها بعد از مدتی به یکدیگر ملحق شوند، کما اینکه حضرت سلیمان)علیه السالم( عقبهیک زمان دیگر و این
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اند. یعنی حضرت موسی )علیه السالم( یا حضرت داوود )علیه السالم(، همه دست به دست هم  انبیاء قبل خود بوده

ذشته توانستند باعث شوند که چنین کادرسازی یا چنین نظامی برپا شود. یعنی در درون و ذهن و نیت دادند تا انبیاء گ

تمام انبیاء )علیهم السالم(، رسیدن به چنین وضعیتی که بتوانند قدرتی داشته باشند که هیچ مستکبری در عالم استکبار 

کند. از  کند، غیر اسالم پر می م را، طاغوت پر مینکند، وجود دارد. دلیل آن هم خیلی واضح است. خالء فقدان اسال

اسم آن هم معلوم است. وقتی اسالم نباشد، قطعا غیر اسالم است. وقتی غیر اسالم است یعنی غیر سالم و غیر سلم 

 است.

 افتد؟ در مملکت وجود آدمی هم این اتفاق می سوال:

خورد اما ممکن است میزان بروزات و تخریب آن  مینظام توجه انسان اگر معیوب باشد، همه نظامات آن بهم  -

 متفاوت باشد.

تواند  مانند قوم حضرت بلقیس.کافر بودند اما میزان تخریب شدن آنها آن قدر نبوده و مستکبر نبودند. انسان هم می

بیایند نه با برای خود چنین وضعیتی داشته باشد. اما در مجموع اسالم و یا خداوند، مطلق طلب است. یعنی همه باید 

اکراه بلکه با طوع. چون اعتقاد آن این است که خالق انسان را مفطور به یک فطرت اسالمی کرده است. ما 

آن این است   گوییم حاکم نباید مسلمان باشد. یعنی تحت غیر نظام فطری باشد و این قابل توجیه نیست. منتها نکته می

پرسند منظورتان از اسالم چیست؟!  اگر منظورتان از اسالم این  د میکنید، افرا که وقتی این موضوعات را مطرح می

چیزی است که شما دارید، ما این را قبول نداریم. حاال منظور ما از اسالم، دین انبیاء)علیهم السالم( است. منظور ما 

، نداریم. ما شود یک نظام فقاهتی، دینی قوی است و کاری به رفتارهای ناهنجاریی که توسط افراد انجام می

ای است که بسیاری با آن  گوییم اسالم باید حاکم باشد و این نقطه گوییم مسلمانان باید حاکم باشند. ما می نمی

مشکالت دقیقا در « تا وقتی که به آن مرز قطعی خالص و اسالمی نرسیدیم چه اتفاقی باید بیافتد؟»مشکل دارند. حاال 

ها کاری نداشته باشند یعنی باید طاغوت  ها کاری نداشته باشند. مسلمان مسلمانگویند باید  همین سوال است؛ آنها می

داری بیشتر است  داری بیشتر است. توانایی آنها در حکومت گویند بله توانایی آنها در حکومتکار داشته باشد؟ می

 هایی است که وجود دارد. شود. به هرحال این موارد بحث که دلیل نمی

 (41) لهَا عَرْشهَا نَنظُرْ أَ تهَتَدِى أَمْ تَکُونُ مِنَ الَّذِینَ لَا یهَتَدُونَ قَالَ نَکِّرُواْ
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 (42) فَلَمَّا جَاءَتْ قِیلَ أَ هَاکَذَا عَرْشُکِ  قَالَتْ کَأَنَّهُ هُوَ وَ أُوتِینَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَ کُنَّا مُسْلِمِینَ

 (43اللَّهِ إِنهَّا کاَنَتْ مِن قَوْمٍ کَافِرِینَ) وَ صَدَّهَا مَا کاَنَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ

دهد که یعنی خداوند موردی در عالم ذکر کرده است  این آیات، خیلی آیات عجیب است از این جهت که نشان می

ا مَا وَ صَدَّهَ»گوید:  که این از اولیاء کفر بوده و به واسطه انبیاء)علیهم السالم( هدایت شده است و  به صراحت هم می

یعنی این در کفر غوطه خورده است. وقتی که یک ولیّ کفر « کاَنَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنهَّا کاَنَتْ مِن قَوْمٍ کَافِرِینَ

 توانند احیا شوند. تواند احیا شود، حتما بقیه نیز می می

 إِنىِّ رَبِّ قَالَتْ  قَوَارِیرَ مِّن مُّمَرَّدٌ صَرْحٌ إِنَّهُ قَالَ  سَاقَیْهَا عَن کَشَفَتْ وَ لُجَّةً حَسِبَتْهُ رَأَتْهُ فَلَمَّا  الصَّرْحَ ادْخُلىِ لهَا قِیلَ

 (44)الْعَلَمِینَ  رَبّ لِلَّهِ سُلَیْمَانَ مَعَ أَسْلَمْتُ وَ نَفْسىِ ظَلَمْتُ

نسبت به ولیّ مان، ماست و ما باید   شود، ذکری است که مربوط به همه به نوعی ذکری که در اینجا مطرح می

 شناسیم( و امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( این تواضع را داشته باشیم. )هرکسی را که به عنوان ولیّ می

باید اسالم ما همراه با اسالم ولیّ و امام ما به خداوند عرضه شده باشد. این بهترین نوع اسالمی است که خداوند 

شود،  اسالم آن همراه با اسالم ولیّ او باشد. در اینجا ذکر یونسیه خیلی مهم می تواند به کسی هدایت بکند که می

 چون در همین فضا است.

چرا عنصری به این حد مادی را به عنوان یک حجت مطرح کرده که باعث مسلمان شدن باشد. گمان  سوال:

 رر داده است.شود که تکنولوژی او را تحت تاثیر ق کرد آب است اما آب نیست! احساس می می

ای را  شود و آن حیاط صاف و ساده و آن حالت شیشه اتفاقا آب است، یعنی وقتی بلقیس وقتی وارد قصر می -

تواند دلیل  شود. این نمی زند که ساق او پیدا می زند. یعنی جامه خود را باال می های خود را باال می بیند، ساق می

بیند اما در واقع ایمان را و  این درست است که این را می« ب العالمین...أسلمت مع سلیمان هلل ر»مسلمان بودن باشد.

بیند. به فطرت دعوت  بیند. در واقع ذکر خداوند را در سلیمان)علیه السالم( می اسالم را در سلیمان)علیه السالم( می

کاشی و فضای مادی،  کرد به همان صرح و شود و اال اگر داللت پیدا می شود. به معبود اصلی خود دعوت می می

و « قالت رب»توانست معبودهای خود را کنار بگذارد. اصال در طبع او نبود. حاال اینکه چرا گفته است  هیچ وقت نمی

یا با چیزی مرتبط نکرده است. مثل این است « ثم»یا « فا»نگفته است؟! آیات قبل را با « فقالت رب انی ظلمت»چرا 
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درت حضرت سلیمان)علیه السالم( و نفوذ حضرت سلیمان)علیه السالم( را مطرح افتد که ق که جریانی اتفاق می

سازی حضرت سلیمان)علیه السالم( را مطرح  کند. نوع گفتمان کند. در واقع تکریم حضرت بلقیس را مطرح می می

 شت.سازی دا کند. در عین حال که او اهل جنگ و اهل ستیز بود، به همان میزان قدرت بیان و گفتمان می

های  برای حضرت بلقیس وجود نداشته باشد واال آیاتی را که به او نشان دادند را، نمونه 13و 12و 11حتما باید آیات 

 دید.  سحر می

 (11غَفُورٌ رَّحِیمٌ)  إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنىّ

 (12مْ کاَنُواْ قَوْمًا فَاسِقِینَ)هُفِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ  إِنَّ  سُوءٍ  فىِ تِسْعِ ءَایَاتٍ إِلىَ مِنْ غَیرِ وَ أَدْخِلْ یَدَكَ فىِ جَیْبِکَ تخَرُجْ بَیْضَاءَ

 (13فَلَمَّا جَاءَتهْمْ ءَایَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِینٌ)

 (14وًّا  فَانظُرْ کَیْفَ کاَنَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ)وَ جَحَدُواْ بهِا وَ اسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُلُ

این حرف یعنی اینکه اگر انسان در درون خود به این نتیجه نرسد که ظلم و علوّ را کنار بگذارد، حتی اگر 

ترین آیات الهی را نیز به او نشان دهید که باالتر از عصای موسی)علیه السالم( نیست! )آن کاری که حضرت  بزرگ

لیمان)علیه السالم( کرد در مقابل عصای حضرت موسی)علیه السالم( چیزی نبود(، در او تاثیری نخواهد کرد. س

آوردن تخت بلقیس و صرح ممرّد و ... نسبت به تسع آیات بینات حضرت موسی)علیه السالم( چیزی نبوده است اما 

تواند بپذیرد. مثل  کند و نمی بیند، مخالفت می ه میای را ک اگر در درون خود علوّ و فساد را کنار نگذارد، هر مبصره

این است که شما نظام تربیتی درست کنید و همه تجهیزات تربیتی را در یک مدرسه یا جایی بیاورید، تا آن انسان و 

لی توانند او را اصالح کنند. این خی های آموزشی نمی آموز از ظلم و علوّ دست برندارد، باالترین نظام تا آن دانش

 دستاورد مهمی است.

آنچه که به مردم عادی ارائه شد با آن چیزی که به حضرت بلقیس ارائه شد، هر دو معجزات مادی بود. اما  نکته:

ها را  اتفاقا کسی که جایگاه حکمران را داشت، علوّ نداشت اما مردم عادی دچار علوّ بودند. امکانات یا جایگاه، آدم

جهل   اند یعنی در انسان ایجاد کننده ن بتواند اصال حرفی را بشنود، علوّ و ظلم مانع بزرگیکند. برای اینکه انسا بد می

« و استیقنتها انفسهم»کند. یعنی به تدریج، چون  دهد بلکه جهل مرکب ایجاد می مرکب هستند. نه تنها جهل بسیط می

جهل « واستیقنتها انفسهم»کند.  کند. جحد نسبت به آیات، لجبازی تولید می شود. و مدل جهل مرکب تولید می می
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ی انسان آن واکنشی را که باید نسبت به حقایق داشته باشد، شود. یعن کند و این خیلی خطرناك می مرکب ایجاد می

 دیگر ندارد.

فرماید: ما هیچ رسولی را  ای که باید به آن دقت شود این است که خداوند در جای دیگر مینکته آقای عباسی:

ارائه شود،  کنم آیات نیز به همین ترتیب است. آیاتی که به هر کسی نفرستادیم مگر به لسان قومش. من احساس می

ای است که خداوند به  دهد غیر از نشانه ای که خداوند به پزشک نشان می متناسب با امکانات و فهم او است. نشانه

دهد. این خانم در جایگاه حاکم است و چیزهایی که حضرت سلیمان)علیه السالم( به او نشان  یک مهندس نشان می

کند،  د اما آنچه که حضرت سلیمان)علیه السالم( دارد و ارائه میهایی است که معموال حکّام دارن دهد قدرت می

تواند داشته باشد مثال در آن موقع ارتش بود اما جنود جن و انس به این ترتیبی  چیزی باالتر از آن است که حاکم می

ها  او است. در قصهکه سلیمان)علیه السالم( نشان دادند، نبود. صرح ممرّد آخرین آن بود. اولی جنود او و دومی مال 

ها که آمدند و دیدند که همه خاك زمین طال شد،  گویند هدایایی که فرستادند خیلی ارزش داشت اما فرستاده می

دهید در  زده شدند. سلیمان)علیه السالم( گفت این که به من نشان میدیدند چیزی که آوردند قیمتی ندارد و خجالت

یلی ناچیز است. بعد این تخت ملکه است. تا آن زمان چنین امکانی در مقابل آنچه خداوند به من داده است خ

به کسی که  ها، هم قدرت ظاهری و هم قدرت باطنی را حکومت وجود نداشته است. بنظر من خداوند در این زمان

تمان دهد تا جایی برای اما و اگر در دل او باقی نماند. فرعون همین آیات را دید و ک صاحب قدرت است نشان می

 کرد چون علوّ داشت. این خانم دید و کتمان نکرد چون علوّ نداشت.

 حاال اگر بخواهند من نوعی را مسلمان کنند، چه چیز را باید نشان بدهند؟

اید که اگر امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( بخواهد ما را مسلمان کند، چه کاری انجام تا حاال فکر کرده

 دهند؟می

زمان)عجل اهلل( بخواهد ما را مسلمان کند باید چه کاری انجام دهند و چه استدالل و چه سیستمی باید  اگر امام

ها برای او وزر و  ست که دارد و همان توانمندیهایی بیاورند. مشکل این است که هرکسی پیچیده در آن توانمندی

واقع آنچه که انسان را از مسیر خداوند باز  است. در« ما کانت تعبد من دون اهلل»شود. این همان بحث  وبال می

ها همراه با ظلم و علوّ  اندازد. اگر آن توانمندیهای خود انسان است که او را گیر می دارد، جنس همان توانمندی می

 کند. باشد، حتما مسیرهای هدایتی را برای خود سدّ می
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ثال فردی مهندس است و باید کسی بتواند با زبان مهندسی شوند. م افراد از توانایی فرد با او مواجه نمی آقای عباسی:

با او حرف بزند تا آنچه که باید را بتواند به او بقبوالند و یا اگر کسی پزشک است، به همین صورت. باید مسیر تبلیغ 

د حمله قرار ما به این سمت برود که به جای اینکه نقاط ضعف افراد را مورد حمله قرار بدهیم، نقاط قوت آنها را مور

 افتد. دهیم و اینگونه دو اتفاق خوب می

روید جای حضرت سلیمان)علیه کنیم که بیاییم به جای بلقیس، شما می آقای عباسی ما هرکاری می اخوت: استاد

 السالم(!

 دهد. شود و آن سمتی که هدایت می دهد: آن سمت که هدایت می آقای عباسی دو سمت را قرآن نشان می

هایی که جایی در حال غرق شدن  گرفتاری ما زیاد است اول اینکه خودمان فراوان محتاج هدایت هستیم. مثل آدم

 تفاوت باشیم.  توانیم نسبت به بقاء بی هستیم. هم باید خودمان را نجات بدهیم و هم نمی

تواند باشد. از  م خوبی نمیتواند معلم خوبی باشد. اگر شاگرد، شاگرد خوبی نباشد، معل اصطالح: شاگرد خوب می

این طرف کار باید درست باشد. آدم باید مسلمان خوبی باشد. یعنی کاری کند که قابلیت هدایت برای او اتفاق 

بیافتد. هیچ کس نباید خود را در مرحله اول، در مقام هدایت کننده قرار بدهد. باید اول در مقام هدایت شونده قرار 

 کند: کنم. آیات دو جنبه را مطرح می ، استفاده خودم را میبدهد. من دارم از حرف شما

ها، جنود داشتن، صرح  دهد: داشتن یک سری از قدرت نمایی به حکومت دینی اجازه ورود به خیلی از مسائل را می

تفاق کشد. حاال ما باید باورمان باشد و بدانیم که در عالم، حکومت دینی ا ها را به رخ می ممرّد داشتن. توانمندی

ها هستیم یا جزء کسانی که  افتاده است و ما در عالم امام داریم. ما در عالم رسول داریم. حاال ما جزء هدایت شونده

اند یا شوند. یا خود رسول ها دو دسته می اند؟ دو حالت دارد. باید به این سمت برویم. انسان همراه آن هدایت کننده

اند باید خصوصیت آنها این باشد که ظلم آنها را به وسیله تبدیل سوء به حسن، لاند. اگر همراه با رسوهمراه با رسول

 شوند. از خود بردارند. در این صورت همراه می

 رود: مدل همراهی را در اینجا مطرح کرده است. آیات بعدی، به سراغ آیاتی که خیلی مهم است، می

 (45ختَصِمُونَ)حًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِیقَانِ یَثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِ  وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلىَ



125 
 

قوم ثمود خیلی از نظر تکنولوژی قوم برتری بوده است. برادر آنها صالح)علیه السالم( یعنی از قوم خود آنها بوده 

و جنگ و نزاع شروع به کشمکش « فریقان یختصمون»کند. آنها  ها را به عبودیت خداوند دعوت میاست و آن

 کنند.  می

 (46..«)لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَة »ِ

ای داریم، استغفار یعنی رجوع به حسنه و نه سیئه، یعنی  اینجا حضرت صالح)علیه السالم( پیامی دارد. ما سیئه و حسنه

د بسیار مهمی است. سیئه به معنی گناهانی شود و دستاور طرد سیئات و رفتن به سوی حسنات که منجر به رحمت می

ای است که تبدیل به  است که زشتی آن تبدیل به یک جریان اجتماعی شده است. حسنه به معنی کارهای شایسته

کنید؟ چرا خالقیت در حسن  جریان اجتماعی شده است. اگر بخواهیم بگوییم که چرا به سیئات قبل الحسنه عجله می

شوید؟ یعنی قدرت تغییر وضعیت جامعه را  ازی حسن ندارید؟ چرا مقهور سوء در جامعه میچرا جریان س  ندارید؟

خودتان را در جریان آن «. شود شود و انسان مقهور آن می سوء که از جامعه به انسان تحمیل می»ندارید! سیئه یعنی 

این را « لوال تستغفرون»وء را دفع کنید؟ توانید با حسنه، س چرا نمی« لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه»دهید.  قرار می

حسنه آفرینی درجامعه به نحوی که سیئات »نامند. استغفار آن هم جمعی است. استغفار عبارت است از  می« استغفار»

شود که باران رحمت الهی بر ما  و این سبب رحمت است. این منجر می« لعلکم ترحمون«. »در جامعه محو شوند

 ها گفته شده است. است و به واسطه دعوت حضرت صالح)علیه السالم( پیام الهی به انسان ببارد. خیلی باشکوه

 (46)تُرْحَمُونَ لَعَلَّکُمْ اللَّهَ تَسْتَغْفِرُونَ لَا لَوْ  الْحَسَنَةِ قَبْلَ بِالسَّیِّئَةِ تَسْتَعْجِلُونَ لِمَ یَقَوْمِ قَالَ

 (47)تُفْتَنُونَ قَوْمٌ أَنتُمْ بَلْ  اللَّهِ عِندَ طَئرِکُمْ قَالَ  مَّعَکَ بِمَن وَ بِکَ اطَّیرّْنَا قَالُواْ

هایی  شود و به دلیل بحث هایی است که می به دلیل بحث  گویند خشکسالی، گرفتاری و این مشکالت اقتصادی، می

بگوید طائر شما توانست  می«. قال طائرکم عنداهلل»کنند.  است که تو و کسانی که با تو هم عقیده هستند، ایجاد می

کنند، تفاوت  بواسطه اعمال بد خود شما است. بطورکلی در قرآن وقتی انبیاء)علیهم السالم( با مردم خود صحبت می

کند. هیچ وقت انبیاء)علیهم السالم( خود را در جایگاه خداوند قرار  دارد با زمانی که خداوند با مردم صحبت می

شود  بخواهد که حرفی را بزنند. این را بدانید که در واقع هیچگاه نبی خدا نمیدهند مگر اینکه خداوند از ایشان  نمی

زند. مگراینکه خداوند از او بخواهد که حرفی را از قول خودش بزند. یعنی مثال اگر  و جای خداوند نیز حرف نمی
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ادب پیامبران)علیهم  گوید. گوید و حتما از قول خداوند می نبی بخواهد وعده عذاب بدهد، حتما از قول خود نمی

کنیم از  السالم( در صحبت کردن با مردم چندان شبیه ما نیست! ما در بسیاری از اوقات که از دین صحبت می

هایی که بر سر ما  گفتند تمام بدبختی«  مَّعَکَ بِمَن وَ بِکَ اطَّیرّْنَا قَالُواْ»زنیم. در صورتی که گفتند:  خودمان حرف می

های شما، بخت شما،  یعنی چه؟ یعنی فال« قال طائرکم عنداهلل»و کسانی که با تو هستند. آید، تقصیر توست  می

، بلکه شما از کسانی هستید که امتحان شدید و به واسطه همین «بل انتم قوم تفتنون»سرنوشت شما نزد خداوند است، 

 اتفاقاتی که افتاده است به چالش کشیده شدید.

گوید که  هایی است که در آن افتادید. نمی شود بخاطر بالها و سختی هایی که می مثل این است که بگوید این بحث

ای است که گرفتار شدید. بنظر  شود به واسطه فتنه هایی که می ها هم بواسطه خودتان بوده است. یعنی بحث این فتنه

از طرف « بل انتم قوم تفتنون»کهاز جانب خود رسول)علیه السالم( باشد. بعید است « بل انتم قوم تفتنون»آید که  می

 خداوند باشد.

 (48)یُصْلِحُونَ لَا وَ الْأَرْضِ فىِ یُفْسِدُونَ رَهْطٍ تِسْعَةُ الْمَدِینَةِ فىِ کاَنَ وَ

 .اند ای داشتهخیلی جالب است که با اینکه این قوم مربوط به چند هزار سال قبل است اما نظام مدنیت بسیار قوی

ساختند! االن هم با دستگاهایی  قوی بوده است، به طوری که در دل کوه دو طبقه سه طبقه میتکنولوژی آنها خیلی 

های خود را درست می کردند، تواند چنین کاری را انجام بدهد! چند هزار سال قبل خانه که دارند کسی نمی

 شود برای دارد. البته گفته می ساختند. بعضی آثار باستانی آنها در اردن وجود شکافتند و دو طبقه و سه طبقه می می

اند. یکی از خصوصیات ایشان  رسد که برای ثمود باشد. خیلی تشکیالت عظیمی داشته این قوم است. یعنی به نظر می

« رهط»کردند.  نفر بودند که فساد می 9ای رسیده بودند. در آن شهر،  این بوده است که به یک نظام مدنی بسیار ویژه

بودند. در واقع حضرت سلیمان)علیه « یفسدون فی االرض و الیصلحون»های مختلف که  و قبیله به معنی شعبه، گروه

 کند. ارتباط دارد و مقابله می« رَهْطٍ تِسْعَةُ»السالم( با بلقیس سر و کار داشته و حضرت صالح)علیه السالم( با 

 (49)لَصَدِقُونَ إِنَّا وَ أَهْلِهِ مَهْلِکَ شهِدْنَا مَا لِوَلِیِّهِ لَنَقُولَنَّ ثُمَّ أَهْلَهُ وَ لَنُبَیِّتَنَّهُ بِاللَّهِ تَقَاسَمُواْ قَالُواْ

زندگی حضرت صالح)علیه السالم( خیلی شبیه به اوایل زندگی پیامبر)صلوات اهلل علیه( است. چگونگی ایجاد 

لیله "صلوات اهلل علیه( را در شبی به نام وحدت در قریش با این که قبیله قبیله بودند و اینکه آنها قصد داشتند پیامبر)
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توانند به صورت قومی این کار را بکنند. حتما باید یک اجماعی  دانستند که نمی ها میاز پای دربیاورند. این "المبیت

قالوا تقاسموا »ایجاد کنند. حتما باید از هر قومی یک فرد اعالم آمادگی کند و در این قتل مشارکت داشته باشد. که 

 یعنی وحدت و اجماعی بر علیه صالح)علیه السالم( راه انداختند. « باهلل

 (50)یَشْعُرُونَ لَا هُمْ وَ مَکْرًا مَکَرْنَا وَ مَکْرًا مَکَرُواْ وَ

 (51)أَجْمَعِینَ قَوْمَهُمْ وَ دَمَّرْنَاهُمْ أَنَّا مَکْرِهِمْ عَاقِبَةُ کَانَ کَیْفَ فَانظُرْ

 (52)یَعْلَمُونَ لِّقَوْمٍ الَیَةً ذَالِکَ فىِ إِنَّ  ظَلَمُواْ بِمَا  خَاوِیَةَ بُیُوتُهُمْ فَتِلْکَ

  (53)یَتَّقُونَ کَانُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ أَنجَیْنَا وَ

ترین آیات قرآن از جهت تکرار کلمه است. مثل این است آنها برای مکر خود نظام ، یکی از عجیب51و  50آیات

و مکروا مکرا و مکرنا مکرا و هم الیشعرون. فانظر کیف کان عاقبه امرهم انا »ر نبود. به خاطر همین داشتند و فقط مک

ها از آن مکرهای بنیان برانداز بود. مکرشان برای مقابله با حضرت در واقع مکر آن«. دمرناهم و قومهم اجمعین

رسالت و دین و همه چیز ایشان بوده است. حتی صالح)علیه السالم( و از بین بردن ایشان بود. نابود کردن حضرت و 

 قتل کسانی که با او بودند. تصمیم داشتند که در یک شب، کودتایی کنند.

گوید که این جریانی که برای حضرت صالح)علیه السالم( و قوم ثمود هست، تبدیل به یک آیه  حاال خداوند می

شود انسان به علم فطری خود  رجوع کنند. چگونه میهای فطری خود  خواهند به علم شود برای کسانی که می می

 رجوع کند و بعد قوم صالح)علیه السالم( برای او عبرت باشد.

این قانون الهی است که در هر حالتی کسی که ایمان داشته باشد و تقوا داشته باشد)ایمان همراه با تقوا، یعنی هم 

ات او از هر بالیی قطعی است. نجات انسان، آن چیزی است اعتماد بکند و هم خداوند را حاضر و ناظر بداند(، نج

داشته باشد در هر حالتی نجات او قطعی « ایمان و تقوا»است. بنابراین کسی که « ان فی ذلک الیات لقوم یعلمون»که 

 «انجینا الذین آمنو و کانوا یتقون»است. در 
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 (54)تُبْصِرُونَ أَنتُمْ وَ الْفَاحِشَةَ تَأْتُونَ أَ لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ لُوطًا وَ

برسد. بگذارید یکبار دیگر  59کند تا به آیات  ممکن است نتوانیم بخوانیم. چون این آیات را یکی یکی طرح می

ادارك علمهم فی »هایی از انسان و آخر کار به بحثی به نام  کند به انجام دادن استفهام گوش بدهیم. شروع می

به « ام البالیا»کند به عنوان  کند را بالیی در زندگی انسان مطرح می اتفاقاتی که طرح میرساند. یعنی همه  می« االخره

رود و علمی که به  کند. علمی که به سمت حیات دنیا می یعنی انسان دو علم پیدا می«. ادارك علمهم فی االخره»نام 

داند. توجه  لحاظ وقت، محدود می رود. بعد ظرفیت انسان را به لحاظ قابلیت و به سمت آخرت و حیات آخرت می

ادارك »کند به  شود که توجه او از علم آخرت قطع بشود و همه بالیایی که در اقوام مطرح می به دنیا موجب می

شود، علوّ،  دهد. یعنی تمام اتفاقاتی که در همه اقوام بشری در زندگی انسان مطرح می نسبت می« علمهم فی االخره

گوید ظرفیت  داند. می می« ادارك علمهم فی االخره»مطالبی که باال گفته شد را   د. عامل همهکن ظلم و زینت پیدا می

تواند، هر دو را با هم  شود. نمی علمی انسان محدود است. همین مقدار که به دنیا توجه کند از آخرت منصرف می

شود، از طرف مقابل قطع ه میداشته باشد. چون بطورکلی دو جهت مختلف دارد. حواس او که به این طرف متوج

شود این که چند نفر جزء قوم ثمود)علیه السالم(، قوم بلقیس، یا قوم حضرت  شود. بطورکلی در نهایت معلوم می می

موسی)علیه السالم( باشند، جزء بسترهای مختلف زندگی است. یعنی هر انسانی ممکن است در یکی از این بسترها 

که حاکمیت؛ حاکمیت قوم لوط)علیه السالم( باشد و فساد فراوان باشد. ممکن  باشد. ممکن است در جایی باشد

های زور و ظلم مثل قوم  ها، حاکمیت ها، جهل است مثل فساد قوم ثمود)علیه السالم( باشد. یعنی اختالف و عصبیت

اکمیت کفر قرار ثمود)علیه السالم( باشد. ممکن است مثل قوم بلقیس باشد، همه خوب و خوش باشند اما در یک ح

 گرفته باشند. ممکن است مثل قوم فرعون باشد، یعنی دیکتاتوری کامال متعصب طاغوتی.

 رَهْطٍ( قوم ثمود)علیه السالم( دموکراسی است، دموکراسی کامال متعصبانه است. )تِسْعَةُ

 حضرت بلقیس کفر و عبودیت غیر خداوند است

 است.و قوم لوط)علیه السالم( شهوت و حاکمیت شهوت 

ادارك »ها ممکن است سقوط کند و آن هم این که چه باشد؟  انسان تنها در یک صورت است که در این حاکمیت

داری  یعنی توجه او به علم آخرتی نباشد. ممکن است توجه به علم دانشگاهی باشد، توجه به خانه«. علمهم فی االخره
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آخرت نکشد، نفس کم بیاورد. در این صورت اگر در بستر باشد، توجه به فرزندان خود باشد. توجه علم او به علم 

گیرد. چون فقط  شود به فحشاء. در هر بستری باشد رنگ آن قوم را به خود می قوم لوط)علیه السالم( باشد تبدیل می

ه همه آورد و آن هم باید علم به امر باالدستی باشد نه علم به دنیا. علم به دنیا  ک علم است که در انسان تفوّق می

شود و علم به آخرت یعنی علم به اسماء خداوند، به فرمایشات  آوریم را شامل می هایی که ما به دست می علم

گویند. علم آخرتی یعنی آن  های آخرتی او می های الهی، علم انبیاء)علیهم السالم(، به اَحکام، به اِحکام و به تفصیل

رود.  رود، به واسطه حافظه از بین نمی طه تزلزل دنیا از بین نمیچیزی که در آن بقاء و ثبات وجود دارد. به واس

های دنیایی اینطور است. ممکن است به واسطه تصادف تمام آنچه که محفوظات داشته از دست برود. علمی  علم

ای از  رود. علم در آخرت اینگونه نیست. علم ثابت و پایدار است. قطره است که مثل دنیا با یک فراموشی از بین می

کم آیات ما را به رود. حاال ما این قصه را گفتیم بخاطر اینکه االن کم آن هم که باشد توسط حوادث از دست نمی

 گفتند: ها می کشاند. قدیمی چنین سمتی می

 علمی بطلب در سینه بود              علمی بطلب درسی نبود 

های حصولی است که به واسطه  های درسی علم علم کند. یعنی قائل بودند بر علمی که از درون جوشش پیدا می

ای باشد، فرد باید مرتب  آید. علم حصولی مثل حفظ قرآن که وقتی صفحه تصویر اشیاء در ذهن انسان به وجود می

شود. خیلی هم خوب است مثل علم پزشکی که خوب است. اما مثل  ای را مرور کند. این علم حصولی می صفحه

ب است . هنوز علم آخرتی نیست. علم آخرتی یعنی علمی که ثبات دارد، علمی که وقتی علم پزشکی است که خو

گیرد که اینها جزء آن علومی  است و در طبع فرد پایداری قرار می« سنقرئک فالتنسی»شود  فرد به علم مجهز می

ب کرد؟! چه طور شود آن را کس دانیم ماهیت این علم چیست؟! از کجا می ها اصال نمی است که ما خیلی وقت

 ی سوء به حسن است. شود به سمت آن رفت؟! و .. این علم حتما با عمل همراه است و  حتما تبدیل کننده می

 شود کسب کرد؟ این علم را چه طور می سوال:

امن »آیات در کل قرآن جزء آیات غرر است.   کند. این پایه و اساس آن علم را شروع به گفتن می 59از آیات  -

 همین آیات است.  جزء« المضطر اذا دعاه..یجیب 

 آوریم، در راستای آن علم باشد؟ توان کاری کرد تا این علومی که ما بدست میمی سوال:
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توانند عمل تولید کنند اما در ذات خود متغیر اند. در  هایی هستند که می بله. اگر عمل صالح تولید بکنند، اینها علم -

شود. یعنی  شود که حقیقتی از حقایق الهی در انسان ثبت باشد، آن علم، حقیقی میصورتی که به عمل صالح منجر 

بینیم به عمل صالح کشیده نشود حتی از این جهت هم خارج شده است. پزشک باشد،  هایی که آموزش می اگر علم

گر  ابداعات و توان و خیلی کارهای دیهای کمتواند خرج مستضعفین کند؛ مناطق محروم، آدم این پزشکی را می

دهد، یک  هایی در جهت قرب الهی داشته باشد. منتها قرب الهی یعنی اینکه هر کدام این موارد را که انجام می برنامه

قدم به قرب الهی نزدیک شود. در ادامه نیز باید در آن خلوص داشته باشد. شرایط خلوص را هم باید داشته باشد. 

شود آن علمی که  خواهم! موارد آخرتی این طوراست. علم آخرتی می می نگوید که هم پول را و هم خداوند را

 مانند جنس آخرت ثبات دارد.

کنند نسبت به این موضوع ابهام دارند و بعداٌ  خیلی مهم است. دوستانی که فکر می« ادارك علمهم فی االخره»بحث  

را در تفسیر المیزان بخوانند. نکات ها مسائل سخت باشد، خوب است تفسیر ذیل این آیات ممکن است برای آن

 بسیار جالبی دارد.

شود مانند منطق الطیر. مثل  کند و فضل می براساس این سوره آن علمی مفید است که آخرتی باشد. فضل معرفی می

کردند. برای این موارد واژه  اند، مثال  با مورچه صحبت می هایی که حضرت سلیمان)علیه السالم( داشتههمین علم

هایی که ما داریم فضل است. علم در قرآن یک  فضل استفاده شده است. بسیاری از علم  آورند بلکه از واژه لم نمیع

 معنی بیشتر ندارد و همه جا نیز همان معنی را دارد. ماهیت این علم وضوح و روشنایی است.
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 22/06/96    اخوت استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                         (سیزدهم نمل   ) جلسه   مبارهک   سوره          

 

علیه ) علی ی گناهانمان را به برکت والدت امیرالمومنینهای از دست رفته به واسطهاهلل خداوند فرصتءشاان

 کند، صلواتی ختم بفرمایید.و روز مباهله جبران ( علیه السالم)، والدت امام موسی کاظم (السالم

 

 پردازیم.بندی سوره میی نمل و جمعی مبارکهجلسه به بررسی آیات انتهایی سورهدر این 

ی کنندهرو تمام آیات آن فعالازین. تثبیت صفت ایمان درون انسان است ،ی نملی مبارکهویژگی خاص سوره

 ه است.ی مهم آیات قرآن و کتاب مبین را نازل فرمودباشند. خداوند برای حصول این نتیجهایمان می

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)مُّبِینٍ کِتَابٍ وَ الْقُرْءَانِ ءَایَاتُ تِلْکَ  طس

 (2)لِلْمُؤْمِنِینَ  بُشْرَى وَ هُدًى

 (3)یُوقِنُونَ هُمْ بِاالَخِرَةِ هُم وَ الزَّکَوةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ یُقِیمُونَ الَّذِینَ

کارکردهای قرآن را افزایش ایمان بداند. یکی از کاربردهای کالس قرآن باورمند شدن و تقویت انسان باید یکی از 

رویت آخرت است.  ،از کارکردهای قرآن دیگر ی این باورهاست. یکیمان به عالم و نظام هستی به واسطهاعتقادات

! رویت کرد و شناخت ،عالم آخرتتوان آخرت را حتی بهتر و زیباتر از زمان ورود به در واقع به کمک قرآن می

 شناسی استفاده کنیم.های آخرتبسیار مهم است که از قرآن به عنوان یکی از کتاب

 (59)یُشْرِکُونَ أَمَّا خَیرٌ ءَاللَّهُ  اصْطَفَى الَّذِینَ عِبَادِهِ  عَلىَ سَلَامٌ وَ لِلَّهِ الحَمْدُ قُلِ

شود که در خطاب به پیامبر امر شده است. در این آیات یکسری سوال مطرح می «قل»در آیات انتهایی تعدادی 

 شود.تکرار می« له مع اهلل أء»پاسخ آنها 

 (65)یُبْعَثُونَ أَیَّانَ یَشْعُرُونَ مَا وَ  اللَّهُ إِلَّا الْغَیْبَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فىِ مَن یَعْلَمُ لَّا قُل
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 (66)عَمُونَ مِّنْهَا هُم بَلْ  مِّنهَا   شَکٍ فىِ هُمْ بَلْ  االْخِرَةِ فىِ عِلْمُهُمْ ادَّارَكَ بَلِ

 (67)لَمُخْرَجُونَ ئنَّا أَ ءَابَاؤُنَا وَ تُرَابًا کُنَّا ءِذَا أَ کَفَرُواْ الَّذِینَ قَالَ وَ

 (68)الْأَوَّلِینَ أَسَاطِیرُ إِلَّا هَذَا إِنْ قَبْلُ مِن ءَابَاؤُنَا وَ نحْنُ هَاذَا وُعِدْنَا لَقَدْ

 (69)الْمُجْرِمِینَ عَاقِبَةُ کاَنَ کَیْفَ فَانظُرُواْ الْأَرْضِ فىِ سِیرُواْ قُلْ

 .و انتهای سوره رسیدیم 72-69ی قبل مورد بحث قرار گرفت و بعد از آن به آیات در جلسه 65آیه 

ها دشوار است اما «قل»پردازیم. اگرچه بررسی ارتباطات این های سوره می«قل»در این جلسه به بررسی تعدادی از 

اول مربوط به عدم وجود هیچ اله دیگری غیر از خدا در نظام هستی  «قل»توان موضوعات آنها را استخراج نمود. می

ما قصدش مسل ،جویی کندجویی وجود ندارد و اگر کسی بهانهفرماید که هیچ دلیلی برای بهانهدوم می «قل»باشد. می

مربوط به سیر در زمین است. از دیدگاه بعضی مفسرین سیر در ارض همان سیر در  «قل»باشد. سومین عدم تبعیت می

باشد. آیاتی که نظیر این آیه ابتدایش با یک فعل امر بوده و در ادامه فا قرآن و آشنا شدن با احوال گذشتگان می

ن نتیجه حاصل نشده، فعل امر به درستی تحقق پیدا نکرده است. یعنی ست که تا زمانی که آآید بدین معنینتیجه می

ست که حتی اگر ا اگر پس از سیر عاقبت مجرمین را نبینیم یعنی سیر به درستی انجام نشده است. عاقبت مجرم این

ادانی دنیا ش صرف آباو غم زیرا تمام همّ .استهایش خالی ، دستداشته باشد، در آن دنیا کامل در این دنیا تمتع

شده است. در پاسخ به سوال یکی از دوستان گفته شد که ما حق نداریم حوادثی نظیر زلزله، سیل، تصادف و ...را به 

قضاوت این قضیه با ما نیست. تمام ساز و کار مجرم برای  زیراعنوان عقوبت انسان ها در نظر گرفته و تعمیم بدهیم 

رسد و مجرم با دستان خالی وارد آخرت یا صد و بیست سال به پایان میخوشبختی در این دنیا است و بعد از صد 

 شود.می

های مختلف قرار دهیم تا نهایت امر است. پس باید خود را در موقعیت «سیر»ترین کلمه به تفکر در قرآن، نزدیک

دارند مثل قتل نفس،  ی اجتماعیشود که جنبهدنیا برای ما روشن شود. جرم در قرآن بیشتر به گناهانی اطالق می

 قاچاق و...

دانیم که باید به چه چیزهایی توجه کنیم. مثال وقتی به یک کنیم، نمیهای مختلف تردد مینوعا ما وقتی در مکان

ی عبرت آموز یک شهر مربوط به ن عبرت گرفت؟ اولین مسئلهآتوان از کنیم چگونه میشهر بزرگ مسافرت می
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توان دوست داشتن یکدیگر را  ،ارتباطات اجتماعی است. اگر افراد شهری مجرم باشندآباد نبودن آن شهر از نظر 

نخواهند داشت. پس هنگام سیر در یک شهر باید به روابط مردم آنجا دقت کنیم و با مردم محلی آنجا ارتباط 

 بگیریم.

هر . کندگر متمایز میدیهای ی دوم وحدت کلی موجود در شهر است که خود تشخصی دارد و آن را از شهرنکته

بتوانیم خصوصیات آن را بیان کنیم. مثال فالن شهر  مکان، ی یک انسان است و باید پس از سیر در آنشهری به مثابه

بانشاط، امن و خونگرم بود. مثال شهری که دارای تحرك و سازندگی است، شهری جوان است. باید بدانیم که مثال 

ام چه منافع چه خصوصیاتی بر آنجا حاکم است و برای من و خانواده ،کنمدگی میی تهران زناگر من در فالن محله

زا هستند. متاسفانه شهر تهران در حال حاضر و مضراتی دارد. مثال اغلب شهرهای نواحی کاشان و گلپایگان معنویت

یرغم این است که لیف و ارتباط شده و حتی حالت انزوا در مساجد هم رخنه کرده است و این علأبه شدت ضد ت

های سازه ،اند. مجرمین در عالمی درستی نگرفتهاما از آن نتیجه ،مردم تهران اکثرا سیر زیادی در زمین هم دارند

ست که هنگام مسافرت توجه کنیم ا های سیر ایناند بدون اینکه مومنین متوجه شوند. پس از مولفهزمین را تغییر داده

ها چه چیزهایی دارند که ما نداریم. این این ، یعنیدارند که ما داریم و برعکسکم  چیزی که مردم این شهر چه

و  خاصیت زندگی مجرمانه است که هر چیزی را که خود نداریم تمنا کنیم و از نعماتی که در اختیار ما است حظّ

شود. مثال همین که در نمیای نبریم. هر نظام شهری دارای منافعی است که به دلیل عدم تقوا مشاهده و استفاده بهره

اند، تجمع نمودهدر یکی دو هکتار  ،کنندشهر تهران جمعیتی را که در سایر شهرها در چند صد هکتار زندگی می

شویم. اما در صورت عدم شناخت و استفاده از این منافع فقط درگیر معایب آن می .باشدخود دارای منافعی می

ر کنیم و منافع مناطق مختلف را شناخته و آنها را برای خود بازسازی و استفاده ست که در زمین سیا ی ما اینوظیفه

ست. منفعت ا های زندگیبه معنی کسی است که از نعمات خدا استفاده نکرده و تنها در پی بدبختی «مجرم»کنیم. 

فعال کند و نهایت آن های دنیا را در خود باید حتما از جنس آخرت باشد. فرد با سیر در زمین باید تمام خوبی

 باشد.هجرت می

 شود که با این دیدگاه به چند شهر سیر کنیم؛پیشنهاد می

 مثل محیط زیست، آب، تالیفات اجتماعی، مدنیت و... کند؟این شهر چه امکاناتی دارد که از آن استفاده نمی

 چه گناهانی در این شهر بیشتر وجود دارد؟
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 چرا این شهر به اینجا رسیده است؟

 ...و 

 شود. تبدیل به یک شهر خیالی رویایی می ،ی نکات حاصل از این سیرسپس مجموعه

 شود.خوشی برایش حاصل نمی ،اگر حیات انسان به غیب متصل نباشد حتی در بهترین شرایط زندگی

 (70)یَمْکُرُونَ مِّمَّا ضَیْقٍ فىِ تَکُن لَا وَ عَلَیْهِمْ تحَزَنْ لَا وَ

د و نشومحزون می )صل اهلل علیه و آله( پیامبر ،هابا شهرها و سیر در زمین و عدم پذیرش انسان پس از بحث در رابطه

 .«و ال تحزن علیهم»کند که خدا به ایشان امر می

ی آن شود و نتیجهلود میآروند و زندگی و نظامات اجتماعی آنها مکری مدنیتشان زیر بار حق نمیها به واسطهانسان

 .اشدبآیات زیر می

 (71)صَادِقِینَ کُنتُمْ إِن الْوَعْدُ هَاذَا  مَتىَ یَقُولُونَ وَ

 دهند.را از دست می تبه آخر شاننها ایماانسان

 (72)تَسْتَعْجِلُونَ الَّذِى بَعْضُ لَکُم رَدِفَ یَکُونَ أَن عَسىَ قُلْ

 (73)یَشْکُرُونَ لَا أَکْثرَهُمْ لَاکِنَّ وَ النَّاسِ عَلىَ فَضْلٍ لَذُو رَبَّکَ إِنَّ وَ

ها بر مدار بر اساس حکمت و فضل الهی بوده است. تنوع اقلیم ،هر اتفاقی که در زمین برای انسان حادث شده است

 ها شاکر نیستند.فضل الهی رخ داده است اما انسان

یک شهر هستند با توانیم به نظام فطری عالم دست یابیم. نوع درختان و گیاهانی که در بدون سیر در زمین ما نمی

باشد. البته در نظام شهری این موارد بهم ریخته است. ما خودمان را تباطاتی میرن اقلیم دارای اآهای مردم خصلت

ها و باید این تفاوت با هم متفاوت استها و اقلیمها در حالیکه حتی حال زمین ،ایمتحویل اجتماع داده تمام و کمال

شناسی این است که مثال آموزش و پرورش عمومی های بارز آسیبیکی از مثال .را در زندگی خود لحاظ کنیم

 نظام شهری و روستایی است. مخلّ
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ن به سادگی ئتر باشد مثل جمکران، کوفه و... این مدااهلل به شهری برسیم که معنویت و نماز به آسمان نزدیکءشاان

 ی زمین و آسمان را بشناسند.اند بلکه حاصل شناخت علمایی است که فاصلهحاصل نشده

 بتوانیم با سیر در زمین به شناخت برسیم.( علیه السالم)اهلل به مدد امام موسی کاظم ءشاان

البالغه ایمان در بعضی ای از نهجن است و هم انسان ها و ...مثال طبق خطبهآهای یک شهر هم مربوط به اقلیم ویژگی

که خدایا مرا  کندن شهر هجرت نمود. انسان باید با خود تامل آاست از پس بهتر  ،شودشهرها به سختی حاصل می

ای؟ نباید متعصبانه به یک شهر متصل شویم. اینکه در شهری امکانات ای خلق نمودهبرای رشد در چه منطقه

 خرتی را انتظار دارد.آبر بهتر بودن آن مکان نیست زیرا خدا از ما رشد  دالّ ،دانشگاهی وجود دارد

 .ی بفرستیدامید آنکه نکات این جلسه در عمق جان ما نشسته باشد، صلواتبه 
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 29/06/96    اخوت استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                         (چهاردهم نمل   ) جلسه   مبارهک   سوره          

 

 .بفرماییدختم  یصلوات)عجل اهلل تعالی فرجه شریف( برای ظهور حضرت بقیه اهلل 

عزاداری کردن خیلی  .های متعدد و متنوعی بگیریمدرس آن ماه عزای اهل بیت است و ما باید از ،صفر ماه محرم و

ای بوده که اسالم هزینهاین خاطر که این به  .تر استدرس گرفتن از عاشورا خیلی الزم . البتهخوب و الزم است

رحمانیت خدا در هدایت بشر حادثه کربال  .است هزینه سنگینی هم بوده است و ها پرداخت کردهبابت هدایت انسان

آن به صورت محتوایی  درباره الزم است ما .است فیضی شامل همه ما شده سنگین، هزینه این واسطه . بهرساندرا می

به همه صورت کار بکنیم و بفهمیم که در قبال این هزینه باید چه و و به صورت جدی، عملی، رفتاری، اخالقی 

 هیم.دبهایی انجام رکا

پیشنهاد من به همه سروران این است که قبل از شروع محرم مثال فردا عصر یا روز اول محرم، قبل از این که دهه اول 

بیاییم  ،ین نسبت به این شعائر داشته باشیمبه ادای دِ محرم شروع شود برای اینکه بتوانیم یک قصد جدی راجع

 .ای بکنیمثبت شده را مطالعه )علیه السالم( داههایی که از حضرت سیدالشنامهمجموعه زیارت

( است که یکی از آنها السالم علیههایی که از اهل بیت نقل شده مربوط به حضرت سیدالشهدا )نامهبیشترین زیارت

( زیارت السالم علیههای مختلف آقا اباعبداهلل )در مناسبت .هم هست یهای دیگرزیارت .زیارت عاشورا است

البته اگر کسی بخواهد همه را  طول نکشد.دو ساعت  یا مطالعه کردن همه اینها بیشتر از یک ساعتشاید  .دارند

نه به و ها را از دید مطالعه این انساندور  کی اما .چهار ساعت طول بکشدیا ممکن است سه  ،مطالعه کندخوب 

است،  که چه اتفاقی افتادهاز باب اینو  (ندارد یاشکالهم هرچند زیارت کردن )عنوان این که بخواهد زیارت بکند 

از در بعضی  .ها را بخوانددر جواب به این سوال یک دور زیارت ؟رسالت ما در قبال این اتفاق چیست بخواند.

 مدهآها این موجود است،جامع االحادیث نرم افزار هایی که در در بعضی از کتاب است. ها تجمیع شدهها اینکتاب

های دیگر در کتاب امادر مفاتیح نیست مقدسه مثال زیارت ناحیه  .کن است در مفاتیح نباشدیک بخش آن مم است.

بشود. به هر حال ما مطالعاتی و خریدارانه یک نگاهی  ناحیه از زیارت بعد و دعایزیارت ناحیه  به حتما است. مدهآ

از بین این  ان رامسئولیت خودم توانیممی .نسبت به آن رفتارهایی داشته باشیم بایددر قبال این قضیه مسئولیم و 
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 برای مرتب هایی که بایدنامهزیارت هایقسمت و هرکسی برای خودش دفتری داشته باشد .ها در بیاوریمنامهزیارت

یک موقعی و عنوان که ثوابی ببرید این خوانید به یک موقع شما زیارت را می .را یادداشت کند کند بازگو خودش

ها کم و بیش نامهاین زیارت در د.باید بکنی سنگین چه غم این قبال در دانید از این جهت که بفهمیخوزیارت را می

شاءاهلل مجالی بود . حاال اگر اناست مطالب خیلی عجیب و غریبی هم گفته شدهگاهی  که باید چه کنیم. گفته شده

 شود.میرا در جلسات گفته از آن هایی بخش

مطالعه در ایام محرم و صفر باالخص در دهه اول ، ها گفته شدهنامههایی که در زیارتسورهبه نظرم خوب است 

 درتواند مثال خواندن سوره انبیاء خیلی می .رساند( را به ما میالسالم علیهاهداف قیام اباعبداهلل )بشود. این سوره ها 

 ن کند.امککم بوده، صورتی چه به (السالم علیه) اباعبداهلل قیام فلسفه که این

برداری نکته شاءاهلل هرکسی توفیق این مطالعه را داشت و توانست ان .میبه هر حال این را به عنوان مطلع خدمتتان گفت

فرازهایی از زیارت که بار اعتقادی دارد، شعور و آگاهی ما را  قرار بدهد.هایش را در اختیار دیگران نکته ،کند

ها اینو جالب از  زیبا بسیار هایقطعه توانیممی .کندبینش و بصیرت ما را بیشتر می و بردنسبت به این قضیه باال می

 ممکن است بعضیی داشته باشند اما نگاهاست که هرچند وظیفه همه  .مان قرار دهیمدر اختیار دوستانو  بنویسیم

کردم  فکر ،کردمداشتم نگاه میها را که نصیب از این قصه نباشند. زیارتنها هم بیآبهتر است که  .فرصت نکنند

-مثل این که کد و رمز البهاند. دادهمعارف قرار  مختلف هایبهانه بهها نامهالی این زیارتکه چقدر اهل بیت در البه

ها نسل آنشاید ما جزء  .های مختلف استاحساس کردم اینها مربوط به نسلشده است. گذاشته  هانامهزیارت الی

مان این باشد که زیارتی را باید در کنار مضجع این که ما احساس د.ها برای ما گفته شده باشزیارت آنشاید  .باشیم

 دهند.و علت اتفاق افتادن آن قیام را توضیح میها متن علمی یک قیام است زیارت .نیست درست ،شریف بخوانیم

رسد را حتما در اختیار دیگران قرار می به ایشانمواهب معنوی که و  داشته باشنداهلل این دقت نظر را دوستان شاءان

 کند.هایی است که قلب انسان را زنده میها قطعهاینو ... عکس  ،نوشته ؛به هر نحوی ، حاالبدهند

*** 

ای داشته باشیم. انشاءاهلل طبق آیات با تقریبا به آیات آخر سوره مبارکه نمل رسیدیم. انشاءاهلل بتوانیم جمع بندی

 که در این سوره آمده، محشور بشویم. انبیایی
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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 (1) طس تِلْکَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَکِتَابٍ مُبِینٍ

 (2) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ

به آیات اول صحبت کردیم و رسیدیم به آیات آخر. اما اگر بخواهیم از باب جمع بندی بگوییم،  ما مفصل راجع

ست که در جهت تثبیت ایمان است. یعنی اگر کسی بخواهد ایمانش استقرار پیدا کند و سوره مبارکه نمل سوره ای

 اطمینان به خدا در او تقویت شود، سوره مبارکه نمل را بخواند.

شود و یا در مواقفی شوند یا اعتمادشان به خدا کم میگردد و از خدا منصرف میهی حالشان برمیکسانی که گا

کنند خدا به آنها اهمیت نداده است، از آن احساس هایی که هر چند وقت یکبار آید که احساس میبرایشان پیش می

 آنها کمک کند.تواند به آید، این سوره خیلی میبه واسطه مشکالتی برای انسان پیش می

کند شکند و گسل ایجاد میهای ضعفی که انسان ایمانش میاز بزرگترین خصوصیات این سوره این است که نقطه

 ای از نکات جلسات قبل:را نشان می دهد. خالصه

اینکه . ایمان نداشتن به آخرت یعنی آخرت در جریان زندگی انسان نباشد. توجه انسان به آخرت نباشد و انسان به 1

شود، اعتماد نداشته باشد و یا به قوانین حاکم بر عالم در زندگی توجه خیلی از حقایق در آخرت ظاهر و عیان می

 یک قانون است.« اإلحسان إال اإلحسان جزاء هل»نداشته باشد. مثال 

به آخرت است و های گسل ایمان انسان را شناسایی کنیم، ضعف در توجه و اعتماد . در واقع اگر بخواهیم محل2

 دیگری بحث زینت عمل است که مفصل درباره آن صحبت کردیم.

ها را هم به ظلم صحبت کردیم. بحث استیقان، ظلم و علوّ و بحث جحد و انکار آیات که این . ما مفصل راجع3

انسان اهل  مطرح کردیم و بحث افساد، یعنی مفسد بودن و اینکه انسان خالف اصالح عمل کند، نیز مطرح شد. یعنی

 صالح )مصلح( نباشد و یا اهل تسلیم )مسلم( نباشد. یعنی جامعه و خانواده از دست او در امان نباشند.
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که در واقع خالصه آن روح نامه حضرت سلیمان )علیه السالم( است، بهترین « مُسْلِمینَ أتُونی وَ عَلَیَّ تَعْلُوا اَنْ ال »آیه

 انسانهاست.نامه برای مسلمان شدن تمام 

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

 ( 31) مُسْلِمینَ أتُونی وَ عَلَیَّ تَعْلُوا اَنْ ال

رسیدیم و بحث سیئه، عدم  انبیاء داستان یعنی انسان باید به وسیله ولیّ خدا اینچنین حالتی داشته باشد. بعد از آن به

ای هم که مطرح شد، بحث شرك بود و اینکه علم انسان در ر و صالح نبودن را مطرح کردیم و آخرین نکتهاستغفا

 غیر آخرت خرج شود. یعنی انقدر انسان حواسش به دنیا باشد که جهتش از آخرت برگردد.

شود. ان محکم میکند. بنابراین اگر خالفش باشد، ایمان انساینها جزء مواردی است که در ایمان گسل ایجاد می

اش باشد و ظلم به کسی نکند. از روی علوّ و بلندی با انسان باید کاری کند که یقینش بیشتر شود، آخرت در زندگی

مسئولیت علوّ نداشته  حوزه در کاره نبیند. چه در حوزه تربیت و مدیریت و چهکسی برخورد نکند و خودش را همه

 باشد.

 شود.اش و اخالقش عوض میکمی از آن را هم عمل کند، چهره زندگیست که اگر انسان اینها چیزی

به ظلم مفصل صحبت کردیم و بنده گفتم واقعا و واقعا اعتماد دارم که اگر کسی ظلمی به دیگران نکند، راجع

مسلمان است ولو اینکه خودش هم نفهمد و از طرفی اگر کسی ظلمی به کسی کند، غیر مسلمان است ولو اینکه 

ظلم نیز مشخص است. ظلم یعنی کاری کنیم که در  باشد. معنیش هم نفهمد. یعنی شاه کلید بحث، ظلم میخود

ایم. انسان باید کاری کند که در حق طبع در حق خودمان هم تعدّی کردهحق دیگری تعدّی کرده باشیم که به 

 دا تعیین کرده است.دیگران تعدّی نکند. مبنای اینکه چه چیزی ظلم است و چه چیزی نیست را خ

گویند. ظلم زمانی ممکن است یک نفر مسافرتی از نظر شرعی بخواهد برود و دیگری اذیت شود. به این ظلم نمی

خواهید روضه اباعبداهلل )علیه السالم( افتد که حکم خدا نباشد و موجب اذیت کسی شود. شما اگر میاتفاق می

کنم، چون امام حسین از توانید بگویید مثال صدای باند را زیاد میاشد. نمیبرگزار کنید باید حواستان به ظلم نکردن ب

شود ظلم کرد. متاسفانه جامعه به انواع ظلم مبتالست و هرکسی باید ظلم را از خانواده شعائر دین است. خیر! نمی

ها را های مختلف زندگیها و هیاتخودش ریشه کن کند تا انشاءاهلل از تمام جامعه برطرف شود. انواع ظلم با شکل

کند. هرجایی اختاللی در هرچیزی هست حتما پای ظلمی در میان است حاال ممکن است اقتصادی دچار اختالل می

 باشد یا تورّم یا فقر و ...
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ها به خاطر توان داستان آن را به همین راحتی گفت. بسیاری از اوقات خانوادهظلم خیلی خطرناك است و نمی

 شود.ها تبدیل به ظلم میها سکوتکنند. خیلی وقتها و اطرافیانشان ظلم میچهدلسوزی به ب

سوره مبارکه نما  رسد این پیام واضحی ازیکی از بخش های مهم تقوا، مراقبت از ظلم نکردن است که به نظر می

گذرانند، یک مرتبه نجات یای از زمان عمرشان را در عبادت غیر خدا مها با وجود اینکه قطعهبود. اگر امثال بلقیس

شان ظلم وجود ندارد و همین که در مرامش ظلم وجود ندارد، خدا کنند، بخاطر این است که در مرامپیدا می

 شوند.کند. این قانون هستی است. اگر هم در سیستم کسی ظلم وجود داشته باشد، به بد عاقبتی دچار میهدایتش می

 رود.دهد و آب خوش از گلویش پایین نمییا طالق میگیرد و طالق می ظلم روی فرد از

-ها، کراهت. یعنی ناخوشی«أَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ»دهیم در حالیکه خیلی چیزها را ما در زندگی به خدا نسبت می

فراموشی قیامت است. ها در اثر ظلم است. یکی از عواملی که باعث می شود انسان ظلم کند، ها و سوءها، بدی

 کند، ظلم کند.کند و یکی از آنها این است که انسان جرأت پیدا میقیامت در جاهای مختلف مدخل پیدا می

 (71) وَیَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ

 (72) قُلْ عَسَى أَنْ یَکُونَ رَدِفَ لَکُمْ بَعْضُ الَّذِی تَسْتَعْجِلُونَ

کند این است که هدایت را از رود، اولین ظلمی که به خودش میانسان وقتی به فضای غیر پیامبر یا غیردینی می

محزون  آن تواند بکند این است که کاری کند که پیامبر ازکند و بزرگترین ظلمی که انسان میخودش سلب می

 شود.

 (70) ا یَمْکُرُونَوَلَا تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَلَا تَکُنْ فِی ضَیْقٍ مِمَّ

تواند قیامت را بپذیرد. یعنی اگر از او بپرسید امروز چقدر یاد اش نمیعامل این هم این است که انسان  نظام فکری 

گوید خیلی یاد قیامت بودم درحالیکه یک وصیت نامه ندارد! در حالیکه قرض دارد ولی وصیت قیامت هستید می

خواهد از دنیا کند میدارد. انسان وقتی احساس میا تعهدات خیلی باالیی را برمینامه ندارد. احتمال مرگ دارد ام

کند با کسی که احساس کند حاال فعال که ما زنده ایم! این منجر شود و فرق میبرود، نظام فکری اش متحول می

 شود که انسان راحت بتواند دروغ بگوید و جرم انجام بدهد.می

 (71) هَذَا الْوَعْدُ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَوَیَقُولُونَ مَتَى 

 (72) قُلْ عَسَى أَنْ یَکُونَ رَدِفَ لَکُمْ بَعْضُ الَّذِی تَسْتَعْجِلُونَ
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 (73) وَإِنَّ رَبَّکَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا یَشْکُرُونَ

 (74) صُدُورُهُمْ وَمَا یُعْلِنُونَوَإِنَّ رَبَّکَ لَیَعْلَمُ مَا تُکِنُّ 

 (75) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِی السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِی کِتَابٍ مُبِینٍ

 (76)إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَقُصُّ عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَکْثَرَ الَّذِی هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ

 (77) نِینَوَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِ

 (78) إِنَّ رَبَّکَ یَقْضِی بَیْنَهُمْ بِحُکْمِهِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ

 (79) فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّکَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِینِ

 (80) إِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ

 (81) ا أَنْتَ بِهَادِی الْعُمْیِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَوَمَ

های شود که انسان در حالتشود خیلی سریع هم گذشت اما معلوم میاز آیات قبلی که بگذریم، که البته نمی

-مربوط به جامعه های دینی یا جامعه های اسالمی نیست. انسان میشود. نفاق فقط مختلفی خودش دچار نفاق می

شود که انسان چیزهایی را در دل خودش بگذارد و یکسری تواند در سطح انسانی هم نفاق داشته باشد. یعنی می

 دهد که: چیزها را ظاهر کند و این خیلی خطرناك است. بخاطر همین خداوند هشدار می

  (74) مُ مَا تُکِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا یُعْلِنُونَإِنَّ رَبَّکَ لَیَعْلَ

داند که در نظام انسانی گیرد نه از دیندار بودنش. یعنی حتی میانسان این نفاق را از انسان بودنش می اینکه یعنی مثل

-ارزشکند. نفاق مربوط به دین نیست مربوط به انسانیت است. چون هم یکسری چیزهایی باید باشد اما کتمان می

 کند.کند و آنجایی که به نفعش است، آشکار میهایی که در حوزه انسانیت جود دارد را جاهایی مخفی می

 (75) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِی السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِی کِتَابٍ مُبِینٍ: باید بداند که

آورد. یعنی انسان قادر به این نیست که چیزی را می« غائبه»تواند پنهان کند. اینجا باالخص انسان هیچ چیزی را نمی

پنهان کند. اگر کسی حال ظاهرش با حال باطنش تغییر داشت، چه در ساحت دینداری،)زمانی که یک عمل عبادی 

ست که علم به خیلی چیزها ندارد! دهد که خدای او خداییداری، نشان میدهد( و چه در ساحت انسانرا انجام می
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را بدهد ندارد. باالخره یکی از این دو حالت « غائبه»آشکار است. یا اینکه خدای او توان اینکه جزای علمش فقط به 

 را قائل شده است.

وقتی کسی نفاق داشته باشد یعنی در ظاهر خودش را آدم خوب و مودبی به آداب معرفی کند اما وقتی به ناگهان 

واند داشته باشد: یا خدای او عالم نیست یا خدای او قادر نیست. تجریانی بشود و طور دیگری عمل کند، دو ایراد می

 ها باید توکل کنند.پیامبر باید توکل کند، به این دلیل که همه انسان

 وقتی می گوید:

 (79) فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّکَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِینِ 

گوییم وکالتش را به بلکه باید به حکم الهی بیاندیشد. وقتی میوقت به پیروزی های ظاهر نباید بیاندیشد یعنی هیچ

کند و آشکارا فتح را نشان دهیم یعنی پیروزی ظاهر ازآن خداست. اگر صالح بداند ظاهر کار را واضح میخدا می

 اینکه دردهد. و اگرنه پیامبر مامور به توکل است و باید حکم خدا را اجرا کند ولو اینکه غدیر منجر نشود به می

کند و بقیه اش را توکل کند تا اینکه « بلِّغ»السالم( ولیّ امر شود. او وظیفه اش این است که امیرالمومنین )علیه ظاهر

شود توکل. خیلی از کارهای ما اینگونه است. در حوزه اتفاق بیفتد که ممکن است چند هزار سال بعد باشد. این می

م خدا باید عمل کنیم. ما نباید جای خدا بنشینیم، حرص بخوریم و یا خیلی تربیت باید توکل کنیم. یعنی به حک

 کارهایی که در مسند ربوبیت است انجام بدهیم. ما باید وظایفمان را انجام بدهیم.

مثال پدر و مادر در مقابل بچه هایشان نباید دعوا کنند و حرف زشت بزنند و باید به احکام عمل کنند. حاال اینکه 

یعنی « فتوکل علی اهلل انک علی الحق المبین»شود دیگر با خداست. افتد و چگونه مین بچه چه اتفاقی میبرای ای

 کند. اش را به خدا واگذار کند، کفایت میهمین که انسان بداند این کار حق است و  نتیجه

گویید حکم خدا رسیدن به شود، باید ثابت کنید. باید بحاال ممکن است شما بگویید رسیدن به یک ظاهری حق می

ای اسالم را پیاده کند، احکام اسالمی را جاری آن ظاهر است، که نوعا اینگونه نیست. یعنی انسان باید در یک منطقه

 رسد یا نه، کار بعدی است.کند. حاال اینکه به نتیجه می

کنیم. حتی این آیات به نظر بنده  به آن تامل کنم جا دارد که راجعخیلی آیات عجیبی هستند. فکر می 81و  80آیه 

اید جمع را یاد بگیرید، کل سوره را توانسته  81و  80جزء آیات غرر کل قرآن است. یعنی اگر فقط همین دو آیه 

 ست. اما این دو آیه طور خاصی است.بندی کنید. البته آیات بعدی هم به همین اهمیت ا
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 شما فرمودید نفاق به بحث دین مربوط نیست و به انسانیت مربوط است. منظورتان در اینجا بود یا بطورکلی؟  سوال:

شود. این چند موردی هم که گفتیم حاکمیت اش میخیر، بطورکلی. اینجا منظورمان از دین شریعت است و همه -

شان یعنی یک شهری است که اینها ظاهرا همهحوزه انسان هم داریم.  ولی ما نفاق دراست  دین است که با شریعت

شود. این هم در خودش شود و در خودشان کار بد هم تعریف میبی دین هستند. در خودشان کار خوب تعریف می

نفاق دارد. یعنی ممکن است کسی کار خوب را در ظاهر انجام بدهد اما در باطن انجام ندهد. اگر کار خوبی است 

 همیشه انجام بده!

شود؟ ممکن است یکسری کارها را در حالت عادی انجام شود؟ یعنی در حوزه شریعت ریا میآیا ریا نمی ل:سوا

 ندهیم ولی در جمع انجام بدهیم. 

 ریا یعنی کار برمبنای رأی و نظر کس دیگری انجام شود. اگر مودی به آداب باشید، ایرادی ندارد.  -

 شود؟خوانم. در این صورت چه میاما در جمع اول وقت میخوانم مثال نمازم را سروقت نمی سوال:

ریا است. البته ممکن است اینگونه باشد که شما چون در جمع هستید تحریک بشوید به اینکه خودتان اول وقت  -

توانیم بد باشیم. یعنی همیشه باید حمل بر خوب کنید. های خوبی هستیم و نمینمازهایتان را بخوانید. ما انسان

دادم اما جمع نیز محرك صوصا با ریا نباید شوخی کرد. همیشه بگویید که من اگر تنها بودم مثال این پول را نمیمخ

 را گویند. ریا یعنی اینکه طرف تفاوتکند. پس اسمش را ریا نمیاست و محرك جمع، خودش ایجاد اقتضا می

 دهد.کند و از این تفاوت بخاطر منفعتی یک کاری را انجام میقصد می

پوشد و بعد که رییس شد، کت وشلوار را کنار خواهد مدیر شرکتی بشود. مدتی کت و شلوار میمثال یک نفر می

-شود وگرنه ما نوعا ادمبین رفتارهای خودش در خفا و آشکار تفاوت قائل می منفعت، یک به رسیدن بگذارد. برای

یم. مگر اینکه کسی ذره بین بیاندازد و بگوید جوگیری های ریاکاری نیستیم. ممکن است به وسیله جوّ تحریک بشو

 کنیم و بهتر است به آن نپردازیم.شود. که فعال در مورد آن بحث نمیهم ریا می

 مثال اگر من انسان خشنی باشم اما در جمع سعی کنم خودم را مودّی به آداب نشان بدهم چه؟ سوال:

 باید به مهمانی برد، تا اخالقشان بهتر شود! اتفاقا خوب است و اشکالی ندارد. بعضی ها را -

ریا نمازشب بخوانید،  خدارحمت کند آقای بحرالعلوم را که از علماء اصفهان بودند. اعتقادشان این بود که برای

اش خریدار داشته و شود، نمازشب بخواند. در یک زمانی ریاییاشکال ندارد. االن دیگر برای ریا هم کسی بلند نمی

 داده است.جواب می
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فهمید که ای بابا برای چه باید برای مردم بلند شد و نماز گفتند بعد اینکه چند وقت نماز شب را خواندید میمی

 خواند؟! اما شما بلند شوید و بخوانید.

نظرشان این بود که کار از روی ریا از نکردن آن بهتر است. و اینکه مواظب باشید کار خیر را به بهانه ریا ترك 

زنند، همین است که ممکن ترین عواملی که مومنین از کارهای خیر سرباز میکنید. به دلیل اینکه یکی از عمدهن

 شود عامل ترك کارهای خیر.است ریا بشود! خود این می

روی خانه با خودت اشکال ندارد مثال اگر میخواهی پول بدهی ، یک یا دو میلیون همینطور ریایی بده! بعد که می

 شود. کنی اما آن پول در جای خیر خودش خرج میروی..، اشکال ندارد توبه میار میکلنج

ریل  کردند و اینها بعدا خودشان رویبعضی علماء کارشان این بود که افراد را در جوّ اصالح بگذارند. اصالح می

 افتد.کند و اتفاقات خوبی برایشان میدیدند که پولشان برکت میافتادند. بعدا می

بحث ریا مفصل است و چیزی که خیلی بد است و ما باید ازآن پرهیز داشته باشیم این است که فکر نکنیم خدا در 

 جاهای مختلف متفاوت است. فکر نکنیم خدا در جایی بیشتر است و در جایی کمتر حضور دارد.

 ها خطرناك است.و فکر نکنیم خدا در آشکار بیشتر و در مخفی کمتر است. این

 «.علیم کل شی، قدیر کل شی»یعنی خدا در همه جا خداست. « س کمثله شیلی»

توانند تقوا را رعایت کنند. وگرنه شوند، در خلوت و جلوت میها اینطور میاینگونه است که وقتی ساختار انسان

کنند کنند مراقب باشند و تالفی همان را هم در خلوت سعی میاینگونه در یک موضع خاصی فقط سعی می

 دربیاورند!

؟ یعنی با توجه به است شان درك اجل بودهشود گفت یکی از شاخصه های وجودیدرمورد بلقیس می سوال:

 اند. قدرشناسی داشته اما اینکه وصل به نظام ظلم بوده

ای داده شده است بطورکلی حضرت بلقیس انسان بزرگی بوده و در روایت هم به او لقب های خیلی ویژه -

 ی غیر ظالم است. اند. ایشان نماد انسان شریعت ندیدهص او را به عقل و حکمت ستودهباالخ

اش به اسباب اتکاء شود و در نظام علماش ظلم تعریف نمیاند. یعنی در نظام فکریمتشرع بوده فطرتش جهت از

هایی که در هستند انسان عالم ر، یعنی دگوییم نماد استشود. وقتی میدارد. یعنی توحید برای او تعریف واقعی نمی

ها باالخص حکومت، اند. یکی از وظایف مسلمانها واقعا مسلمانحال حاضر اینچنین وضعیتی داشته باشند و این

 هاست.ها و ارتباط با اینیافتن این انسان
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 الهام به البته و تصادفی ها بصورتاند، بعضی وقتهایی که هم به زبان مسلط هستند و هم به امور دینی واقفآن

بگردند و یا اگر سفر خارجی دارند، جستجو کنند و بدانند در این شهر کسانی هستند که  مختلف هایسایت الهی در

اند. یعنی بدانند که مومنین فقط در بین مشرعین و دینداران نیستند. اگر این حس در انسان باشد خیلی مومن واقعی

 شود هدهد و نه سلیمان!ین کاری کند، تازه میشود. البته اگر انسان چنجالب می

رسید. کنند دیگر خود سلیمان اند! با این کار تازه به مقام هدهد بودن ایشان میکنند، فکر میکار را میبعضی که این

تواند شکار کند و ببیند که چه کسی آمادگی قلبی دارد. یعنی این رصد کردن شوید به پیک رسول که میتبدیل می

 وجودش است. در

را حفظ کند. یک دفترچه از لیست کسانی که به وسیله ایشان مسلمان شدند، دارند. تا  شیرازی خدا آقای سید رضی

 اند. یعنی این در رصد ایشان است.مورد را اسم و شماره و آدرس نوشته 400

شناسند. در فکر م او را نمیها هکنند و خیلیای از تهران زندگی میاین مرد بزرگ یک روحانی است و در گوشه

های بزرگ را شکار کند. این خیلی مهم است. گاهی شاید خود این کار از یک حکومت داری او این بوده که آدم

بزرگتر باشد! عجب ابتکاری به خرج داده است. یک دفتری را انتخاب کرده و از هرکسی که مسلمان شده یک 

گذارند. این همه باز است. اگر بروید بگویید آن دفتر را هم دراختیارتان میاند. در خانه ایشان به روی امضا گرفته

 ایده خیلی ایده مهمی است.

 (79) فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّکَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِینِ

اگر  چرخد.دهد که اگر انسان بر مدار حق باشد، جواز توکل دارد. یعنی توکل بر مدار حق میدر واقع نشان می

 تواند و باید توکل کند.کسی توانست حق یک مطلبی را تشخیص بدهد، می

خواهد شود. بخاطر اینکه حق وقتی میها سوار میحق شناسی و جاری کردن حق اصل است و توکل روی این

و تمام اینکه داستان حضرت سلیمان )علیه السالم( یک داستان ناتمام است کشد. کماجاری شود یک زمانی طول می

ای رفت تا در یک جایی آشکار آن جریان سلیمانیه در یک نهفتگی( السالم علیه)نشده. با رحلت حضرت سلیمان 

پیامبر  آمد. در واقع این شد دانه و بذر که انشاءاهلل زمانی توسطشود واال اگر آشکار بود که همینطور به جلو می

 کاشته شود. توکلت علی اهلل.

 (80) تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَإِنَّکَ لَا 
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تواند.  البته تواند به کسی که مرده است چیزی بگوید و او بشنود. ما که سهل است، پیامبر هم باشد نمیپیامبر که نمی

یکی مرده «. الدُّعَاءَ الصُّمَّ تُسْمِعُ وَلَا» دن سمع است.شنود یعنی شرط شنیپیامبر قدرت بیانش بیشتر از ماست. مرده نمی

 شنود و دیگری کسی که کر باشد.صدا را نمی

 (81)وَمَا أَنْتَ بِهَادِی الْعُمْیِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ 

را در ها این«. ال تسمع الموتی، ال تسمع الصم»خیلی جالب شد. انسان یا مرده است یا کر است و یا کور است. البته 

 شود.کند و قطع مییک فضایی بررسی می

 «و ما انت بهادی العمی»کند. آیه بعدی را هم در فضای دیگر بررسی می

 تواند موتی باشد و هم صمّ.مثل اینکه این عمی هم می

 شود.می« عمی»شود، موتی و صم معادل معادل هادی می« ال تسمع»یعنی 

 (81) بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَإِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ یُؤْمِنُ 

کسی که ایمان به آیه داشته باشد  گوید فقطآید. اینجا میاند، میهایی که هدایت نشدهپیامبر برای هدایت انسان

شود. اگر کسی گمراه به هدایت شنود. مثل این است که بگویی کسی که هدایت شده باشد، فقط هدایت میمی

یعنی انسان ابتدا باید قبل از اینکه پیامبر را ببیند و قبل از اینکه با دین آشنا بشود و قبل از شود. باشد، هدایت نمی

اینکه اصال وارد فضای شریعت بشود، ساختاری را در خودش احیا کند. اگر آن ساختار را در خودش احیا نکند، 

 کر یا کور است. توانند او را بینا کنند چون مرده است و یاهزاران نبی هم بیایند، نمی

 شود به آن بینایی درونی که دست خود انسان است.در واقع هسته مرکزی مربوط می

شویم خواهیم عالمی یا کتابی بیاید که ظاللت ما را برکنار کند و ما را هدایت کند. اما هرچه منتظر میحاال ما می

شویم؟! چون قرآن یا رسول پیش چرا هدایت نمی کند وگوییم چرا روزهایمان تغییر نمیافتد و بعد میاتفاقی نمی

ای ما را بوده است. من نفهمیدم که پیامبر تو آمده« (81) اتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَمَنْ یُؤْمِنُ بِآیَ» خواسته که آنزمینه ای می

 ا هدایت شوی.گوید تو باید مسلمان بشوی تایم و آمده بودی ما را هدایت کنی.؟میمسلمان کنی یا مسلمان بوده

 هدایت شرط حیات است؟  سوال:
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کند. اما اگر حیّ نباشد، قدرت شنیدن هدایت برای انسان حیّ اتفاق می افتد. اگر حیّ بشود، قدرت شنیدن پیدا می -

 شود بر او خواند. کند. پس کتاب هم نمیپیدا نمی

 تا هدایت نیافته باشد، حیّ نیست؟ سوال:

 خیر دیگر زنده نیست. -

یعنی اینکه خداوند به صورت فطری بخش اعظمی از هدایت را در ساختار انسان قرارداده که باید آن را احیاء  این

 شود.اش به وسیله انبیاء الهی تربیت میکنیم. بقیه

 کنیم.چند آیه آخر را هم انشاءاهلل هفته آینده بررسی می
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 05/07/96    اخوت استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (پازندهم   نمل   ) جلسه   مبارهک   سوره  

 

 برای سالمتی خودتان و عافیت همه بیماران صلواتی ختم بفرمایید.

برای ما تبدیل به شاءاهلل خداوند این ایام را بر ما آسان کند و مصائب حضرت اباعبداهلل )علیه السالم( را برای اینکه ان

 رشادت و مجاهدت و ایثار کند، صلواتی ختم بفرمایید.

بیت)علیهم السالم(، باالخص سیدالشهدا )علیه بیت)علیهم السالم(است، در این ایام توجهات به اهلایام عزای اهل

ز بیشتر شود و به اسباب شاءاهلل این توجه باقی بماند و روز به رو السالم( بیشتر از مواقع دیگر است. برای اینکه ان

 عصمت یافتن ما و تقرب یافتن ما به خدا شود، صلوات بعدی را ختم بفرمایید. 

هرکدام از دوستان لطفا قصد زیارت حضرت اباعبداهلل)علیه السالم( کنند با )پای دلشان(، احساس کنند که در یکی 

 دهند. ها را گوش می ارت هستند و این صحبتاند و در حال زی های حرم سیدالشهدا)علیه السالم(نشسته از رواق

 برای اینکه ان شاءاهلل خداوند ما را جزء زائران اباعبداهلل)علیه السالم( قرار بدهد، صلوات بعدی را ختم بفرمایید.

ای را درباره این ایام خدمت شما بگویم،  قبل از ورود به سوره مبارکه نمل و طرح مباحث جلسه گذشته، نکته

  که مورد توجه ما قرار بگیرد و این توجه بتواند اسباب معرفت بیشتر ما را فراهم بکند.شاءاهلل ان

شنویم بیت)علیهم السالم(میها، در دهه اول و دهه دوم محرم تا ماه صفر مطالبی که ما از اهل طبیعتا در این شب

شود و همیشه غم سیدالشهدا )علیه یما عادی نم خیلی زیاد و خیلی پراکنده است. البته هیچ وقت این مطالب برای

سوزاند و سبب نورانی شدن ما است اما اگر بعضی از معارف السالم( برای ما جدید است و ما را از عمق وجود می

  شود. رسد که بهره ما از این ایام بیشتر می مهم که در واقعه عاشورا بوده مورد توجه قرار بگیرد به نظر می

رسد بحث نماز رسد توجه کردن به آن بسیار مهم است، بحث نماز است. به نظر میظر مییکی از معارفی که به ن

یکی از ارکان حرکت عاشورایی است و توجه به این امر اهمیت زیادی دارد. این که نماز اهمیت زیادی دارد و 

جات هیئات در در دستهخواهم توصیه کنم که یکی از ارکان دین است، قطعا مورد توجه بوده است، اما این را می

ای بتوانیم درك روز عاشورا، تاسوعا، قبل و بعد آن، اهمیت نماز در هندسه قیام اباعبداهلل )علیه السالم( را به گونه
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های  خواندند؛ نماز صبح بوده، نماز ظهر بوده، کدام بخش از فعالیت کنیم و بفهمیم که حضرت چه نمازی را می

 حضرت نماز بوده است؟

اند. اگر امام حسین)علیه السالم(در هر حالتی در نماز بودند، قاد داریم مردان الهی در هر حالتی در نماز بودهما اعت

الحرام کربال کجا های مختلف حرکت عاشورا که اتفاق افتاده هر کدام معادل چه بخشی از نماز است؟ تکبیرهبخش

 هدش؟اش؟ تشبوده است؟ قرائتش کجا؟ قیامش کجا؟ رکوعش؟ سجده

تواند به ما کمک بسیاری بکند. بعد های یک نماز تطابق بدهیم، می های این واقعه را با صحنه این که ما بتوانیم صحنه

هایمان را به نیت نماز اباعبداهلل)علیه  شاءاهلل توانستیم در این ایام این کار را انجام بدهیم، از آن به بعد دیگر نمازاگر ان

رویم ببینیم رویم، بدانیم برای رکوع چنین کاری انجام شده است. سجده که میرکوع که میالسالم(بخوانیم. مثال 

-ها، فقط قابش را می ها از عبادت برای سجده چنین کاری انجام شده است. سجده عملی را هم ببینیم. ما خیلی وقت

بتوانیم این کار را انجام بدهیم، ثمرات بینیم. اگر  بینیم. آن حقیقتش را که آنجا جاری شده، نمیبینیم، قالبش را می

بسیار خوبی دارد. این که ما بتوانیم وحدتی بین حرکت اباعبداهلل )علیه السالم( و نماز در ذهن خود ایجاد کنیم، از 

شود برای ما فقط صورت سوز و دو بعد برایمان بسیار مفید است: بعد اول این است که ذکر مصائبی که خوانده می

آورد. از سوی دیگر نیز نماز ما به وسیله کربال و به واسطه اباعبداهلل )علیه د، بلکه معارفی را با خودش میگداز ندار

 شاءاهلل این اتفاق برای ما بیفتد، صلواتی ختم بفرمایید. که ان شود. برای اینالسالم( غنی و پر معرفت می

پرورانید. موضوع را در ذهن خود خیلی خوب می در این خصوص بنده تنها طرح بحث کردم. ان شاءاهلل که این

پیشنهادم این است که اگر دوستان مطلبی به ذهنشان رسید و مطلبی برایشان نازل شد، دست به قلم بشوند و بنویسند. 

کم فراموش شود که بعد از گذشت آن ایام، مطالب کمها در ایامی حقایقی بر قلب انسان نازل می چون بعضی وقت

تواند مطالب خود را بخواند و آن ایام را یاد کند. بد نیست دست اما وقتی نوشته شده باشد، انسان میشود. می

 شاءاهلل بعداً فراموش نکنید، نگه دارید و استفاده کنید. این مطلب اول بود. ی خود را برای اینکه انها نوشته

*** 

 شود:شروع می 59اوامر هست که از آیه در سوره مبارکه نمل، به اوامرآخرش رسیدیم. گفتیم یک سری 

 ﴾59﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَى آللَّهُ خَیْرٌ أَمَّا یُشْرِکُونَ 
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تَ بَهْجَةٍ مَا کَانَ لَکُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَا

 ﴾60﴿مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ یَعْدِلُونَ 

تواند شما را تسکین  تاب کرد، خواندن این آیات میاگر زمانی در زندگی خود دچار مشکالتی شدید که شما را بی

ار یافتن انسان هستند. اگر به مفهوم آیات دقت کنید، این حالت را مهمی برای قربدهد. این آیات، آیات فوق العاده 

 رساند.  می

زًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِ

 ﴾61﴿یَعْلَمُونَ 

 ﴾62﴿یَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِیلًا مَا تَذَکَّرُونَ َمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَ أ

 ﴾63﴿نَ عَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا یُشْرِکُوأَمَّنْ یَهْدِیکُمْ فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَ

 ﴾64﴿هاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ  أَمَّنْ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَمَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ

بینید؛  کنید مثالً داستان یک نبی را میای را نگاه میهای زیادی دارند. وقتی شما سوره های قرآن، راز و رمز سوره 

بینید و تمایل انقالبی کرده یا حکومتی برقرار کرده است. شما فقط آن رفتار را می آن نبیظاهراً این طور است که 

دارید که ببینید در پشت این رفتار و این جریانی که او را راه انداخته، چه فکری بوده است. این آیات آن پس زمینه 

نشانگر پس زمینه فکری و « 12اصْطَفَى الَّذِینَ عِبَادِهِ یقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَ »دهد. آیه شریفه  را نشان میفکری 

اعتقادات حضرت سلیمان)علیه السالم( است که آیاتش را در سوره نمل خواندید. اگر یک نفر بگوید که من 

توجه کند.  64تا  60السالم( چگونه توحیدی بوده است، باید به آیات دوست دارم ببینم توحید حضرت سلیمان)علیه 

توحید بسیار باالیی است که انسانی نسبت به آفرینش و نسبت به هستی این طور نگاه کند. شما هر چقدر هم این 

نید برای توااید. همه ابعادی را که میآیات را بخوانید که خدای شما یک چنین وضعیتی داشته باشد، کم خوانده

ها مواردی است که باید به انسان عطا شود. یعنی انسان باید  یک خدا در نظر بگیرید، در این آیات وجود دارد. این

 شاءاهلل خدا را به این شکل ببیند.  در زمان مناسبی در خلوت این آیات را بخواند تا بتواند ان

                                                           
12

 59نمل   
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بعدی راجع به سیر در زمین؛ که در مورد آنها  «قل»بعدی بحث قیامت و آخرت بود و « قل»بخش دوم بحث ما، 

صحبت کردیم و در ادامه به بحث جزاء، پاداش و حقایقی که در این عالم هست، پرداختیم. موضوع بعدی قرآن 

 است و امر بعدی توکل. 

 ﴾79﴿فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّکَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِینِ 

  ﴾80﴿ى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ إِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ

شنود. البته کند و آن نکته این است که اگر گوشی ناشنوا باشد، نمیدر اینجا خداوند نکته مهمی را به ما گوشزد می

صوصیت دارد: نخست آنکه شنود. شنیدن دو خ فرماید: اگر انسانی مرده باشد، او هم نمیاین خیلی بدیهی است. می

 باید حتما فرد، شنوا باشد و  دیگری اینکه باید زنده باشد، که علی الظاهر بدیهی است.

 ﴾81﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِی الْعُمْیِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ 

-لبته شبیه به این آیات در قرآن هست؛ اما صراحت این آیه خیلی عجیب است. میاین آیه، آیه بسیار عجیبی است. ا

تواند حقایق را به سمع کسی برساند، مگر این که آن فرد ایمان به آیات داشته باشد. یعنی باید گوید که پیامبر نمی

کنیم فهمد. ما نوعاً اینطور فکر میفرد ایمان به آیات داشته باشد تا گوش او شنوا باشد. اگر گوش او شنوا نباشد نمی

آمدند برای اینکه انسان را از بدبختی نجات بدهند! اما گویا اول باید اتفاقاتی در درون انسان که انبیاء)علیهم السالم(

ی بیفتد، باید اسالم فطری را درك کند تا وقتی که پیامبر)علیه السالم( آمد و اسالم شرعی را آورد، بتواند بپذیرد. یعن

کند. این، حرف این آیه است که تا کسی فطرت خودش را درك نکند، پیامبر)علیه السالم(برایش معنا پیدا نمی

کنیم که پیامبران، انبیاء و اهل بیت )علیهم کنیم. یعنی فکر میخیلی مهم است. ما به نوعی برعکس این فکر می

هایی که ایمان به آیات  اند دست آدمدر صورتی که آمدههای گمراه را نجات بدهند اند انسانالسالم اجمعین( آمده

دارند را بگیرند و به مراتب باالی انسانی برسانند. این حدی از دین که در ذهن ما است، حدی است که خود انسان 

 رسیده است! بدون ورود انبیاء) علیهم السالم( باید به آن می

 آید؟ لیهم السالم( هم کاری برنمیاگر انسان به آن سطح نرسد، از انبیاء) ع سوال:



152 
 

« ایمان به آیات»ای به سطحی از اسالم نرسد،)چه سطحی از اسالم؟ اینجا آید! اگر فرد یا جامعهخیر، برنمی جواب:

توانند او را هدایت کنند. این خیلی بحث عجیبی است و البته فهم آن آمده است( انبیاء) علیهم السالم(  نیز نمی

 دارد.  احتیاج به تامل

 توان به این سطح از اسالم رسید؟ چگونه می سوال:

از جهت رفتاری این است که انسان به خودش اجازه ظلم به دیگران را ندهد. یعنی اگر کسی تعمداً به  جواب:

اش ظلم است. باید از ظلم  دیگران ظلم کرد، سطح اولیه ایمانی که منجر به باز شدن گوش است را ندارد. شاخصه

اند، حتی در صورتی که کند تا این پرهیز او را به آن سطح اولیه فطری برساند. مواردی که آلوده به ظلم بوده پرهیز

شان ناکام بوده است مانند فرعون. در نقطه مقابل، بلقیس برای ورود به ایمان اقدام کنند، بر اساس آیات قرآن تالش

ل ظلم نبوده است و اسالم فطری هم داشته است. اسالم است که ناکام نیست. چرا بلقیس ناکام نیست؟ چون اه

بوده، در سِلم بوده است. دست و زبانش آسیب زننده به دیگران نبوده است.  فطری به این معنا که اگر کسی با او می

های آسیب زننده یعنی اینکه شخص، گوش ناشنوا دارد.  های آسیب زننده خیلی بد است. دست و زبان دست و زبان

خورد. اصال در گوش او  خوانده شود، به درد او نمی  خورد، حدیث هم هم برای او خوانده شود، به درد او نمیآیه 

 شود. رود! خیلی خطرناك می نمی

 ﴾80﴿إِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ 

 ﴾81﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِی الْعُمْیِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ 

گوید: هر  کند، می ای قطع میدر حالیکه ظاهر آیات شبیه به آیات انذاری نیست، اما دست پیامبر را از هدایت عده

یعنی غیرممکن است که بتوانی  «إِنْ تُسْمِعُ»آورد.  حصر می« إِنْ تُسْمِعُ»بیند؛  نمیکه کور است، هرکه کر است، دیگر 

مگر کسی که به آیات ما ایمان داشته باشد. « إِلَّا مَنْ یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ»چیزی به گوش او برسانی و او بشنود 

افتد، باید مرتب این  زنند و چشم انسان می ابلوهایی که در خانه میبعضی از آیات را انسان باید کنار هم بخواند مثل ت

آیه را ببیند. این یعنی اینکه خداوند هدایت را به دست انبیاء سپرده اما کلیدش را به دست خود انسان داده است. 

از آیات را باز کند سطحی  شروع می 82کلیدش را هم ایمان به آیات قرار داده است. ایمان به آیات چیست؟ از آیه 

 دهد: کردن و به انسان آیات را نشان می
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 ﴾82﴿ا لَا یُوقِنُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کَانُوا بِآیَاتِنَ

، آیات ظهور امام زمان)عج اهلل تعالی فرجه گویند این آیاتها می در مورد این آیات بحث زیاد است. خیلی

دانند. به بعد را به عنوان آیات ظهور امام زمان)عج اهلل تعالی فرجه( می 82الشریف( است. روایاتی هست که از آیات 

 است: 82از جمله آیه 

 ﴾82﴿هُمْ أَنَّ النَّاسَ کَانُوا بِآیَاتِنَا لَا یُوقِنُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُ

یعنی « إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ»فرمایند تعمداً در این آیه ابهام است. در آن ابهام گویی است. حضرت عالمه)ره( می

دل ایمان که تا آخر سوره این شود انسان دو وضعیت دارد و دو مای جز تسلیم نداشتند. معلوم می ها دیگر چارهاین

بیند و هیچ راه پس و پیش ندارد و کند. یک مدل ایمان اجباری است؛ یعنی یک چیزی را میدو مدل را حفظ می

شود. وقتی  شوند و رود شکافته میباید آن را قبول کند. مثل زمانی که حضرت موسی)علیه السالم( وارد رود نیل می

بیند  گوید: فرعون، آیه را می شود؛ این آیه است. این را در سوره مبارکه یونس میمیشوند دوباره آب جاری  رد می

فهمد خدا هست اما دیگر یعنی وقتی شخص می«. وَقَعَ الْقَوْلُ»گویند ای ندارد. به این وضعیت میاما دیگر فایده

، به معنی آن حالتی «وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ»و « عَلَیهِم الْقَوْلُ حَقَّ»تواند انجام بدهد. در قرآن دو تعبیر آمده است:کاری نمی

کند، ای ندارد. مثال زمانی که شخص همانطور که زندگی می کند و فرد، چارهاست که اراده خدا تحقق پیدا می

دو حالت «. وقع القول»گویند بیند ملک الموت رسید و دیگر نه راه پس دارد و نه راه پیش؛ به این میدفعه مییک

وقع »رود. دیگری شود و شخص از دنیا میشود، مثل مرگ که تثبیت می است که تثبیت می« حق القول»دارد یکی 

است. اینجا « حق القول»تر از  یک مقدار منعطف« وقع القول»که عذاب است و ممکن است برداشته شود. « القول

آیه مربوط به آخرالزمان است. وقتی حضرت حجت )عج  ها معتقدند این ، به همین خاطر خیلی«وقع القول»گویدمی

فهمند و تواند از دین خارج شود. یعنی همه حقانیت ولیّ اهلل را میکنند، کسی نمیاهلل تعالی فرجه الشریف( ظهور می

 هیچ راهی برای نپذیرفتن آن نیست.

به معنی جنبنده است. بعضی « دابه»بحث است که چیست؟ « الْأَرْضِابَّةً مِنَ دَ»در مورد « أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ»

گردد که برخی با این  گویند منظور امیرالمومنین )علیه السالم( است. در روایات آمده که این آیه به رجعت برمیمی

 نظر مخالف هستند.
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هیچ راهی جز ایمان آوردن ندارد،  در قرآن آمد، ایمانش اجباری است و فرد« حق القول»یا « اذا وقع القول»هرجایی 

آید و ممکن است برطرف مثل عذابی است که می« وقع القول»شود و دیگر برگشت ندارد. تثبیت می« حق القول»

مثل عذاب فرعون. عذاب فرعون وقتی « حق القول»مثل عذاب قوم یونس)علیه السالم( است و « وقع القول»شود. 

 شود. د اما قوم یونس)علیه السالم( اگر توبه کنند، عذابشان برداشته میشود کرمرگش برسد دیگر کاری نمی

آورند. طور است که به آیات، یقین نمیها اینطبع انسان«. دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کَانُوا بِآیَاتِنَا لَا یُوقِنُونَ»

اش جاری شود. پس ضرورت داشتن نظامی که یقین را در ندگیانسان باید تحت تعلیم قرار بگیرد تا یقین در ز

وقتی ناس به آیات یقین  «أَنَّ النَّاسَ کَانُوا بِآیَاتِنَا لَا یُوقِنُونَ»شود. چون زندگی جاری کند، بوسیله این آیه اثبات می

 آورند، شما حتما باید نظامی برای یقین آیات در جامعه طراحی کنید. نمی

 اگر کسی آیات را بشنود و سطحی از ظلم را هم داشته باشد، باز هم سمعش اشکال دارد؟  سوال:

ای است شنود و متقابال وقتی در آن مرتبهشود، میظلم دارای مراتبی است و به نسبت مراتبش وقتی پاك می جواب:

 شنود.که ظلم در آن است، نمی

 کنیم که ظلمی بزرگ است و ظلمی کوچک ؟ نه تعیین میظلم مراتب دارد یعنی ظلم انواع دارد؟ چگو سوال:

ها مثل  شود فهمید. مثال بعضی از ظلمها در روایات آمده است. شدت ظلم را از عقابش می بندی ظلمدسته جواب:

ظلم به پدر و مادر خیلی شدید است. ظلم به کسی که پناهگاهی ندارد مثل همسر خیلی بزرگ است، حاال ممکن 

-ها ظلم رد باشد یا ممکن است زن باشد. کسی که پناهگاه ندارد و کسی نیست که از او دفاع کند، ایناست همسر م

ها در روایات آمده اگر کسی خواست در این رابطه مطالعه کند به نظرم بهترین  بندی ظلمهای بزرگ هستند؛ رده

آمده است. یک « عمال و عقاب االعمالثواب اال»منبعش خطبه پایان عمر پیامبر)علیه السالم( است که در کتاب 

ها آمده که به نظرم خیلی تکان دهنده است. هرچند که اگر ظلمی عمدی باشد هر چند  فهرست بلندباال از ظلم

یابد. گاهی ظلم ناخواسته اتفاق  شود و ارتقا می سطحش پایین باشد، بخاطر عمدی بودنش به سمت باال کشیده می

پر از تزاحمات و تداخالت است. ممکن است وقتی در منزل شما میهمانی است، افراد  افتد. نوعا زندگی انسانمی

و این دست شما نباشد و انسان از حد خود خارج شود، این هم یک سطح از ظلم  ساعت دوازده شب بروند و بیایند

-انجام دهیم. مثال میاست، هرچند که باید مراعات کرده و از قبل پیش بینی بشود، مجوزی نداریم که این ظلم را 
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بیایید. ممکن است مهمان ناراحت شود، شما مخیرید  10تا  8توان از قبل به مهمانان گرامی گفت که شما از ساعت 

بین اینکه بقیه مردم را اذیت کنید یا اینکه یک بنده خدایی ناراحت شود. البته ممکن است دردسر ساز شود و جنگ 

شود، ها می اش نگاه کند، ممکن است ببیند ظلمی که به همسایهی باید در خانوادهجهانی دوم و سوم راه بیفتد! هرکس

فهمند اما بحث سر این است که  ها می تبعاتش خیلی کمتر از آن جنگ جهانی سوم و دوم باشد! این را خود آدم

کوچک باشد. مثال فکر ها خیلی خطرناك هستند حتی اگر به ظاهر ظلم، کند که این انسان در مواقعی عمدا ظلم می

کند، از بین  تواند حیوانی را که اذیت می انسان می« اقتل الموذی قبل ان یوذی»شود ای وارد خانه شما میکنید پشه

دهید که این حیوانات را بکشید، این خیلی بد ببرد. گاهی شما این کار را سرخود از روی قساوت قلب انجام می

ای را براساس روایت بکشد لی مهم است و اثر دارد. یعنی ممکن است کسی پشهاست. در این کارها قصد و نیت خی

هایم و خودم اذیت نشویم. یک موقع کسی  گوید بچه و خیلی هم مشکل نباشد و طبق روایت مجاز هم است. می

-شه را میهارا خلق کرد، پشان چیست و چرا خداوند اینبعنوان مزاحم یعنی حالت عناد ورزی، اینکه فلسفه وجودی

 کشد! 

تواند کار کنند که باید جایزه نوبل بگیرند! چطور کسی میهایی می شان ظلمها در کارهای خیلی ساده بعضی 

تنبیه کردن بچه اشکال ندارد اما یک  کنیم. مثالکوچکی را به اعتقادات گره بزند. ما بسیاری از مواقع این کار را می

کنی، بکن اما این را به بریم! اگر تنبیه میو فلسفه خلقت بچه می خلقت خودمانوقت ما تنبیه کردن را روی فلسفه 

کنند و به کارشان ای درست میها فلسفه اینکه چرا بوجود آمده یا چرا من به وجودش آوردم، ربطش ندهید! بعضی

کنند. ما در ظلم  میکنند. ظلم را یک مرتبه به یک ظلم بزرگ و آشکار تبدیل چسبانند و شروع به نفرین می می

های خودش را در حوزه ظلم کردن بررسی  کردن خیلی هنرهای بدی داریم. گاهی انسان باید بنشیند و هنرمندی

های معاند انبیاء)علیهم السالم(، شبیه  کند. ظلم انسان را به انسان های قسیّ القلب می . ظلم انسان را شبیه به انسان کند

کشیم که کم که سر این ظلم را میکند. یعنی کمتلین اباعبداهلل )علیه السالم( شبیه میکند. ظلم انسان را به قامی

شود تا  رود به ته ته جهنم. ظلم از سر جهنم شروع میرود..، میشود، به جای خوبی نمی ببینیم به کجا وصل می

 درکات آن.

سوزد، برائت از ه وقتی جگر انسان میترین عوامل هدایت انسان باالخص در این ایام این است کیکی از مهم 

دشمنان خدا نصیبش بشود، یعنی برائت از ظلم نصیبش بشود. اگر کسی در ذهنش مثال شمر فرضی بیاید اما ظلم 
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شان از ها جنس نیاید، معلوم است که آن شمر فرضی، توهمی بیش نیست. شمر، عمر و عبیداهلل و معاویه و .. این

ها را شنیدیم باید برائت از ظلم نصیبمان شود. برائت از ظلم  اکم شده. اگر ما این اسمجنس ظلم است؛ یک ظلم متر

مان مربوط شود به یک غیبت نکردن، یعنی بعد از عاشورا برائت از ظلم باید در ما دوری از ممکن است در زندگی

اد کند. باید سِلم ایجاد شود. غیبت، دوری از تهمت، دوری از گناه ایجاد کند. دوری از آسیب زدن به دیگران ایج

شاءاهلل اینکه ما سِلم شویم، اتفاق بیافتد یعنی مسلمان ها واقعیت است. ان ها شعار نیست، این این« سِلم لمن سالمکم»

از کجا بفهمیم ما مسلمانیم؟ از اینجا که ایمان  81شویم. حتما کسی که مسلمان است ایمان به آیات دارد. طبق آیه 

فهمیم ایمان به آیات چیست یم. از کجا بفهمیم ایمان به آیات داریم؟ از آنجایی که مسلمانیم. ما که نمیبه آیات دار

شود؛ هر آنچه طرف باید آن طرف را بفهمیم. ایمان به آیات میفهمیم که به چه معناست. از این اما مسلمانی را می

کند. اگر فردی مسلمان ون، هر حکمی که انسان را سِلم میای، هر قانکند، ایمان به هر قاعدهکه انسان را سِلم می

 آید، در صحیفه اعمالش بیاورد.نباشد یعنی ایمان به آیات نداشته، یعنی نتوانسته آیاتی را که به کارش می

 شاءاهلل خداوند توفیق بدهد قدرت اتصال به معنویت پیدا کنیم، صلواتی ختم بفرمایید.برای اینکه ان 

 هایمان جبران شود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.  شاءاهلل محرومیتان

شود و دو ایمانی که انسان دیگر ما دو مدل ایمان داریم، یک ایمانی که به صورت اختیاری در انسان فعال می

دانم خدا  و نمیدانم واقعا روز قیامت هست گویید من نمی ای ندارد که ایمان بیاورد، مثالش این است شما می چاره

-آید این را برای شما شبیهشود، میها را زنده کند. کسی مانند حضرت عیسی)علیه السالم( پیدا می تواند مرده می

شود یا مثل حضرت ابراهیم)علیه خواند و آن مرده زنده می آورد و بعد چیزی میای را میکند، مردهسازی می

-ها را زنده میخواند و ایندهد، بعد دعایی میو در چند نقطه قرار می کندچهار مرغ را مخلوط می السالم( گوشت

ها  آورید که روز قیامتی هست. معموال انسانای به جز ایمان آوردن ندارید. ایمان میکند. در اینجا شما دیگر چاره

یمان بیاورند، در صورتیکه ای ببینند و بعد انیز دوست دارند به این شکل ایمان بیاورند، یعنی یک امر خارق العاده

پسندد و نه ایمان بصورت اجباری. به همین دلیل نوعا، باب معجزات را بسته است حتی خداوند ایمان اختیاری را می

-ای میها معجزهطور نبوده که هر موقعی که از آنآوردند ایندر زمانی هم که خود انبیاء بودند و گاهی معجزه می

افتد؟  گوییم بعث چطور اتفاق میاند ایمان اختیاری اتفاق بیافتد؟ مید. حاال چگونه خواستهبیاورن خواستند، معجزه

آید، بعد ببین این کند، باران چطور میباید ایام بهار بروی در بیابان و ببینی آب چطور از آسمان ریزش پیدا می
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خواهد انسان بر اثر شوند یعنی خداوند مییها زنده م ؛ همین طور مرده«کذلک النشور»شوند؟ ها چطور زنده می دانه

های طبیعی قدرت خدا را درك کند و قیامت را بفهمد. باب معجزه را بسته اما معجزه باالتری آورده  مشاهده پدیده

شوند، معجزه است. اما ما نوعا اگر حضرت عیسی)علیه السالم( گیاهان سبز می است. اینکه در ایام بهار یکباره همه

های  ترشود. ما عالقمندیم که دوستان راجع به این موضوع و باالخص جوانا زنده کند، برایمان خیلی مهم میمرده ر

، فکر کنید مثال امام زمان «دابه من االرض»بیند، مثل ای را میما، بیشتر فکر کنند. زمانی آدم یک امر خارق العاده

شکافند، در روند و قبر را میاثبات بعث و قیامت سر قبری می)عج اهلل تعالی فرجه الشریف( تشریف آوردند و برای 

-شود و یک مرتبه تبدیل به دابه میها بهم پیوسته می خوانند و این استخوانآن یک مشت استخوان است. دعایی می

دورانی توانی از او بپرسی، مربوط به هر  ایستد، هر سوالی هم داشتی می شود، روی دو پایش میشود، جنبنده می

-تواند تمام اطالعات را به شما بدهد. خیلی چیز عجیبی است شما آن موقع میباشد؛ مثال اگر صدر اسالم باشد می

ای را زنده کند، پس حتما هست و هیچ راه گویید من دیدم یک نفر توانست مردهگویید حتما قیامت هست چون می

مع استخوان و تبدیل به انسان کار سِحر نیست. اگر ما این را توانی بگویی سِحر کرده چون جکتمانی هم ندارد. نمی

ببینیم خیلی برایمان تفاوت دارد تا این اتفاق که شب بخوابیم و فردا صبح بیدار شویم! به این معجزه، خیلی بیشتر از 

دن، به مراتب کنیم. در حالیکه شب خوابیدن و صبح بیدار شاینکه شب بخوابیم و فردا صبح بیدار شویم، اعتماد می

العاده مان خارقخواهیم ایمانمان این است که میالعاده نیست. ما مشکلتر است اما خارقاش از این قویمعجزه

است. ایمانی که مورد قبول خداست؛ « وقع القول»العاده ایمان مورد قبول خداوند نیست و اسمش باشد. ایمان خارق

 و بعث را پذیرفتم چون بیدار شدم.  یعنی من مرگ را پذیرفتم چون خوابم برد

 گوید:ببینید خدا چطور بین این آیات رفت و برگشت کرده، دابه را می

  ﴾83﴿ یُوزَعُونَ فَهُمْ بِآیَاتِنَا یُکَذِّبُ مِمَّنْ فَوْجًا أُمَّةٍ کُلِّ مِنْ نَحْشُرُ وَیَوْمَ

 ﴾84﴿ تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ أَمَّاذَا عِلْمًا بِهَا تُحِیطُوا وَلَمْ بِآیَاتِی أَکَذَّبْتُمْ قَالَ جَاءُوا إِذَا حَتَّى

 ﴾85﴿ یَنْطِقُونَ ال فَهُمْ ظَلَمُوا بِمَا عَلَیْهِمْ الْقَوْلُ وَوَقَعَ 

خدا انتظار دارد که این آیه دیده شود و بعد قیامتش پذیرفته شود و توحید هم اثبات شود. خدا انتظار دارد به جای 

 خواهیم، این آیه را بعنوان معجزه حساب کنیم. ببینید خدا چه توقعی دارد:معجزه می اینکه ما فکر کنیم
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 ﴾86﴿ یُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ آلیَاتٍ ذَلِکَ فِی إِنَّ مُبْصِرًا وَالنَّهَارَ فِیهِ لِیَسْکُنُوا اللَّیْلَ جَعَلْنَا أَنَّا یَرَوْا أَلَمْ

هست با این دقت که شبش بخاطر این است، روزش بخاطر این، گوید همین مقدار که شب و روزی یعنی خدا می

 همین کافی است برای اینکه انسان به خدا ایمان بیاورد. همین یک آیه نه بیشتر.

ای برای من خیلی جالب شد این است که دیدم اگر موقعی بنا شد اصالح شوم یا خداپرست و مسلمان شوم نکته

که خداوند در قرآن دالیل متعدد داشته باشم تا این اتفاق در من بیافتد، در صورتیاحتیاج به دالیل زیادی دارم. باید 

برای مسلمان شدن و خوب شدن و ظلم نکردن دالیل اندکی آورده است و  توقعش از انسان این است که این اتفاق 

یم، خدا برای اینکه های طوالنی هست های عجیب وغریب و حرف بیفتد، هرچه ما دنبال استدالل و دالیل و برهان

ایم که از های ساده است. این به این دلیل است که ما یاد نگرفته انسان خوب شود، استناداتش به دالیل و برهان

های مختلف  های مختلف استدالل خواهد همه چیز را برایمان در الیه بدیهیات زندگی استفاده کنیم. همیشه دلمان می

 اند.هست که خیلی ساده و پیش پا افتاده که بعضی چیزهابکنند! در صورتی

 ﴾87﴿ دَاخِرِینَ أَتَوْهُ وَکُلٌّ اللَّهُ شَاءَ مَنْ إِال األرْضِ فِی وَمَنْ السَّمَاوَاتِ فِی مَنْ فَفَزِعَ الصُّورِ فِی یُنْفَخُ وَیَوْمَ

  ﴾88﴿ تَفْعَلُونَ بِمَا خَبِیرٌ إِنَّهُ شَیْءٍ کُلَّ أَتْقَنَ الَّذِی اللَّهِ صُنْعَ السَّحَابِ مَرَّ تَمُرُّ وَهِیَ جَامِدَةً تَحْسَبُهَا الْجِبَالَ وَتَرَى

 ﴾89﴿ آمِنُونَ یَوْمَئِذٍ فَزَعٍ مِنْ وَهُمْ مِنْهَا خَیْرٌ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جَاءَ مَنْ

  ﴾90﴿ تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ مَا إاِل تُجْزَوْنَ هَلْ النَّارِ فِی وُجُوهُهُمْ فَکُبَّتْ بِالسَّیِّئَةِ جَاءَ وَمَنْ 

 ﴾91﴿ الْمُسْلِمِینَ مِنَ أَکُونَ أَنْ وَأُمِرْتُ شَیْءٍ کُلُّ وَلَهُ حَرَّمَهَا الَّذِی الْبَلْدَةِ هَذِهِ رَبَّ أَعْبُدَ أَنْ أُمِرْتُ إِنَّمَا

 ﴾92﴿ الْمُنْذِرِینَ مِنَ أَنَا إِنَّمَا فَقُلْ ضَلَّ وَمَنْ لِنَفْسِهِ یَهْتَدِی فَإِنَّمَا اهْتَدَى فَمَنِ الْقُرْآنَ أَتْلُوَ وَأَنْ 

   ﴾93﴿ تَعْمَلُونَ عَمَّا بِغَافِلٍ رَبُّکَ وَمَا فَتَعْرِفُونَهَا آیَاتِهِ سَیُرِیکُمْ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَقُلِ 

جریان پیدا کنند. سوره مبارکه ها خیلی آیات عجیب و جالبی هستند که ان شاءاهلل خداوند توفیق بدهد تا در ما  این

 نمل سوره تثبیت ایمان و سوره مومن شدن است.

 ان شاءاهلل خداوند ایمان حقیقی را در ما جاری کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. 
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 12/07/96    اخوت استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                             (شازندهم   نمل   ) جلسه   مبارهک   سوره  

 

 کنند، صلواتی بفرستید. برای سالمتی خودتان و کسانی که در مسیر دین خدمت می

خود بچشیم. چشیدن  را با جان« حقیقت ایمان»ترین اتفاقاتی که در زندگی ما باید بیافتد این است که  یکی از مهم

حقیقت ایمان به این معنا است که انسان بتواند به کسی اعتماد کند و بر اساس اعتماد خود به منافعی دست یابد و با 

خود فکر کند که چه کار خوبی کردم که اعتماد کردم! در واقع ایمان حالوتی دارد که انسان باید آن را بچشد و تا 

کند. ایمان به خدا، ایمان به پیامبر)صل اهلل علیه و آله(، ایمان به یک بزرگتر، اعتماد  نمیاین اتفاق نیافتد آن را درك 

کند. ایمان را باید  ها نجات پیدا می بیند که از گرفتاری کند و می کردن به کسی که راه بلد است. انسان اعتماد می

 اتی ختم بفرمایید. اهلل به صورت واقعی ایمان را بچشیم، صلو شاء  چشید برای اینکه ان

مثل اینکه در قرآن، فهم ایمان جزء اصول است، یعنی اگر انسانی درکی از ایمان به خدا و غیب نداشته باشد مثل این 

شوند. شاخص علم به  است که خیلی چیزها را درك نکرده و نفهمیده باشد. این موارد مثل شاخص محسوب می

ها را با  ها هستند. علم انسانترین آن ها در قرآن، مومن ترین انسان مآید به خالف عرف بین المللی عال حساب می

های علم در ما اتفاق بیافتد و ما را بهترین عالمان  سنجند، در قرآن اینگونه است. برای اینکه شاخص ایمان آنها می

 روزگار قلمداد کنند، صلواتی ختم بفرمایید.

*** 

ترین خصوصیات سوره های طواسین این است که  ن است که یکی از مهمدلیل اینکه بحث ایمان را بیان کردیم ای

کند. در سوره  ای از ایمان را برای انسان مطرح میکند و هر کدام از این سوره ها جنبه ایمان را در انسان تقویت می

اسالم و  شود. ارتباط بین مبارکه نمل آن چیزی که خیلی مهم است این است که ایمان از جهت اسالم مطرح می

برسد که چیزهایی که برای او سالم است و قلب او را  کند. اسالم به این معنا که انسان به مقامی  ایمان را مطرح می

ریزد، نرود یعنی هم او را به هم نریزد و هم  کند از آنها بهره ببرد و سراغ چیزهایی که او را به هم می سلیم می

لم باشد و هم دیگران را در سِلم قرار دهد. هم سِلم باشد برای حق و هم سِلم دیگران را به هم نریزد. هم خود در سِ

انی سِلم لمن سالمکم و حرب لمن »شود: باشد برای امام حق، همان چیزی که در زیارت عاشورا خوانده می
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نتها این کند. یعنی کسی مومن است که مسلمان است، م شود. ایمان را از این منظر بیان می ، اسالم می«حاربکم

گوید  کنیم با اسالم عرف قدری متفاوت است. اسالم در منظر ما کسی است که شهادتین را می که ما بیان می اسالمی

منتها اسالم از منظر سوره مبارکه نمل کسی است که اهل ظلم نباشد. مثل این است که هر کسی ظلم نکند، مسلمان 

 ای هستند: است. آیات انتهایی سوره مبارکه نمل آیات ویژه

 (89مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ )

من جاء »گوید  آید یعنی حسنه در آنها استقرار پیدا کرد. جالبی این سوره این است که نمی وقتی می« جاء»

برد. مثل این است که حسنه به این گونه است که اگر استقرار  و آن را مفرد به کار می« حسنه»فرماید  و می« بالحسنات

محبت « حب علی حسنه»که در زندگی است مثال یعنی حسنی « حسنه»شود.  یابد همه زندگی انسان درست می

امیرالمومنین)علیه السالم()علیه السالم( حسنه است. یا انسان در زندگی تبعیت از اباعبداهلل)علیه السالم( داشته باشد و 

 بعد باید جاری هم باشد یعنی بتواند هم زندگی خود را بسازد و هم زندگی اهل خود و هم زندگی جامعه را. حسنه با

کند. جاء به معنا این است که مستقر شده باشد. در واقع اگر حسنه مستقر  حُسن متفاوت است. جاء با عمل فرق می

گوییم این فرد خادم اباعبداهلل)علیه السالم(  شد باشد، همه جا فرد را با این حسنه و حُسن بشناسند. مثل این که می

 ه است. حسنه باید بتواند جریان سازی کند. است و یا خادم مسجد و یا عالم است. حسنه اینگون

 (90وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إاِلَّ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )

یم سیئه، توانیم بگوی ها است. ما می ماند که درخت بدی یک جریان از بدی است. مثل یک درخت می« جاءَ بِالسَّیِّئَةِ»

بد است. هر کسی سیئه داشته باشد، ایمن نیست و هر کسی حسنه داشته باشد، ایمن است. در این سوره مثل 

شود و یا هر سیئه یکی مثل خودش جزا دارد. در  شود هر حسنه ده برابر می های دیگر نیست که مثال گفته می سوره

ها، برخی  ماند. مثل جنس حسنه است. در خوبی کند، مثل یک درخت می این سوره یک حسنه کلی را مطرح می

اخالق  اخالقی و حسن خلق جزء کلیدها است. معلوم است که هر کس خوش ها هست که کلید اند مثال خوش خوبی

باشد اهل کینه و بخل و امثال آن نیست و کما اینکه دراین سمت هم برخی سیئات، کلید هستند. مثال بداخالقی هم 

اخالقی را قرآنی در نظر بگیریم.  اخالقی و بد القی یعنی همه صفات بد، البته اگر مفهوم خوشاینگونه است. بداخ
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اخالق یعنی همه صفات خوب و  حُسن معاشرت منظور نیست، بلکه مجموعه اخالق خوب مورد نظر است. خوش

 گویند. بداخالق یعنی همه صفات بد، را می

 (91ءٍ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمسلِمینَ ) الْبَلْدَةِ الَّذی حَرَّمَها وَ لَهُ کُلُّ شَیْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ

همه بحث ما روی این آیه است. تعبیری که در این آیه به کار رفته است خاص سوره مبارکه نمل است. پیامبر)صل 

ب این شهر را بپرستم، همان شهری که به آن حرمت داد و ام تا ر فرماید من به طور قطع امر شده اهلل علیه و آله( می

به معنای حرمت دادن است و به این معنا که در آنجا خیلی کارها را « حَرَّمَها » خیلی چیزها را نیز در آن حرام کرد.

این شود. هیچ شهری مثل شهر مکه  شوید، خیلی چیزها بر شما حرام می شود انجام داد. وقتی شما مُحرِم می نمی

شوید، احرام ببندید و طواف داشته باشید و نماز  احکام را ندارد. اگر شما مقیم مکه نباشید باید هر زمان که وارد می

همه چیز »این است که   بخوانید و اعمال را انجام دهید تا مجاز شوید. علت این که پیامبر)صل اهلل علیه و آله( امر شده

ام. سه امر در این  امر بعدی این است که امر بر تالوت قرآن شده«.  سلمان شدمبرای خداوند است و برای این امر م

 آیات مطرح شده است:

 أَنْ أَعْبُدَ .1

 أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمسلِمینَ .2

 أَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ .3

 (92فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرینَ )فَإِنَّما یَهْتَدی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ   وَ أَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدى

مثل این است که یک قُل در ابتدای آیه نیز بوده است. به آنها بگو که شأن من منذر بودن است. خیلی جالب است 

 کند: در ابتدای آیه دارد. پیامبر)صل اهلل علیه و آله( چهار شأن پیدا می« انّما»درانتهای آیه و یک « انّما»که یک 

 بودیت ع .1

 اسالم .2

 تالوت قرآن  .3

 انذار .4
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یعنی اگر کسی بخواهد به پیامبر)صل اهلل علیه و آله( تقرب پیدا کند، دعای توسل بخواند. ما باید به شأن پیامبر)صل 

دی فَإِنَّما یَهْتَ  فَمَنِ اهْتَدى»اهلل علیه و آله( نزدیک شویم. شأن انذار پیامبر)صل اهلل علیه و آله( به این صورت است که 

؛ یعنی اینطوری است که وظیفه پیامبر)صل اهلل علیه و آله( انذار است، یعنی باید به حرکت در «لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ 

بیاورد. حاال اینکه کسی به حرکت در بیاید یا نه، این دیگر به عهده خود فرد است و در سیستم انذار، اجبار و 

گوید در سیستم خودِ فرد تحول ایجاد شود و خودِ فرد مسیر درست را  ر میاکراهی وجود ندارد. چیزی که منذ

رود و اینگونه نیست که تهدید و اجباری وجود داشته باشد. حاال اینکه خداوند این موارد بدیهی را امر کند با  می

ان چیزی که عهد وجود اینکه معلوم است که انسان همان ابتدا عهد کرده است که عبد باشد و چرا در این جا هم

خواهیم خود را نزدیک  کند شاید به این دلیل باشد که ما وقتی می ست را دو مرتبه اشاره و تاکید میاولیه هر انسانی

پیامبر)صل اهلل علیه و آله( کنیم، پیامبر)صل اهلل علیه و آله( شخصی است که خیلی عظمت دارد و ما نیز از ایشان 

صل اهلل علیه و آله( الزم است بگوید، که الزم نیست شما طرفدار قدرت ذکر من یا بینیم. پیامبر) خیلی کرامت می

کرامت و یا قدرت معنوی من شوید. الزم نیست به دنبال کرامات من باشید. الزم است فقط شما در این چهار مورد، 

افی است. فقط باید انسان سیره پیامبر)صل اهلل علیه و آله( رعایت کنید. هر کس این چهار مورد را رعایت کند، ک

 مقداری بر روی خود کار کند تا این اتفاق در او بیافتد. 

تالوت قرآن یعنی اینکه انسان آیات قرآن را بخواند، سوره را بخواند و غرض سوره را در بیاورد و دستورات آن 

را دید بگوید من این  سوره و آیه را جلوه خود قرار دهد و پشت سر آن حرکت کند به نحوی که هر کس این فرد

بینی مثل این است که خورشید را  ی نور خورشید است. شما وقتی ماه را می آیه را دیدم. مثل ماه که انعکاس دهنده

بیند. شما وقتی  کند. ماه در یک افقی قرار گرفته است که خورشید را می دیده باشید چون ماه خورشید را تالوت می

اَنْ أَتْلُوَا »شود  کند. این می بیند و نور خورشید را تالوت می بگویید ماه خورشید را میتوانید  بینید، می ماه را می

کند مامور شده است قرآن را جلوی خود قرار دهد و  یعنی پیامبر)صل اهلل علیه و آله( هم وقتی زندگی می« الْقُرْآنَ

له( است. یعنی پیامبر)صل اهلل علیه و آله( وقتی پشت آن حرکت کند یعنی به نوعی قرآن امامِ پیامبر)صل اهلل علیه و آ

ولی دستور خدا به پیامبر)صل اهلل علیه و آله( این است که قرآن را « انی تارکم ثقلین کتابکم و عترت»فرماید می

شود این عبودیت و اسالم و تالوت،  تالوت کند یعنی قرآن را جلو بگذارد و خود در پشت آن بایستد. معلوم می

شود. اگر کسی از ما بپرسد شما اهل هدایت  است و هر کس از این سه فاصله بگیرد، دچار ضاللت می« ایتثقل هد»
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توان گفت هرکس براساس عمل بر  توان فهمید شما اهل هدایت هستید یا نیستید، می هستید یا نیستید و یا چگونه می

ای  اهی است.  اهل گمراهی بودن یعنی وقتی مسئلهاهل هدایت و به میزان فاصله از این دو آیه اهل گمر 92و  91آیه 

شود، من به همان اندازه که این سه را در خود دارم، از پس آن مسئله بر  در محل کار و خانواده و جامعه مطرح می

است توان پاسخ مسئله را داد. البته ممکن  شود اعتماد کرد و به اندازه فاصله گرفتن از این سه، نمی آیم.  به آن می می

کنیم اما باید گفت در علوم تربیتی کودك، انسان به اندازه  گفته شود از علوم جدید مثل روانشناسی استفاده می

تواند تربیت کودك داشته باشد و نه به اندازه خواندن کتب روانشناسی! هدایت و  عبودیت، اسالم و تالوت قرآن می

 ضاللت را به این سه اصل معطوف است. 

 انیم بگوییم اینها اهل هدایت هستند یا ضاللت؟تو نمی سوال:

از آنها رسید، قابل اعتماد نیست. مشکل ما   توانیم بگوییم اهل هدایت یا اهل ضاللت هستند اما اگر علمی ما نمی -

که در حوزه هدایت انسان است، اگر این سه اصل نباشد، چنانچه ثمرات آن  این است که در علوم انسانی و علومی

بهره هستند. تجربه  ز در جایی بیاید، حظّ و بهره آن از ضاللت به اندازه افرادی است که از آن دو اصول بیعلم نی

 تواند انسان را هدایت کند. نمی

 شود؟ بهره باشیم به آن هدایت محقق نمی اگر از یکی از این سه اصل نیز بی سوال:

این آیات سوره مبارکه نمل از آن دسته آیاتی است که شود.  خیر؛ باید این سه اصل باشد، سپس هدایت محقق می -

های کند و جزء محکمات قرآن است؛ یعنی هیچ راهی برای برداشت هر کسی آن را بخواند یک چیز برداشت می

 توانیم هیچ کدام از این سه اصل را برداریم.  چندگانه ندارد. نمی

در روایتی از امام صادق علیه اسالم عبودیت را به سه  گویند، راجع به عبودیت باید گفت به چه کاری عبودیت می

شود.  وعبد آن را علم به خدا و علم به احکام خدا، دور شدن از غیر خدا تعبیر معرفی می« ع»کند،  قسم  تقسیم می

ای از وهشی« د»داند و از غیر او احتراز دارد،  شناسد و باید و نبایدهای او را هم می نیز کسی است که خداوند را می

دانند که  دار می گوید. بنابراین عبد را اهل برائت و دین های زندگی است که آن را دین می ها و سبکی از سبک شیوه

 اند، یعنی کسی که در مسیر خداوند رام است و از خود نظر و رایی ندارد. البته آن را به معنای رام نیز گرفته
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 اند؟ اما به علم او توجهی نکرده سوال:

داند مالکیتی ندارد  اند عبد را از مالک چیزی نبودن، گرفتند. کسی که می های عرب مطرح کرده البته چون در واژه -

گوید جسم  خورد، مراقب است که این غذا به جسم او ضرری نرساند . نمی و مالک خود نیست. حتی وقتی غذا می

 خودم است!

تی از خضوع و خشوع و تسلیم در فرد است. از جریان بایدها و مسلِم از اسالم است و وقتی است که در واقع حال

نبایدها، راضی و مطیع باشد. مضاف بر این که در اثر این باید و نبایدها هم خود به سِلم و سالمت برسد و هم دیگران 

شود انعکاس  م میی آن نیز سِلم است. بنابراین اسال شود همان دارالسالم، واژه را به سالمت و سِلم داللت دهد که می

ماند. مثل جریانی که هم خود سالم است و هم دیگران را به  و انتقال سالمت از خود به دیگران. مثل یک آینه می

کند. کسی  رساند. وقتی پاکیزه است، پاك است، هم خود پاك است و هم دیگران را به پاك دعوت می سالمت می

دهد و مثل آب است که هم خود  ان را در معرض نور قرار میکه نورانی است، هم خود نورانی است و هم دیگر

های جاری در حوزه  رحمت  گویند مسلِم و در واقع منشاء همه کند. به این می پاك است و هم دیگران را پاك می

وند در که خدا ایم و این اسالم و مسلِمیگویند، که البته ما این اسم را خدشه دار کرده انسانی را مسلِم و مسلمان می

کند، مسلِم آن، حضرت ابراهیم)علیه السالم( و اسالم آن، دین حضرت ابراهیم)علیه السالم( است. به  این آیه امر می

 پیامبر)صل اهلل علیه و آله( امر شده است که از مسلمین باشد. 

 کند. چرا باید سه اصل مطرح کنند؟ رسد هر سه اصل یک خط را بیان می به نظر می سوال:

سند باالدستی و عملیاتی است. یعنی در سند باالدستی، عبودیت است و سند راهبردی، اسالم است و در  مثل -

عملیات، تالوت قرآن است. یعنی شما برای اینکه مسلمان باشید راهی جزء تالوت قرآن ندارید. شما برای این 

اشید هر کدام از این اصول نشانه دیگری توانید عبودیت داشته ب مسلمان هستید که عبودیت دارید. بدون اسالم نمی

است یعنی اسالم نشانه عبودیت است و تالوت نشانه اسالم است. خداوند کاری کرده است که کسی نتواند فرار 

دهیم بله، اما از طرفی این مسلمان بودن باید نشانه و  پرسد که مسلمان هستید و ما پاسخ می کند. خداوند از ما می
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یت ما باشد. چه مقدار از رفتارهای روزانه ما از آیات قرآن گرفته شده است؟! شمارش کنیم.. ای بر عبود شاخصه

تالوت یعنی همین، که باید بگوید براساس چیزی عمل کردم. آیا در این حالت مثال ممکن است بگویید من فکر 

یم فطرت و عقل نیست، هر گوی گیرد، نمی کردم کار خوبی است؟! گاهی اوقات انسان خود را خیلی دست باال می

فهیمد. کار عقل دیدن و  خوانید و می کنند. شما با عقل خود قرآن را می ها در جایگاه خود کار میکدام از این

توان  تواند باید و نباید را کشف کند. می خواندن و فهم آیات است اما به خودی خود باید و نباید ندارد بلکه می

 فهمید که باید این کار را انجام داد. گفت عقل من این آیه را دید و

 گیرند؟ امامت و نبوت در چه جایگاهی قرار می سوال:

رود، همین که درآیه فرمود. کار انذار تحریک و تهییج و ایجاد تحرك  کار نبوت عمدتاً به سمت انذار می- 

یت به امر است؛ یعنی کاری بندی و ساختاربندی و ساختارچینی و هدا هشداری و هوشیاری است و کار امامت نظام

روند. امام شأن  ها مثل یک ریل به بهشت می شود و انسان کند که برای مثال ساختار آموزش و پرورش درست می می

ای بلکه آن انبیایی که خداوند اذن داده است، شأن دیگری از این نبی است،  دیگری از نبی است، البته نه هر نبی

شود. البته هدف شریعت این است که با امامت تبدیل به  یک جریان سهل و ساده میوقتی است که هدایت تبدیل به 

سازی در عالم شود و اغلب مردم عالم اهل بهشت شوند. خداوند امامت را قرار داده است تا اغلب مردم اهل  جریان

ت الهی مفتخر شوند، اما بهشت شوند و اصال امام یعنی همین که خدواند اراده کرده است که قریب به اتفاق به هدای

کار منذر این نیست. کار منذر این است که انسان را به یک خودشناسی داللت دهد. حاال سوره نمل بحث منذر را 

فهمیم که یکی از شئونات سوره مبارکه  شود. هر چند بعد میکند. بحث امام در سوره قصص پرداخته می مطرح می

 ته برای بعد است(نمل نیز امامت بوده است.)که این الب

شود که هدایت جریان  کند که امر خدا جاری می شان آن این است که یک جریانی ایجاد می« یهدون بامرنا»

گیرد که البته نه اینکه همینطوری  است؛ یعنی دست انسان را می« ایصال المطلوب»یابد. در سیستم امامت هدایت  می

رساند، شبیه به کاری که  ند که انسان را به هدایت میک دست را بگیرد و بکشاند و ببرد! بلکه یعنی ساختاری تعبیه می

اند و این شأن امام است. ساختن منسک، کار امام  سازی انجام داده حضرت ابراهیم)علیه السالم( در حوزه منسک
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روند و متحول  ها قبل است اما هر ساله مردم میاند که برای سال است. حضرت ابراهیم)علیه السالم( منسکی ساخته

 است و این کار انذار نیست.« ایصال المطلوب»گردند؛ این همان  شوند و باز می می

سوره نمل سوره خاصی است و به نظرم این سوره، سوره قیام حضرت حجت)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( است و 

هنده عالئم ظهور گویند سوره مالحِم، که نشان د کنند. برخی هم می البته برخی روایات نیز این موضوع را مطرح می

گویند با حضرت  ها را به طور مستقیم می حضرت حجت)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( است. برخی سوره

ها، سوره مبارکه نمل و دیگری سوره اسراء و حجت)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( ارتباط دارد که یکی از آن

ره نمل این است که غایت تشکیل حکومت و سوره کهف است که هر کدام نیز خصوصیاتی دارند. خصوصیت سو

 اند. نوع تشکیل حکومت را در آن نشان داده

 آیه انتهایی سوره مبارکه نمل هم آیه عجیبی است: 

 (93وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَیُریکُمْ آیاتِهِ فَتَعْرِفُونَها وَ ما رَبُّکَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ )

به زودی آیات او را به شما نشان «که البته یک الحمداهلل نیز در آیات قبلی داشتیم. « داهللالحم»فرماید  ظاهر آیه می

شناختید یا  گفتیم و شما نمی زمانی بود که ما آیات را به شما می«. شناسید دهد و شما هم حتما آن را می می

آید که هر کس آن  ا به زودی زمانی میشناختند ام شناختند و برخی نمی کردید و یا برخی می شناختید و انکار می می

؛ مربوط به کسانی است که کار «کنند، غافل نیست و پروردگار تو نسبت به کسانی که عمل می»شناسد.  را ببیند، می

 خوانیم: کنند. البته چون معنی مختلفی دارد از روی تفسیر المیزان این آیه را می خوب نمی

و در این عطف، انعطافى به دنباله آیه قبل شده، که بعد از  "نَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِینَفَقُلْ إِ "این آیه عطف است به جمله»

امر به رسول خدا )ص( به توکل بر او در امور مردم، به او فرمود: به زودى عاقبت بدى براى مشرکین قرار خواهد داد 

هایى نشانشان خواهد داد، که  ز آیات خود آیهکنند قضاوت خواهد کرد و ا و میان بنى اسرائیل در آنچه اختالف مى

یعنی الزاما اینگونه نیست که وقتی شناختند « مضطر به تصدیق او شوند، آن گاه بر طبق اعمالشان جزایشان دهد.

 بتوانند عمل کنند.
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و حاصل معناى آیه این است که: و بگو که ثناى جمیل همه براى خداى تعالى است در آنچه که در ملک خود 

خواند و مؤمنین را که به آیات او  سازد، از آن جمله، بشر را به سوى آنچه خیر و سعادتشان در آن است مى ارى مىج

رانده و گوشهایشان را کر، و  اند هدایت نموده و دلهاى تکذیب کنندگان را مى ایمان آورده و تسلیم او شده

این  -"سَیُرِیکُمْ آیاتِهِ فَتَعْرِفُونَها " را تکذیب کردند.دیدگانشان را کور نموده، در نتیجه گمراه شدند و آیات او 

شد و ظهور  شروع مى "وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ "جمله اشاره است به مطالب قبل که از آیه

یست، بلکه هر آیتى است که مردم را ناگزیر در عموم، دلیل بر این است که منظور، آیت مخصوصى ن "آیاته "جمله

بعضی این قیام را قیام حضرت « افتد. از قبول حق کند و هر آیتى است که قبل از قیام قیامت و بعد از آن اتفاق مى

ها هیچ گریزی ندارن جزء  دانند. در واقع به این صورت است که انسان حجت)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( می

 پذیرند.اینکه حق را ب

، خطاب در این جمله به رسول خدا )ص( است و این جمله به منزله تعلیل و "وَ ما رَبُّکَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ "و جمله

بیان مطالب گذشته است و معنایش این است: اعمال شما بندگان در برابر دیدگان پروردگار تو است، پس هیچ چیز 

شود، اگر حکمت اقتضاء دعوت و هدایت داشته  کند از او فوت نمى اقتضاء مىاز آنچه حکمت در قبال اعمال شما 

کند و اگر اقتضاى اضالل و نشان دادن آیات و سپس پاداش نیکوکاران و کیفر بدکاران را داشته باشد،  باشد، مى

 «دهد. انجام مى

خواهد نمود تا آنها را و بگو: سپاس خدا راست. آیات خود را به شما »ترجمه آیات به این صورت است که 

خالصه آیات به این ترتیب است که برای هر « خبر نیست کنید بى بشناسید. و پروردگار تو از هیچ کارى که مى

بیند، فقط تفاوتی که با قبل دارد این است که ممکن است  رسد که حتما آیات خداوند را می انسانی، زمانی فرا می

فهمد که خداوند هست امت ممکن است کاری نتواند انجام  شناسد و می د. میدیگر نتواند به آنچه فهمیده عمل کن

 دهد. مثل مرگ است، که این خود شبیه به مرگ یا خود مرگ است. 

توان به آن پناه برد.  شود به نحوی که می آن بسترهایی که به طور حتما حقایقی در آن جاری می« سَیُرِیکُمْ آیاتِهِ»

شود.  ها به صورت ناگهانی هستند و تمام می ای اتفاق بیافتد چون برخی مرگیک دفعه اینطور نیست که به صورت

شناسد و هیچ راه دیگری ندارد. به  تواند همه چیز را مرور کند و حتما هم می اما این آیه مربوط به زمانی است که می
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ثه است. تعبیر نشانه برای آیه، کم گوییم که آیه نشانه نیست، آیه جدول نیست، آیه خود، همان حاد همین دلیل می

شود یعنی اتفاقی که بعد از آن اتفاق دیگر و..  است. آیه یعنی اتفاقی که در آن جریان دارد و حادثه ایجاد می

که فهمد، چون االن در سراشیبی است. حاال  را االن می«  وَ ما رَبُّکَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون»همینطور ادامه دارد. انسان سّر 

 . «وَ ما رَبُّکَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون»فرماید  در سراشیبی است می

ها محکوم به رویت آیات هستند؛ منتها برخی براساس ساختار  در این سوره اینطور بیان کرده است که همه انسان

آفتد و  ی آنها اتفاق میبرا« سَیُرِیکُمْ آیاتِهِ»کنند؛  کنند و درخت را آیه می فکری و عقلی خود کوه را آیه می

شوند و تالوت قرآن دارند و هدایت  کنند و تسلیم می فهمند و حاال وقت عمل است. عبودیت می می« فَتَعْرِفُونَها»

افتد، هیچ  بینند و ..، برای آنها هیچ اتفاقی نمی بینند، آب جاری را می یابند. برخی اینگونه نیستند؛ کوه را می می

کند. مثال اینطور نیست که جوی آب بینند و احساس کند که عمر او در حال تمام شدن ه جدا نمیای او را از گنا آیه

کند. آیه آن چیزی است  شود! عبودیت و تسلیم ایجاد نمی شود و تازه بدتر می است و اگر هم حس کند، افسرده می

انه نیست. باالترین آیه برای انسان مرگ که در انسان عبودیت و تسلیم و تالوت قرآن را ایجاد کند. آیه به معنای نش

 شویم  گیریم و یک موقع ما عبرت دیگران می میرد و ما از مرگ او عبرت می است. یک موقع کسی می

شود آیه و اگر این آیه  توان گفت اسم وقتی به ظهور و بروز برسد، می نسبت بین اسم، آیه، مأوا چیست؟ می :سوال

شود هدایت و اگر آن را رد کنم و نپذیرم و هر اتفاق دیگری به جزء مأوا شدن را من بپذیرم و مأوای من باشد، می

 شود ضاللت؟ باشد، می

داوند در جریان رحمت خود در عالم جاری کرده است. در واقع نقش به طورکلی اسم آن وسائطی است که خ -

ای و نقش سببی است؛ یعنی به وسیله آن این اتفاق افتاده است. حتما در آن نقش سببیت و وسیله  آن، نقش واسطه

ل وساطت وجود دارد. به همین دلیل اسم اهلل اعظم حضرت محمد مصطفی)صل اهلل علیه و آله( است. یکی از دالی

کنید یعنی اگر کسی به مقام صلوات برسد به مقام اسم اعظم  اهمیت صلوات این است که شما اسم اعظم را یاد می

ها از آن اسم بهره ببرند. در  شود محل اسم تا انسان رسد. به همین دلیل مقام استجابت هر دعایی است. حاال آیه می می

، دام انرژی خورشید است یعنی اگر این سبزینه نباشد، انرژی گویند کلروفیل یا سبزینه یک گیاه شناسی می زیست

گویند که اگر  شود. ازین رو می افتد و به همین دلیل چرخه حیات درست نمی خورشیدی در عالم اصال به دام نمی
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ان شود و در اختیار حیو گیاه نبود، حیوانات هم نبودند چون انرژی خورشید توسط سبزینه تبدیل به مواد غذایی می

شود. حاال آیه، دام اسم است یعنی کلروفیل اسم است؛ یعنی هیچ حکم و  گیرد و چرخه زیست کامل می قرار می

ای قابل انتقال نیست. هیچ باید و نبایدی قابل انتقال نیست. کسانی که بحث کلوفیل و سبزینه را در نظام معنوی

تواند مَثَلی برای اسم و آیه باشد. یکی  به این زیبایی نمیدانند حتما آن را بخوانند چون هیچ چیزی  شناسی نمی زیست

شود برگ درخت. برگ کجا و نور کجا و خورشید کجا؟! اما اگر برگ نباشد،  شود خورشید و دیگری می می

 شود. انرژی و غذا ساخته نمی

سبت برگ درخت آیه خود اسم است که حاال به آن کاری نداریم. نسبت وحی به عقل، نسبت اسم است به آیه، ن

وَ قُلِ »فرماید  رسید. اینکه می رسید و به اسم نمی است به نور خورشید؛ اگر شما عقل را نداشته باشید به وحی نمی

برد. اینکه همه چیز برای اهلل است  در واقع انسان در آخر به همه کاره بودن اسم اهلل را پی می« الْحَمْدُ لِلَّهِ سَیُریکُمْ آیاته

ها همه سیستم اسم هستند. مثال مرگ  فهمد. اهلل اکبر، سبحان اهلل الحمداهلل.. این را می« اهلل اکبر»اینکه  فهمد، را می

گویید مثل این است که او را خطاب  وقتی به میّت می«. یا اهل ال اله اال اهلل...»شود  شود یک آیه که گفته می می

فهمم، بحث آیات خیلی مهم است. اگر کسی  را می« اال اهلل ال اله»کنی که ای برگ، ای درخت، من االن از تو  می

ای شدن اتفاق  سازی با فرآیند آیه کند. زندگی کند. زندگی پیدا نمی مفهوم آیات را نفهمید، زندگی انگلی پیدا می

تما باید به آید. ح شود. از آن رشد در نمی افتد. اگر کسی آیه را نفهمد، تبدیل به گیاهانی مثل انگل و باکتری می می

گیرند. ما برای باید برای ساختن  کند، استقالل ندارد و دیگران برای او تصمیم میآباء و محیط خود توجه می

بیند، جلوه خداوند را در آن رویت کند. خدا  زندگی، نظام آیات را در خود تقویت کنیم. در هر چیزی که انسان می

کنم، حقیقتی را در  لیه السالم( شد. یعنی وقتی من او را نگاه میرحمت کند شهید حججی را که جلوه امام حسین)ع

تواند در خیلی چیزها اتفاق بیافتد؛ یعنی مثال چهره پدر و مادر باید آیه خداوند شود، چهره فرزند و  بینم. این می او می

 ینم. بینم، باید آیت اهلل بب همسر من باید آیه خداوند شود. من وقتی همسر و فرزند خود را می

 برید؟ در واقع شما آیه را به سمت مرآت می سوال:

 شود آینه.  بله آیه می -

 افتد؟ فرمایید این زمان قطع شود و بعد این اتفاق می کند اما شما می در این آیه زمان را مطرح می سوال:
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به شما آیات را نشان  به این دلیل که در آیات دیگری در قرآن به این صورت آمده است که وقتی ما به اینها یا -

آورند، در این آیه دیگر اینطور نیاورده است. به همین دلیل  ای ایمان می کنند و عده ای تکذیب می دهیم، عده می

کند به جایی که وقتی فرد آیه را رویت کرد و آیه بودن آن را شناخت. یعنی در او تحول و تکامل ایجاد  اشاره می

است و در حالت تکامل او نیست و اجباری است. در حالت  لت حتمی و حکمی شود به این دلیل که یک حا نمی

اجبار خداوند کمال قرار نداده است. به همه این موارد باید توجه داشته باشیم. خداوند در ایمان اجباری خاصیت 

بالخص برای کسانی قرار نداده است. به این دلیل که اگر به کسی زور کردید که حتما مومن شود، این تاثیری ندارد 

که سه یا چهار سال این دو با هم تفاوت  رسند و نه بلوغ جسمی ها وقتی به بلوغ فکری می که فرزند بزرگ دارند. بچه

مثل فجر کاذب است؛ فجر صادق یعنی وقتی انسان به بلوغ فکری رسید و باید خود  دارد. بلوغ جسمی و فکری 

گذاریم  ها را آزاد می اند. ما تا بلوغ فکری بچهکنیم توصیه کرده ما می تصمیم بگیرد. در روایات عکس کاری را که

فرماید بچه را از هفت یا ده سالگی امر به نماز  شود! اما در روایات می ها شروع می و از این بلوغ به بعد سخت گیری

این مقطع سنی داشته کن. امر کن یعنی کاری کن تا نماز بخواند یعنی آن اضطراری که در بلوغ فکری داری در 

تنبیه در این سن برای کودکی استفاده شود تا او نماز خوان شود،  از این اضطرار و یا حتی کمی  باشید. اگر کمی 

 مشکالت بعدی را در تربیت کمتر خواهیم داشت.

ت زده شد. ببینید این هایی که در رابطه با ایمان و اسالم و عبودیتا انتها را برویم و حرف 59اگر موافق باشید از آیه 

تواند به شما ایده بدهید. این آیات جزء مقاتل قرآن است. یعنی شما احساس کنید امام حسین)علیه  آیات چقدر می

زنند. فکر کنید این آیات را از زبان  اند و جزء این آیات حرف دیگری نمی در مقابل او یزیدیان ایستاده  السالم(

شود. این آیات جنبه احتجاج دارد و در رابطه با کسانی است که ایمان در آنها ورود  می اباعبداهلل)علیه السالم( گفته

ندارد؛ یعنی در واقع انذار خیلی شدید مثل قوم لوط است. در واقع این آیات، آیات انذاری سوره است و خیلی هم 

کسی واقعا این آیات را  ها است؛ یعنی اگر شدید است و در بین آیات قرآن لحن این آیات یکی از شدیدترین

 را گوش کنید: 59بفهمد، باید سر هر کدام از آیات متحول شود و بمیرد و زنده شود. همین آیه 

 (59آللَّهُ خَیْرٌ أَمَّا یُشْرِکُونَ )  عِبادِهِ الَّذینَ اصْطَفى  قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَالمٌ عَلى
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نده خدا اگر مقداری هم شرك در وجود تو باشد، تو دیگر حمد خدا را فرماید ب یعنی همان اهلل است. می« آللَّهُ» 

ها کنی و جلوی آن فهمی، موضع گیری می را نمی« الذین اصطفی»فهمی..،  ! سالم خداوند بر عباد را نمی فهمی نمی

یا خدا به دلیل شرك است؟! آ« الذین اصطفی»کشی. غیر از این است که شمشیر کشیدن بر  ایستی و شمشیر می می

دهد. حاال اگر دقت کرده باشید هر کدام از این موارد که در ادامه  بهتر است یا دیگران؟! سپس شرك را تفصیل می

کند، خود آیه هستند، آسمان و زمین، آب، گیاه، نهر، کوه، دریا، اضطرار و خودِ مرگ، نظام آمد و شد  بیان می

ظلمت روز و شب و باد که بشارت رحمت است، که البته باید  روند و بعد آیند و می ای می ها که یک عده انسان

شود انسان خیر بودن خدا را  لیست آیاتِ این آیات را درآورد. در واقع با این لیست باید فرد بررسی کند که چه می

توجه ها به این موضوعات  کند که انسان داند؟! در این آیات اشاره می کند و شرك را بهتر از خدا می فراموش می

 نکردند و خداوند را در این موضوعات ندیدند.

برای اینکه انسان با آیاتی که مجبور بشود اعتراف کند، مواجه نشود باید در زمانی که خداوند به او توان و عقل داده 

آیات در  !شود که این آیات را ببین است  خودش بخواهد که به او بگویند که چه چیزهایی را نگاه کند. به او گفته 

دهند  دهند اما هرچه نشان می شود، در آنجا خلق آسمان و زمین را به او نشان نمی انتهایی نیز بساط علم برچیده می

توانند انسانی را که بخواهد و فکر کند و بگردد را کمک کند.  ای ندارد. ولی این آیات می فهمد، که البته فایده می

ترسم اما جلساتی بوده است که این آیات  ا از پخش این آیات میها خیلی موضوعات عجیبی است. من واقع این

آید که کسی  آید و جلساتی می گذاشته شده و هیچ عکس العملی نه در خود و نه در دیگران ندیدیم اما روزی می

ماند. شما ممکن است بگویید اینکه چیزی  طاقت شنیدن این آیات را هم نخواهد داشت. مثل روضه مقتل می

 گوید. کند را بخوانی، متوجه خواهی شد که چه می ید اما اگر انتهای آیات را زمانی که استفهام میگو نمی

لهٌ نَ لَکُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَ إِأَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما کا

 (60مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ یَعْدِلُونَ )

أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ ال  أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً وَ جَعَلَ خِاللَها أَنْهاراً وَ جَعَلَ لَها مرَواسِیَ وَ جَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حاجِزاً

 (61یَعْلَمُونَ )

 (62ضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ وَ یَجْعَلُکُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلیالً ما تَذَکَّرُونَ )أَمَّنْ یُجیبُ الْمُ
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اللَّهِ تَعالَى اللَّهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ یُرْسِلُ الرِّیاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ أَ إِلهٌ مَعَ   أَمَّنْ یَهْدیکُمْ فی

(63) 

 (64بُرْهانَکُمْا إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ ) أَمَّنْ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعیدُهُ وَ مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا

کنیم،  ها آن را مطرح می کنیم و در گرفتاری را انتخاب می« من یجیبا»اینکه ما برخی اوقات یک آیه را مثل آیه 

کنیم، کار  این کار خوبی است اما اینکه این آیه را از موطن خود و از استفهام های باال و پایین خودش جدا می

، در حالیکه فقط خودش است و باال و پایین ندارد، فایده ندارد« امن یجیب مضطر»کنیم  خوبی نیست. اینکه فکر می

بخوانیم و یک بار « أَ ءِلَهٌ مَّعَ اهلل»ها را تا این یک شبکه است و راه اینکه این شبکه را بفهمیم این است که یکبار آیه

 هم از استفهام تا آخر آیات را بخوانیم یعنی مثال؛

 إِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ یَعْدِلُونَ أَ

 کْثَرُهُمْ ال یَعْلَمُونَ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَ

 أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلیالً ما تَذَکَّرُونَ

 أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَکُمْا إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ

کند. مثل این است که یک بار برگرد و پشت سرت را نگاه کن و ببین چقدر  با هم فرق می Tهر کدام از این موارد

خواهی دعای تو  فاصله دارد..! مگر نمی« الذین اصطفی»داری و ببین چقدر خدای تو با « الذین اصطفی»فاصله با 

 بینی؟! نمیبینی و آیات باال دست و پایین دست آن را  مستجاب شود؟! چطور تنها یک آیه را می

حاال اگر کسی بتواند بگوید که تفاوت عِدل گرفتن و شرك گرفتن برای خداوند چیست؟ بماند که بعد باید بگویید 

 کند چیست؟ بعد باید بگویید که تفاوت آن با تذکر چیست؟ تفاوت آن با کسی که به علم خود رجوع نمی

شویم برای این است  هی است، وارد این آیات مییعنی اگر کسی بگویید شرك در قرآن چند وجه دارد و چند وج

خواهیم بود. یعنی حتما از « الذین اصطفی»که مراقب باشیم خود مشرك نباشیم چون اگر مشرك باشیم حتما مقابل 
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گوییم یک وجه شرك عِدل  شود انسان از کربال جا بماند. می مانیم؛ یعنی شرك است که منجر می کربال جا می

ه آن رجوع نکردن به علم است و یک وجه متذکر نشدن و یک وجه آن خودِ شرك است و گرفتن است، یک وج

شود که انسان متوجه  یک وجه آن نداشتن برهان است. حاال این معما را هر کس توانست، حل کند اما اینطور می

 شود که خودش مشرك است یا نه. می

م..! در هیچ دعایی از اهل بیت)علیهم السالم( نیامده به خدا قسم این افتخار نیست که شما بگویید من مشرك هست

فرمایند من عبد گنهکارم. مشرك بودن در اهل بیت)علیهم السالم(، عار  است که بگویند من مشرك هستم بلکه می

 است. مشرك بودن یعنی متذکر نبودن، به علم رجوع نکردن و ...

در محرم فالن سال، خداوند به ما توفیق داد شرك را به توانید بگویید  این بحث خیلی جالب است. شما بعدها می

ای شناختیم که فهمیدیم قطعا جزء اصحاب اباعبداهلل)علیه السالم( هستیم. البته اگر کسی مَرد این حرف باشد.  گونه

 اگر نتواند این را بگوید، قطعا جزء اصحاب اباعبداهلل)علیه السالم( نیست.

 

را برای جلسه بعد بیاورید و اگر هم نتوانستید در جلسه بعد توضیحی در رابطه با اینکه حاال اگر توانستید، این معما 

 هر کدام از موارد زیر چیست، خواهیم داد.

 عِدل چیست؟ -

 شرك چیست؟ -

 عدم برهان آوردن چیست؟ -

 متذکر نشدن چیست؟ -

 عدم رجوع به علم چیست؟ -

 توان به این رسید. م میای کرد که البته با خود آیات ه برای حل آن باید کار واژه

 صلواتی ختم بفرمایید.
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 19/07/96    اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (هفدهم   جلسه )   نمل   مبارهک   سوره  

 

و د نوعا اهل قرآنی کنید؟چه دعاهایی می ،شما بگویم دعا بکنیده اگر من ب .تواند دعاهای متفاوتی بکندانسان می

چون  13.«خِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارفىِ االَ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَرَبَّنَا ءَاتِنَا فىِ » :گوییدمی .آیدذهنتان می بهدعاهای قرآن 

-یا دعاهایی که مردم به صورت عرفی می .آیدهای دعای کمیل به ذهنتان میفراز ،یدهست دعای کمیلخواندن اهل 

گویید؟ می چه بکنید، کردیدمی االن تا آنچه از غیر دعایی که بگویند شما به اگر .کندذهنتان خطور میه ب ،کنند

 ،سوره بصورت مشخص هست هرچه خوبی در آن سپس .هایش این است که انسان سوره ای را باز کندیکی از راه

ایمان گاهی ممکن است  ممکن است ایمان از خدا بخواهیم. هاخیلی وقت .خیلی متفاوت است . ایناز خدا بخواهد

خدایا ایمانی به ما بده که مخصوص سوره  که ندکنمیدعا ن گونهها اینانساننوعا  .خواهیمبسوره مبارکه نمل را 

 .گونه باشدتواند ایندعا اختصاصی می .مبارکه نمل باشد

توانید میهم شما  .که منحصر به فرد باشد میم دعاهایی بکنیگفتبا خود  و میم دعا بکنیخواستمی .ها مقدمه بوداین

 .کارهایتان آزادانه فکر کنید و راحت با خدا حرف بزنیداز در خانه قبل یا بعد  .را بکنید همین فکر

کارهایی را که همچنین  .کیست)علیه السالم( حضرت سلیمان بفهمیم م یخدا معرفتی به ما بدهد که بتواناهلل ان شاء

به برکت  ،میرا بفهمشده و ایمانی که بوسیله آن دستاوردها بدست آورده  انددستاوردهایی که داشته ،اندانجام داده

 .صلوات بر محمد و آل محمد

ش پنجاه شصت اتواند با اینکه زندگیم که خدا برای هر انسان قدرتی را گذاشته که مییکندعا می جهت این از 

اساسی کارهای تواند زندگی کند؟ چطور می. ی این عالم زندگی کندهاانسان اندازه همه ،سال بیشتر نیست

تواند در در این صورت می .آن را در طلب و خواستش بیاورد و تبدیل به معرفت کندگذشتگان را مطالعه کند و 

معرفتی  ،نبودم (السالم علیه)خدایا با اینکه من در زمان حضرت سلیمان  ؛دعا کند (السالم علیه)زمان حضرت سلیمان 

 ،استرا درك کرده  (السالم علیه)سلیمان که زمان حضرت باشم کسی  مانندزمان را درك کنم و آن بده که به من 

 .به برکت صلوات بر محمد و آل محمد

                                                           
13

 201سوره بقره، آیه  
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سوره  .بخواند اش مطلبینده برود و به اندازه افق آیندهتواند به آخصوصیت دیگری که انسان دارد این است که می

)عجل اهلل تعالی فرجه مربوط به حکومت حضرت حجت  کههایی مربوط به آینده دارد بخشمبارکه نمل و قصص 

  اشاره شده است. اصل رجعتبه ویژه طور ب .استالشریف( 

-می را رجعت بعدا که هاییانسان بتوانم سهمی از رجعت داشته باشم و ،چه زنده نبودمو زنده بودم چه خدایا من 

به  ،کسب بکنم نیزمن را دیده است، را که رجعت انسانی و معرفت بگذارند  نم برای هایشان رافعتتمام من بینند،

 .بر محمد و آل محمد برکت صلوات

*** 

سوره  .برودو آینده به گذشته  و یا تواند در زمان حال بایستدانسان می. شویممی سوره سه این بین مقایسه بحث وارد

که  پیامبرانی .کندانواع مختلف را ذکر می ،ستهای که ناظر به سوابق انسانایماندر حکم گذشته و  ءمبارکه شعرا

 .ها غیر مومنبعضیو شدند مومن ها بعضی کند.برای اقوام مختلف آمد و اتفاقاتی که به دنبال آن افتاد را بیان می

اد یک حکومت که حکومت آن را به نمو  کندداستان حضرت سلیمان )علیه السالم( را بیان میسوره مبارکه نمل 

پس به  کند،، تبدیل میفتدااتفاق می( الشریف فرجه تعالی اهلل عجل)ظاهرا استمرارش در زمان حضرت حجت 

. سوره کند که ناظر به گذشته استایمانی را در شما فعال می ،خوانیدرا که می ءسوره مبارکه شعرا .رودآینده می

-می( السالم علیه)کند حضرت سلیمان این قضیه مهم است که ذکر می آنقدر .ناظر به آینده است شایماننمل 

این اتفاق  نیزکه این اتفاق افتاده و در آینده  انسان آمده دهد زمانی براین نشان می .شیطان را تسخیر کند توانست

 .کنداست فرق می شود با ایمانی که مربوط به گذشتهمی ایجاد ایمانی که بواسطه تحقق چنین حکومتی. خواهد افتاد

تواند از تاریخ هایی که انسان میمن توجه شما را جلب کردم به طلب  قصص مبارکه سوره در .عمقش متفاوت است

تواند در میتواند نسبت به آینده پیدا کند و طلب هایی که هایی که انسان می. طلب(طلب به معنی دعا)داشته باشد 

اما  کند،را بیان می( السالم علیه)سوره مبارکه قصص با اینکه داستان حضرت موسی  .حال در او فعال شود زمان

سوره  .ای مثل بر ایمان محقق شده با رویکرد به آینده استمبارکه نمل بگونه سوره .حال است ایای مثل بربگونه

و سه  اوردتواند بیسه گونه ایمان به خدا می ،که هست تیانسان درهر وضعی . انگارناظر برایمان گذشته است ءشعرا

  :مجرای ایمان دارد
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 .ش مربوط به گذشته استاایمانی که آبشخور و مجرای رزق .1

 حال  .2

 .آینده3

 یصلوات ،اهلل خداوند تحقق سه ایمان را به همه ما بچشاندءبرای اینکه ان شا  .خواهیم سوره قصص را کار کنیممی

 ختم بفرمایید.

)بچه اولشان است( خیلی خوب متوجه  هستنداین سه ایمان را کسانی که در شرف ازدواج یا در شرف بچه داری 

گویند اند میکسانی که در شرف ازدواج .شوندخوب متوجه می هستند،ها در برزخ انسانکه  مواقعییعنی  .شوندمی

مثل این است که جنس ایمانش از اضطرار است و اینکه  .داشتیم زیباییمعنویت و اضطرار ما در زمان مجرد بودنمان 

ها . بماند که بعضیگوید االن خوب استمی؟ گوییم االن حالت چطور استمی اما .دارداضطرارش حالت خاصی 

طاقت های زندگی ولیتئترسم نتوانم زیر بار مسمی .ترسم خراب کنمگویند االن بیشتر میمی ..گوینداین را نمی

، در آن ترس و خشیت «ش ترسآت» ،ترسمجنس ایمانش این است که می .دنیازده شومو ایمانم را بشکنم  بیاورم،

  است.

دانم وضع ایمانم ، نمیامزده ،ه نباید، حرفی را جایی کگاهی نمازهایم قضا شده ؛راقب باشمگوید باید ماینکه می

رود. یک میبه اعتکاف یا سفر زیارتی به بعد این بنده خدا شود یا نه و..، همچین حالتی دارد. آخرش خوب می

یک ، آمدمبه شهرمان یا وقتی  کند که ناظر بر آینده است. مثال وقتی از مکه برگشتم،فضایی برای خودش ایجاد می

ه آرمانگرایان. ایمانش طعم دیگری داردایمانش  ،کنیدرا نگاه می شود . وقتی شما اوحالت آینده برایش ایجاد می

-حالتش آرمان ،. ایمان رو به آیندهمخلوط به ترس است ،گونه است. ایمان حالاضطرار ،ایمان گذشته پس .تسا

حال و آینده هم  ءسوره شعرا .استاز آنهغلبه با یکی  اماهست  موردها هر سه در هر کدام از سوره .شودگرایانه می

 .نوعا ناظر به آینده است زند،می حرف گذشته از اینکه با .آینده هم داردالبته  .سوره نمل حال و گذشته دارد .دارد

 و طعم خوانید، جنسوقتی آیات را میگوید. میآینده هم و ولو اینکه از گذشته  ،سوره قصص ناظر به حال است

حالت  ءسوره شعرا در .با بعد دارد شکر ،همراه با مجدایمان نمل سوره در  است.نگرانی  وهمراه با ترس اش، ایمان

 .اضطرارش خیلی زیاد است
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-این نکته .شویدمی آیات اولیه دقت کنید متوجه منظوردهند. اگر به ها داللت بر این موضوع میهای این سورهمطلع

مان از ایمان ما نوعا تحلیل .خیلی مهم است آنکنم کشف فکر می .مهم استخیلی گویم برای خودم ای که می

من  اگر از .گویم سطحی از ایمان را دارم؟ مییا نه از من بپرسند مؤمن هستیدیعنی اگر  .نیستتحلیل ملموسی 

منانه انجام ؤوقتی کار م .ؤمنانه استم انسانکارهای  همه گویم یعنی چه؟می ؟بپرسند کدام کارهایت مؤمنانه است

این را دیگر  ؟شودچه تغییری در آن شکل ایجاد می ،ایمان اضافه شودبر اگر  ؟ وکارت چگونه استدهی شکل می

توانم بگویم ایمان چه تاثیری در عمل نمی امامنی هستم ؤتوانم بگویم آدم ممن اجمالی می .توانم جواب بدهمنمی

ما هرچه در خانه  .به خانواده ما اعتقاد داشت خیلی ای داشتیم کهما همسایه .این تاثیر بخاطر ایمان است .من گذاشت

به شکل ایمان تبدیل  د،دیشد یا خانه تمیز بود هرچه را میغذا خوشمزه می .گفت این از ایمان شماستمی ،دیدمی

این برای ما خیلی . شود، یا هست یا نیستتوانست بفهمد زیاد یا کم میاو برای ایمان شکلی قائل بود که می .کردمی

یاج به ما احت .شدن استزیاد  در حال و یا یا کم شدهو  جایش هست یا رفته مان سرکه بدانیم ایمان الزم است

ایمان مربوط به آینده و ایمان مربوط به حال  ،ایمان رو به گذشته، های ایمانیکی از بهترین شاخص. شاخص داریم

هر کسی  .دهدطعم حالوت میو ایمان به آن شاخص رنگ  .ضرب زمان در ایمان است در واقعسه گانگی  .است

تواند برای ایمانش می .ناظر به آیندهو ناظر به حال  ،یعنی ناظر به گذشته؛ بتواند ایمان خودش را سه بعدی ببیندباید 

در این جلسه بتوانیم این را برای ان شاءاهلل  .شودهیم ببینیم این چطور میخوامی .وت طعم و شکل در نظر بگیردحال

 کنیم.ازیم یا بتوانیم طرح موضوع خودمان جا بیند

ها را اینطور ثواب قرائت این سوره .کنممن فقط مطلع آیات را برایتان انتخاب می کنیم.میشروع  ءاز سوره شعرا

-برایش حسنه مقرر می ،ی که در آن سوره ذکر کردهخداوند به تعداد انبیائ ،را بخواندهرکه این سه سوره  :اندگفته

 .این اتفاق برایمان بیفتد که اهللءان شا .کند

 الرَّحِیم الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1طسم)

 (2تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْمُبِین) 

  (3لَعَلَّکَ باخِعٌ نَفْسَکَ أَلَّا یَکُونُوا مُؤْمِنِین)
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و بعد به  آورده. پیامبر یکسری آیات کتاب «لعلک باخع نفسک اال یکونوا مومنین»اینجا ایمانش اینگونه است:  

که  رو به یکسری افرادی است ،یک حالت اضطرار. مومن نشدند هامومنین( آنبخوع افتاده بخاطر اینکه )اال یکونوا 

 :که آوردهدر سوره نمل اینگونه  .ایمان نیاوردند امازحمت برایشان کشیده شده 

 الرَّحِیم الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)طس تِلْکَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَکِتَابٍ مُبِینٍ 

  (2)هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ 

   (3)الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ 

-می پیدا تحقق ها آن در ایمان صفت که کسانی)برای مومنان  .کنداین سوره آیات قرآن و کتاب مبین را تبیین می

نشان  ،ها راه افتادند. بشری یعنی وقتی ایناست «ایصال الی المطلوب»هدایت به معنی است. هدایت و بشارت کند( 

  .بشارت ناظر به آینده است .د مسیرتان درست بود یا درست نبودندهمی

 سوره قصص: 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم 

 (1)طسم 

 (2)تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینِ  

  (3)نَتْلُوا عَلَیْکَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ  

یعنی ایمانشان لحظه به  .که ایمانشان جاری است هستند یانسک «"قوم یومنون». است «قوم یومنون»مربوط به  جااین

 ءدرست است که ما نبا .گرددیعنی به زمان حال برمیشود. قومی که لحظه به لحظه ایمانشان فعال می .لحظه است

اهلل ءولی این مربوط به این است که ایمان لحظه به لحظه ان شا ،گوییمو فرعون را برای شما می )علیه السالم( موسی

نتلو علیک لقوم » و «مومنونللهدی و بشری » ،«مومنینلعلک باخع نفسک اال یکونوا »سه عبارت پس ما  .فعال شود

)اضطرار را  رسیده خوعب به پیامبر و شکسته ایمان است که هایی عبارت اول برای محل .را داشتیم «یومنون

 برانگیختن(. عبارت دوم و سوم برای مومنین است )آرمان سازی(. 

خواطر و گذشته  . هر وقت بنا شود که از سوابق،که این سه حالت را در زندگی ببینیم کنیمتمرین اهلل بتوانیم ءانشا

شود که اثرات ایمان را در زندگی و هر وقت بنا  .شودمیایمان ناظر به گذشته  ایمان عبرت بگیریم، تقویت برای
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بخواهیم و هروقت ایمان را در همان لحظه بخواهیم و  شودمی آینده به ناظر ،سبک زندگی ببینیمدر را تاثیراتش 

در این  .مختصات مخصوص به خودش را دارد ،ایمان در لحظه .شودمیایمان در لحظه  ،استقرار ایمان را ببینیم

-تان میانرا به عنوان یک مومن جلوی چشم)علیه السالم( و حضرت موسی  دهدتوضیح میایمان در لحظه را  ،سوره

  .آورد

شرك طبق  ؟وقت خودشان را مشرك ندانستندخطا دوری جستند و هیچ ائمه در دعاها از شرك و اثم وچرا  :السو

-هم می دلدر قرآن شرك را با عِپلید است. ، ترك نجس اسهم مش و  نجس است ،هم شرك .است نجس ،قرآن

 ؟. یعدلون یعنی چه؟مشرکون یعنی چهآورد

شرك عام  عام و خاص است.نسبت عدل شرك و  نسبت .استیعدلون آمده: در سوره انعام حضّاریکی از  پاسخ

ص که با مثل یک آب خال .باشد 99به  1شرك میتواند نسبت  . به مساوات و موازات قرار دادن استدل عِ .است

مساوات قرار دادن و  ،دلباشد ولی عِتر از عدل تواند خیلی ظریفشرك می .آیدمییک قطره جوهر از خلوص در

 .ربوبی یکسان و مثل قرار دادن استن در حق و شأ

مثل کسانی گوییم خدا و آن یکی. گیریم مثال میوقتی چیزی را معادل می .ای کامال درست استاز نظر واژه استاد:

ر نیز دارای ش ،همان طور که خیر دارای خدایی است .یک خدای شرو دارد  یک خدای خیرگویند عالم میکه 

- ویند هر دو خالق اند، هر دو تواناگمی ؟گوییم این دو چه اشتراکی دارندمی .گویندمی دلبه این عِ ؛خدایی است

 :کندشرك سه حالت پیدا می .گویندمی دلبه این عِ .یکی منفیو مثبت است  ها جهتشاند. منتها یکی از آن

گویید برای انجام کاری در کتاب های دینی خوانده مثال شما می .مشارکت خدا با دیگران ،کندمشارکت پیدا می

صد  ،یعنی اگر بخواهد کاری انجام شود. خداست ،اش استیک علتش که همان علت حتمی .داریمعلت  99 ،ایم

اگر خدا  .خواهدخدا را می و خواهدچوب می ،خواهدنجار میخواهد ساخته شود. مثال این میز می .خواهدعلت می

: یا داین سه حالت دار حال .گویندبه این شرك می !شود یکی از صد تامیخدا یعنی . شودنمی نخواهد درسترا 

. خودش را جدا این هم یک ،یعنی این یک دلعِ .اندو شبیه هم اندها، خداست مثل هم، یکی از آنتا 99که این این

یا اینکه خدا  .باال و پایین ندارند ،اندشبیه هم .این در شرك یعنی مشارکت در انجام یک کار اماکند میمصرف 

-یعنی می ؛ها قائل اند. البته هر سه حالت را بعضیتر است. یا اینکه آن باالتر و خدا پایینتر استباالتر و آن پایین

 در انجام کارها .در شرك قائل به مشارکتیم .انده شرك قائلشان به هر سگوییم در رفتارشان و عکس العمل زندگی
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فاعلیت خدا فعال شود و اگر نکنید  ،بواسطه اینکه شما این کار را بکنیدو کند ما نکنیم خدا که نمی ،فکر کنیماگر 

ها به نسبت فقدان علم . یعنی همه آدماز این جهت شرك خیلی ظریف است .شودشرك می ،فاعلیت خدا فعال نشود

در چه و است  برای ما مصداق عدل چه مواضعی درسوال من این بود که  .در معرض شرك هستند ،توحیدشان

  با توجه به آیات بگویید.  ؟مصداق شرك هاییمحل

کند اگر از خدا اطاعت چون فکر می .است دلعِ 14«مِنَ الْماءِ  جَبَلٍ یَعْصِمُنی  سَآوی إِلى»آیه : حضّاریکی از  پاسخ

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ » یا در آیه .انجام دهدبرایش دا کاری جای خه تواند بمیکس آن  .کس دیگری هست ،نکند

برای کسی که در   15«بْحانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَبَعْضٍ سُ  ما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَال بَعْضُهُمْ عَلى

اثر  16..«ما نَعْبُدُهُمْ إِالَّ لِیُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ »..گویندنجایی که میآ اما .ده توان استقاللی قائل شدهمقابل خدا کسی قرار دا

گوید می خوانی؟گوییم چرا نماز نمیخواند میفردی که نماز نمی. مثال به شوداین شرك می .استقاللی قائل نیستند

شود کند که مییعنی فرد احساس میگویم. دروغ نمی .خوانمخوانم اما درسم را خوب میدرست است که نماز نمی

من  .عقل دارم اماخوانم من قرآن نمی .قرار دادن است دلعِ اینبنظر من  .آدم خوبی بود نماز نخواند، خمس نداد و

یا اینکه اگر تو . خواهمثر کارم را از خودم مییعنی من ا .اثر استقاللی قائلمزحمتی که کشیدم  ،صداقتم ،برای درسم

رود این آدم را کند اما انگار یادش میوجود خدا را انکار نمی .این شرك است !کردممن وسط بیابان چه می نبودی

برای  .کند خدا او را رساندکند خدا او را رساند اما فراموش میکار نمینا .داندشریک می ،در کاری که خدا کرده

  این آدم گرچه اثر قائل است اما این اثر مستقل نیست.

-به این راحتی نمی .درا دار شرك خفیّ ،به درجه عالی نرسدتا ایمان  ..؟خیرشود یا ایمان با شرك جمع می: استاد

هُم وَ مَا یُؤْمِنُ أَکْثرَ»شود در ذهنتان است؟ گوید ایمان و شرك با هم جمع میای که میآیه شود از آن فرار کرد.

دو  .کندفعل مضارع داللت بر استمرار تجدد می «یومن» .شودایمان با شرك جمع نمی. 17 «هِ إِلَّا وَ هُم مُّشْرِکُونَبِاللَّ

 .آیدرود و میاست یعنی می «مره»استمرار از  .گوینددیگر به آن استمرار نمیکه نوع استمرار داریم یکی یعنی دوام 

                                                           
14

 43سوره هود، آیه  
15

 91سوره مومنون، آیه 
16

 3سوره زمر، آیه  
17

 106سوره یوسف، آیه 
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مومن  .اند. صحبت این نیست که اینها مومنآورند نه اینکه ایمان ندارندیعنی ایمان نمی «ما یومن»گوید وقتی خدا می

 .مستقر نیست و مستودع است امتها ایمان هست در او مستقر شده. در اینکسی است که صفت ایمان 

خواستن و او را صاحب را  یک وجود .ایمان اعتقاد و اعتماد است جنسچون  .شرك بردار است ،پس جریان ایمان

 قطعیک لحظه  .شودمیو وصل قطع  ،کندشود جریان پیدا میمی «یومن»ولی وقتی  .و مالک دانستن ایمان است

شیعه شما دروغ  ،کندشیعه شما دزدی می دارند کهعرض میامام  بهکه )یک حدیث هست  آید.شرك می ،شودمی

کند از ما که این کارها را می هنگامیفرماید میگوید یعنی چه ؟ می !فرمایند نهکند ...میشیعه شما زنا می ،گویدمی

 .(نیست

جریان ایمان با شرك جمع  .است «لقوم یومنون» ،؟ ایمان اول سوره قصصبا مومن تفاوتش در چیست «یومن»لمه ک

قُولُونَ ا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لِمَ تَیَأَیهُّ »گوید میبلکه گوید مومنون کنند نمیدر بسیاری از جاهایی که کار خطا می .شودمی

وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ .. »گویدمومن می به او ولی آن جا که مومن توبه کرده 18.«مَا لَا تَفْعَلُونَ

  19«تُفْلِحُون

و باید مراقب باشیم به شرك  ،ای تمرکز کنیمایمان لحظهبر اگر بخواهیم جریان ایمان را در خودمان فعال کنیم یا 

البته هرجایی که  .شویمبه مومنین تبدیل می ،یمبه کفر و شرك آلوده نشد واگر مراقبت کردیم  .آلوده نشویمکفر 

در روایت  .کندیعنی جریان پیدا می «یومنون»شود وقتی می اماکند صفتش می «قوم»یعنی با  «یومنونلقوم »گوید می

و کند  قطع اما یکدفعهممکن است یک نفر ایمان داشته باشد  .شود)موقت( مستودع هم آمده ممکن است ایمان 

کفر و شرك به  ،مراقبت کنیم ایمان ازاگر ما نتوانیم  .مهم است بسیارای های لحظهمراقبت از ایمان .دوباره توبه کند

مشرك فرد  شود کهسبب می.و شودمی یی بدهاکم تبدیل به صفتکند و کم برد و آن را ضعیف میآن حمله می

صحبت کرده است. چون  ،شودکه چگونه ایمان تبدیل به ایمان زیبا و دائمی درباره این سوره مبارکه قصص .شود

باید  «لقوم یومنون»یعنی  .ی سوره نمل داردهااحتیاج به استفهام ،خواهد ایمانش را فعال کندمی مرتب «یومنون»

ها مجبوریم تردد پس بین این سوره .افتدش اتفاق نمیا«یومنون» ،اگر شرك زدایی نکند .کندزدایی شركمرتب 

  .داشته باشیم

                                                           
18

 2سوره صف، آیه 
19

 31ه نور، آیهسور 



182 
 

به آن شرکی که این هرکدام از این آیات موضوعی دارند که آن موضوع  یک اینکه .بودبرای من مهم چند نکته 

انسان را از این شرکی که در اینجا گفته شده مصون  ،توجه به موضوع این آیه .کندربط پیدا می ،طرف گفته شده

انسان را از معرکه انواع شرکی که در اینجا  ،توجه به موضوع این آیات .کندای را فعال میایمان لحظه دارد و آنمی

 .کندی که در سوره قصص گفته شده را محقق میا«لقوم یومنون»دارد و آن گفته شده مصون می

 ؟هستند قوم یعدلون ءجز ،کسانی که آن خصوصیت باال را ندارند ؟عکسش هم صادق استبر سوال:

شان خاموش ای که این آیه برای استناظر به این ند قرار دار «قوم یعدلون»های ایی که آدمدر واقع بیشترین جاه .بله -

  .شان نیستزندگیو مسائل موضوعات  ءجز آیاتاین  .است

جایی  .تذکر نیست ،جایی که غفلت هستاین بود که در این آیات چیزی که به ذهن من رسید : حضّارنظر یکی از 

  .ربط دارد عدلبه  ،دهدکه آگاهانه شرکی برای خدا قرار می

رویش گیاه به صورت  ،اننزول آب از آسم ،ها و زمینخلق آسمان .دارد یطلبی بیشتر استقاللحالت  دلعِبله.  -

آن هم به مدل  ؟ن شرك ایجاد کندتواند در انساچطور می ؟ان ذات بهجه چه ربطی به زندگی انسان داردباغ و گیاه

آیات سوره مبارکه ، 60. بد نیست برای آیه داردباشد انسان را مصون می هاو اگر توجه انسان به آیه بودن این دلعِ

 .واقعه خوانده شود

و به کسی درو کنیم تا  گفتند زودتر برویمزمانی که میمثال سوره کهف آیات اصحاب دو باغ :  حضّار از یکی نظر 

صاحب  ،ها و زمین به آنها رساندهه بواسطه این منفعتی که در آسماناند کها آنهایی«یعدلون»در واقع  .دهیمسود ن

  .اندانات و نفر و حدائق ذات بهجه شدهمکنت و امک

الوتین »قیامت برپا شود اما اگر هم بشود  کنم کهگوید من فکر نمیجالب سوره کهف این است که فرد مینکته 

حاال در سوره قصص عین این  .دهندبهتر از این را به ما می ،اما اگر باشد .بعید است که باشد «خیرا من هذا منقلبا

إِنَّ قَارُونَ کَانَ مِنْ »( و در آیه دیگر 4)«ی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًاإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِ»گوید که می ابتداهمان  کجاست؟

 (.76)«قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَیْهِمْ

آسمان و  انزال آب از ،ها و زمینهایی از خلق آسمانزنیم جلوه. منتها این چیزی که مثال میبله درست است -

هست. ن کند؟ مصادقش در کل قرآگوییم چگونه انسان را به شرك مبتال میمی. تولیدش به صورت باغ است



183 
 

سائلی که به واسطه تکوینیات دهد که وقتی انسان بواسطه تکوین و منشان می دخان و ...()کهف، های مختلفیسوره

پس مصداق آیه  .مثل سوره قلم که اهل خمس و زکات نشد .خدا عدل قائل شد برای ،دار شددار و امکاناتمعنی

 . کنندمیشان طغیان ها به واسطه امکاناتشود که انسانهمان جایی می 60

توانیم مستقر شویم و تکان . یعنی زمین یک محملی است که ما میاست 20«..جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا..» آیه سوره نمل

 . کوه دارد کند.شویم زمین حرکت میکه اصال متوجه نمی خورد. آنقدرنمی

بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا » با یاین چه ارتباط، استبین دو دریا هم مانع گذاشته  21«..الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا  وَ جَعَلَ بَینْ.. » سوال:

 کجاست؟هست،  محلشرکی که مربوط به این  دارد؟ که در انتهای آیه آمده است، «یَعْلَمُونَ

دست انسان بیشتر  ، درواقع«خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًاقَرَارًا وَجَعَلَ  جَعَلَ الْأَرْض » در -

 22.کندباز است و تدبیر انسان بیشتر کار می

 ای بوده او صافش کرده و.. .دش این کار را کرده و یا اگر تپهکند که اگر زمینی آباد است، خوبله انسان فکر می

  کند امنیت و کاخ و.. از آن خود اوست.مانند فرعون که فکر می

 « ....یبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَأَمَّن یجُ »بحث اضطرار است  نیز 62آیه 

 تفاوت آن با آیه قبلی در چیست؟ سوال:

گوید خالل زمین  اینکه می های متفاوت، منتها در دومی  آن امکاناتی است که بصورت تکوینی است مثال اقلیم -

ودن بین بحرین، کار انسان نیز در آن ب حاجزانهار ایجاد کرده است، دست بشر هم هست. اینکه رواسی است و یا 

هایشان مثلِ خودش  کشی ها طبعِ گردن م از اینکشیِ مخصوص به خود او را دارد. هرکدا دخیل است. در آنجا گردن

 است.
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 داند؟ های آن سیستم را عدم علم می کشی گردن سوال:

اینکه  کند. علم فطری یعنی اینکه خدا هست، خودش نیست، نه  بله عدم علم یعنی اینکه به علم فطری رجوع نمی -

کند چون خدا  کار را فراموش می امادانند خدا هست  همه می کند. علم یعنی جهل! بلکه به علم فطری رجوع نمی

 !ای است یکسری کار را به انسان سپرده است و او هم تصور کرد که خودش هم کاره

 همینطور بودند؟ نیزقوم عاد و ثمود  سوال:

ا م فطری خود ردر واقع عل .شود می« یعلمونال»رسد،  میها  های خود آن هرجایی که به توانمندی بله تقریبا، - 

اتی که فطری همان عهد اولیه یا آن ،یعنی بخشی از شرك به دلیل عدم وجود علم فطری استکنند؛  فراموش می

 ها دارند. انسان

ها را به  آن ،ها داده بود هایی که خدا به آن دچار دنیا هم شدند یعنی نعمت اماقوم عاد و ثمود نعمت داشتند  سوال:

 ها شد؟ ساده زیستی و عدم آن باعث چنین عاقبتی برای آن سمت تجمل برد. تفاوت در

 خیر بحث ساده زیستی نبود.  -

«أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى»« / کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیَطْغَى»
23

 

کند. در واقع تسلط و  دهد، مثال کوه را جابجا مییه بر توان خود کاری را انجام مینیازی و اینکه با تک حس بی

طبیعت او  ،شود بطور طبیعی این عادت در او هست چون زمانی که  به خود فرد واگذار می او در عالم است.تسخیر 

دل قائل یا عِ یا مشارکت« ربوبیت خدا»رای کنیم، یعنی ب چون بحث از شرك می امارود  این سمت پیش می  به

 شود. می

 بینند چیست؟ میآن قسمتی که مساوی  از شرك گرفتید؟  عدل را شما اسمی سوال:

آورید،  که شرك را می شود ولی زمانی دل هم شامل آن میگویید شرك، عِ وقتی میبله عدل حتما شرك است.  -

وقتی  اماشود.  می« استقاللی دیدن»شود و دیگری  می« مشارکت»شوند. یکی  ها جدا می این ،آورید دل را هم میعِ
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اما  است که همه مشارکتی هستند، شركآن قسمتی  شود. می را نیز شامل آندل عِ ،آورید که خود شرك را می

 عدل یعنی معادل و مستقل دیدن.

 ﴾62﴿ لًا مَا تَذَکَّرُونَأَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِی

شود  ها برداشته می کنند. وقتی که حالت اضطرار از آن خدا را یاد می ،گیرند بست قرار میزمانی که در اضطرار و بن 

 عدم ذکر است. ،کنند. شرك آن خدا را فراموش می

جایی است که همین محل شرك است. همان « أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ»حاال جالب است که 

های  بینیم که مثل جهت م میکنی . وقتی نگاه میدرگاه آن است ،ها کدام از اینیعنی هر !شود میشکوفا شرك 

دانم که بعضی از آیاتی که انسان  این آیات خیلی جالب است. من برای خودم مغتنم می توجه به ماند.  مختلف می

 بخواند که سر و ته آن را ببیند. یطور ،تواند به هم ارتباط دهد ند و ابتدا و انتهای آن را نمیاخو مرتب می

 یعنی چه؟ یعنی شما جانشین خدا برروی زمین هستید؟ «یَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ»مثال  سوال:

که ید اهشنیدحتما آید.  رود و یک نفر می . یک نفر میر. ذات اضطرار در دنیا نهفته استیعنی اضطراخیر،  -

«إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَةً»آیه این با یعنی خلفا. نکرده..؛گویند این میز به کسی وفا  می
24

خلفا جمع فرق دارد.  

 إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ» در آیه ؟واژه همان واژه هست اما نکته آن این است که خلیفه از چه کسی و خلیفه هست

«خَلیفَةً
25

من جای پدرم، پسرم جای من و ... و  باالخره. اما در اینجا خالفت از خودمان استخالفت از خداست 

 خود اینجا به معنی اضطرار است. .افتد ها در زمین اتفاق می این

. شوند ها به شرك مبتال می محل اضطرار و محل حساسیت است که انسانگوید که شرك استربلکه  نمی در این آیه

اگر انسان  د و الزم است که انسان متذکر شود.افت کم اتفاق میچون ذکر  «قَلِیلًا مَا تَذَکَّرُونَ »شود گفته میچرا حال 

 شود. در این اضطرار گرفتار می ،تذکر پیدا نکند
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اینجا محلی  آیا الهی با خدا هست؟ معلوم است که   پرسد که دارد یعنی از انسان سوال می« أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ»این آیات  همه 

ها بسترهای مختلفی است. یکی بستر تکوینی است و دیگری بسترهای  اینپندارد.  است که الهی را با خدا می

 شود. دچار شرك نمی ،ها را اگر انسان مراقبت کند دیگری بسترهای اضطرار است. این و مصنوعی

کنند  فرادی به او تکیه مییعنی در روی زمین اللهی نیست یعنی ساکنان موقت زمین؛ به معنی خلیفه ا «خُلَفَاءَ الْأَرْضِ»

 هم در قرآن داریم و اینجا به معنی خلیفه اللهی نیست.« خَلَائِفَ فِی الْأَرْضِ»چون  روند  و در نهایت می

باالدست او رجوع به علم فطری ذکر است کما اینکه  ،ای ها راه حفظ ایمان لحظهبیند که تن می به خوبیاالن انسان 

«أَمَّنْ یَهْدِیکُمْ فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ»اینجا اما معلوم است که توجه به ذکر است. حاال آیه بعدی  بود،
26

یعنی هدایت  

یابی  تواند جهت ها و یا قطب نماها، یعنی وسایلی که خداوند قرار داده و انسان می مثال ستاره و بحر در ظلمات برّ

و  ظلمات البرّ»کند که شب یا روز یا بحر باشد. منظور از  فرقی نمی ،ات را تشخیص دهیدکند. شما وقتی نتوانید ظلم

 ها است. ها و گمشدگی تنگناها یعنی گمراهی« البحر

«وَمَنْ یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ»
27

چون باد انواع دارد. بشارت  ،بحث بادی است که بشارت رحمت بدهد

 شویم. آید و ما سیراب می رحال آب میه اینجا به رحمت یعنی اینکه به ما بگوید 

«مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ»
28

 

اینجا زندگی جریان دارد حاال یا اینکه یکجا   فهماند کهین قسمت بشارت است یعنی اینکه میا بیشتر آن در

 خورد. روید و باد به شما می آید و یکجا می اید و باد می ساکن

 شود؟ یک مثالی از شرك بزنید، اگر شرکی در اینجا اتفاق بیافتد چه می سوال:

منافقین در سوره بقره آمده  آیاتی که در وصف ،چیزی که برای خود من جالب است اماآیات خود کشتی هست  -

 است.

لُمَاتٍ لَا مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَکَهُمْ فِی ظُ»فرماید: می

 ﴾17﴿ «یُبْصِرُونَ
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 63سوره نمل، آیه 
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 !برودتا افتد  راه میو گوید، من نور دارم  تبعاً می ،کند حاال منافق چون مشرك است که راهنمایی میاین خداست 

 !تونای بروگوید حاال اگر می دارد و می را برمینور آن  هم خدا

بعد  .ایستند می ،شود کنند و وقتی تاریک می حرکت می ،شود گوید که هر وقت روشن می هم می 20این را در آیه 

مانند و بازهم  ایستند حیران می ها است و وقتی می خود آن برایکنند که نور  روند فکر می وقت که راه می آن

 م اشتباه کردیم و نور برای توست!الخره ما هاکه خدایا! ب گویند آنجا هم برای خداست و نمی آید که یادشان نمی

هدایت و کسانی که هدایت به دستشان است و عدول توانیم در اینجا بگوییم هر جایی که در قرآن به امر  پس می

 شود. این قسمت می است، مربوط به انسان از هدایت کنندگان داللت داده

داوند بندگانی دارد که که خ شودمطرح می و آیه بعد آن« أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ»اول سوره مبارکه نحل، ه آیدر 

ها به عنوان بندگانی که وصل به  این ها باید به آیات آن نیز اینگونه است که انسان شود وادامه  میامر نازل ها  به آن

ها در مسیر هدایت خود به قطب نما، به عقل و حجت درونی و بیرونی  مراجعه کنند. حاال اگر انسان ،غیب هستند

این معنا که به حجت بیرونی   داشت بهشوند یعنی هرجایی که انسان استقالل رأی  مراجعه نکنند دچار شرك می

 شود. می 63مراجعه نکرد و هدایت بیرونی را با هدایت عقل خود دریافت نکرد شامل آیه 

هدایت از  (63)«أَمَّنْ یَهْدِیکُمْ فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْر»کند.  یادآوری می وندی جالبی را خدا نکته 20درادامه آیه 

بیند تا بعد راهش را پیدا  می، دارد بیند حتما چشمی ای را می رهافتد یعنی کسی که ستا ق میطریق گوش و چشم اتفا

گوید  دهد می زند و آن نوری که در تاریکی راه را نشان می آنجا که خدا در بحث مثالی که برای منافقین میکند. 

«وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ..»
29

شنوی  بینی و می اگر خدا بخواهد آن چشم و گوشی که با آن نور را می 

 «یشکرون»اما رایت فرقی نکند که باشد یا نباشد. گیرد تا بعدش ب از تو می ،کنی که از خودت است را و فکر می

د که رس بنظر می« قلیال ماتذکرون»گوید  ، آنجایی که میرسد معلوم است جایی است که شکل شرك به ظهور می

 .نیست اماعلم باشد باید جایی که  ،نیست اماباید ذکر باشد 

ورودگاه گفته شده است و هرکدام هم از  6مثال  ؛های شرك را به شما گفته است نمل ورودگاه مبارکه در سوره

دهد که انسان اگر  ست مید احساستر است. یک مرتبه به انسان  این  تر و توجه به آن سخت دیگری خطرناك

 گوید. سوره قصص این را به شما می ! ماند باقی نمیبخواهد مراقب باشد که چیزی از او  طور همین

                                                           
29

 20سوره بقره، آیه 
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توحید و ایمان را از  و آورد در داستان حضرت یوسف)علیه السالم( اینکه خدا خرمشهر را آزاد کرد را برای شما می

ها وجود دارد و شما به استیصال  این مدخل که گوید دهد. ببینید از نظر علمی به شما می این مسیر به شما آموزش می

   کند..فراموش میآدم  !شود انسان این همه چیز را حفظ کند؟ مگر میآخر  که رسید می

شود. همین حرف  گوید همین داستان را یاد بگیرید ایمان در تو جاری می گوید و می در ادامه داستانی به شما می

اهلل فرصت  شاء . اندهد ها معادل این آیات قرار می نه در ذهن داشته باش، ایرا همیش«خدا خرمشهر را آزاد کرد »

 10این معادل خدا خرمشهر را آزاد کرد در سوره قصص آیه  .باشد عین این آیات در سوره قصص وجود دارد

  است.

 ﴾10﴿ «الْمُؤْمِنِینَإِنْ کَادَتْ لَتُبْدِی بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَکُونَ مِنَ »

 ..وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا)علیه السالم(  مادر موسی

ود بگوید که بچه را در آب خالی شد و بعد نزدیک ب اش، دل)علیه السالم( وقتی بچه را در آب انداخت مادر موسی

 انداخته..

 ﴾10﴿ «قَلْبِهَا لِتَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ إِنْ کَادَتْ لَتُبْدِی بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى» 

 حتی خودم بچه را در آب انداختم. این عین توحید است. ندنگفتحتی ها آرام شد که نه تن

. در سوره قصص آقایان کندمی )علیه السالم( کند به مادر موسی دهد و شما را تبدیل می آید به شما فرمولی می می

 بیشتر آنها خانم هستند. و در اقلیت هستند

 این آیه آخر بنظرم سیاق آن متفاوت است. امادرست است که سخت است  .بخوانید نیز را 64 آیه حاال

 ﴾64﴿ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَبُرْهَانَکُمْ  أَمَّنْ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَمَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا

 ها، این همه سوره است.  بندی است نه ادامه آن این آیه جمع

 ،استاین آیات به آیات قیامت و آخرتی  یعنی تبدیل؛ رود کند و آیات بعدی می این همه استفهامات را جمع می

شود. اگر آخرت را  دچار شرك می ،گرایی که اگر در کسی نباشد آورد بنام آخرت یعنی یک چیزی معادل می

 شود. آور می شرك «سیر الی اهلل»این   های شرك است. در واقع عدم توجه به یکی از ورودگاه ،فراموش کند
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سوره  ،دارید ءوردی که در سوره نمل و شعراتباط با هم بخوانیم. یعنی با دستاا را در ارهخیلی مهم است که ما سوره

واند. سوره قصص در خانواده خوانید. خیلی فرق دارد که شما سوره قصص را بدون خانواده آن بخ قصص را می

 کنند. ها بیان می کی از این سورهرا یای  است. گویی هر تکه طواسیم

 ﴾1﴿ طسم

 ﴾2﴿ تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینِ

 ﴾3﴿ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَنَتْلُو عَلَیْکَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى 

شما بروید پشت گوید که  گوید جلوی روی شماست و می هایی برای شما می گوید یعنی همه اتفاق وقتی می« نتلو»

تو هم  )علیه السالم( اتفاق افتاده بوده، برای یعنی گول ظاهر آن را نخورید. این برای مادر موسیسر ایشان بایستید؛ 

گذارد تا تو بدون زحمت به ر می، یعنی برای تو اثاست« قَصَّ» اسم آن ،طبق این عمل کنافتد. در شرایط  اتفاق می

 سمت آن بروی.

 همانطور زندگی کن. نیز، تو ..ببین چه کار کردند !دیگر خودت را به سختی نینداز

 ن واژه را داشتیم.و نمل هم ای ءخیلی مهم است البته در سوره شعرا «نتلو»واژه 

تَحْیِی نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ کَانَ مِنَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَیَسْ

 ﴾4﴿ الْمُفْسِدِینَ

 ﴾5﴿ فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَوَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا 

 ﴾6﴿ وَنُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَنُرِیَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا کَانُوا یَحْذَرُونَ

یْهِ فَأَلْقِیهِ فِی الْیَمِّ وَلَا تَخَافِی وَلَا تَحْزَنِی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَ

 ﴾7﴿ الْمُرْسَلِینَ

چرا؟ چون ممکن است  کند که گفتنش کمی سخت است. ری میبردا خداوند در این سوره از چیزهایی پرده

ها برای او هست به او اعتنا نکنند یا حتی به او طعنه بزنند و یا  این حالت  ها باور نکنند یا اگر کسی را ببینند که بعضی

 برای هر انسانی امکان وقوع دارد.تردید در ذهنشان ایجاد کنند و آن هم حالتی از اتصال به غیب که 

دهند  دستور میفهمد،  زند، می این معنا هم نداریم، از باالست و کامال هم وعده دارد، حرف می  مرجع فکر کردن به

کند. خیلی عظیم است. وحی عمومی نه اختصاصی که مربوط به پیامبران)علیهم السالم( است. این  و او اجرا می
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خیلی جزیی و  اماهایی با آن وحی کتابی هم دارد  که شباهتشود  قائل میوحی  ی ازمربوط به مومنان است. به مدل

و غمگین نباش  نترس ،که اگه ترسیدی این کار را بکن ؛» موسی لی امّاوحینا ا». زند دقیق است که با او حرف هم می

 دهیم. از مرسلین قرار می گردانیم و ازمیما او را به تو ب که

شود و با دلهره این کار را  می نداخت، اینگونه نبود که ببینند چهرا داخل رودخانه ا فرزندشوقتی  ایشانیعنی  سوال:

 ؟، این کار را  کردندشود گردد و رسول خدا می دانستند برمی اختن که میانجام دهند با خاطری جمع اند

 کند. ای عمل می شود، طبق یک برنامه بله دقیقا. فضا کامال فضای القا است. از باال به پایین گفته می -
 ..به او گفته باشد که او پیامبر استکسی یعنی بصورت عینی گفته نشده؟  سوال:

داللتی بر این ندارد که کسی خبری به او داد، اصال  «)علیه السالم( اوحینا الی ام موسی»گویند  خیر در اینجا نمی -

از مدل ذکر که به  ،کند ایمان قدرت غیبی پیدا می  یمان این است که انسان به وسیلهبدون واسطه است. اصال خوبی ا

 خیالت هم راحت باشد. ،کار را بکن گوید فالن شود. به او می شکل وحی بر او جاری می

جمله را خداوند متعال در یک خط جا داده که دو تا نهی و دو امر  8یکی از اعجازهای ادبی قرآن است.  اینجا

خدا خرمشهر را »جمله ، همان «إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ»آورده نجا که آینده است و خبر واقع شده است. آ است، دو خبر

 کند. گردانیم. خداوند تصریح می یم یعنی ما به تو این بچه را بر« وهانا رادّ». چون ا داردرا ج« آزاد کرد

، بدانند روی چه خواهند تا هفته بعد روی بحث ایمان کار کنند دوستان می که به این جهتبود  مرور تنها انقصدم ما

کشاند و  اتصال به غیب بدون واسطه چیزی می. ایمان از منظر قرآن حالتی است که انسان را به بخش ایمان فکر کنند

هایی که  این  دهد و همه، به او وعده او را امر و نهی کند احت با یک نیروی غیبی زندگی کند کهتواند ر انسان می

شما احتیاج  .کندایمان را در افراد احیاء می . این سوره رغبت به شکوه استبافرمودید خصوصیات ایمان بود. خیلی 

آیا  ..ندازما آب می دارم فرزندم را در چونبه تمایز دارید که بدانید این چیزی که به دلتان افتاد ذکر بود؟ خدا بود؟ 

  مثل اینکه !ست است؟! نکند که واقعا برنگرددواقعا در گردد، گوید برمی است، یا اینکه میگوید رسول  اینکه می

ست که در هایی یکی از بهترین سورهاین سوره )علیه السالم( است.  موسی ات امّاین سوره طوری بیان کننده اعتقاد

 !دهم ، من به شما نشان میببیند «زن»یعنی در واقع گفته اگر کسی بخواهد  ،ن زن مسلمان گفته شدهشأ

یعنی ریشه  )علیه السالم(؛ موسی گوید امّ گوید از خصوصیات ایمان است و بعدش می میآیات همه آنچه در ادامه 

)علیه السالم(، یعنی ذات نبی، یعنی اویی که محمل نبوت است. خیلی عظمت دارد.  )علیه السالم(، اصل موسی موسی
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 ا السالم( کلیم اهلل است!)علیه موسی گویید امّ می زمان)علیه السالم( کلیم اهلل و یک  گویید موسی یک موقعی شما می

 ها مهم است. این
 )علیه السالم( هیچ وقت در قرآن پدر نداشته است؟ موسیحضرت  سوال:

جای « اَب»اما در عرف روایی  .در عرف قرآناست البته « اَب»بیشتر از « امّ»پدر همان مادر است در واقع وسعت  -

 بیشتر است.« امّ»از « اَب»گیرد و اهمیت  را می« امّ»
 یعنی ممکن است منظور والدین باشد؟ سوال:

آید.  می« امّ»، امام امت همه از تر از همه واژه امام استمهم ، و«الکتاب امّ»گوید به معنی اصل است،  می« امّ» وقتی

یعنی  )علیه السالم( )علیه السالم( یعنی مادر موسی موسی گوید امّ واژه مقدسی در قرآن است. وقتی می« امّ»واژه 

 کسی که او را متولد کرد.

ایمان لحظه به لحظه طعم  -را با این سوره محشور کند و ایمان لحظه به لحظه بدهد خداوند مااهلل  شاء برای اینکه ان

صلواتی  ،طعم ایمان را به ما بچشاند بطور کلی اینکهو  -ناظر به گذشته و آینده خاص است خاصی دارد، طعم ایمان

 ختم بفرمایید.

 «اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(

 


