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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 11/4/39استاد  اخوت      - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (جلسه دوم)االسراء سوره مبارهک           

 

یکی از سوره هایی که به صورت اختصاصی آیات فراوان و بنیادی و کاربردی و به حقیقت قرآن اشاره می کند این 

 .سوره است

 (2)نازل شد (مالسلا هیلع)خالصه همه کتابی که به حضرت موسی

وکیل غیر خدا نگرفتن یعنی کاری که انجام می دهی نفع و ضررش از خداست، یعنی شما آن کار را انجام می دهی 

 .و به ثمر نشستن یا نشستن آن دست شما نیست دست خداست

 .را از غیر خدا نبیند اصل موضوع توکل و خالصه ارسال نبوت این است که نتیجه

 بحث روی قرآن می رود 9از آیه 

 سِر اینکه چرا به قرآن، قرآن گفته می شود را مطرح می کند و شیوه برخورد با قرآن را هم مطرح می کند

 .هدایت قرآن به دو سبک کلی است، بشارت می دهد و انذار می کند

 .در ماهیت خود ایمان بشارت است

 .ی قرآن این طور است که بشارت می دهد بعد انذار می دهدخصوصیت و ساختار هدایت

یکی از بحث هایی که در قرآن خیلی برای خدا مهم است قیام است علتش این است که هر کاری که می خواهیم 

 .انجام بدهیم اول باید باستیم بعد آن کار را شروع کنیم

 .بعضی از سبکها، کارها، علمها در ذاتشان قیام آفرین هستند
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ادعای خدا این است که قرآن کتابی است که حقایقی را به انسان یاد می دهد و حقایقی را به انسان نشان می دهد 

 .که این حقایق  بهترین فرمول برای قیام است

 .این هذا القرآن اشاره به قرآن خاصی دارد که باعث اصالح نفس و تزکیه و قیام برای رسیدن به حقایق می شود

 بعد مرتبط با قیام هستندبه  01آیات 

 .سوره به وجهه انسان کامل است

 ایمان به آخرت گاها از ایمان به خدا قوی تر است زیرا عملیاتی است: حضرت عالمه

 .ابتدایی ترین قیامها، قیام برای آخرت است

 .نشان می دهد که انسان در هر حالتی در قیام است قیام برای دنیا و قیام برای آخرت 00آیه 

 .است( آخرت)برای رسیدن به یک نقدی( دنیا)ده بحث انسان گذشتن از یک نسیهعم

 یک آخر بهتر بار بیاوریم( آخرت گرا)سال اول آخرگرا7ما می توانیم کودکان را از همان 

نفع های دنیایی قطعه قطعه است و نفع های . اون چیزی نفع دارد که اجرش غیرممنون است یعنی انقطاع ندارد

 .سته استآخرتی پیو

 .خصوصیت آخرت پیوستگی است

 02آیه 

 .آیاتی که یک دفعه فضا عوض می شود و می رود در طبیعت آیات تفکری هستند

 .مفهوم رشد وابسته به روز و شب است

 سه خصوصیت روز وشب= مطرح شدن بحث حرکت، مطرح شدن بحث سیر رشد، مطرح تفصیل در هر چیزی 

 آیه ببینیماز ما خواسته این سه خصوصیت را 

 شب قران یعنی زمانی که تاریک است و ما هم تنهاییم

 .تاریکی محدودیت می آورد و روشنایی برایمان قیام می آورد
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همین مقدار که انسان نور حرکت و قابلیت رویت می آورد و اگر نور نباشد حرکت محدود است و به قانون جریان 

 ثابتی وجود دارد، این آیه می شودهستی پی برد و فهمید در دل هر چیزی یک قانون 

 .این که انسان بفهمد که برای حرکت نیاز به نور دارد این آیه می شود

 .انسان همین که شهادت بدهد هیچ چیزی در این عالم بدون قانون نیست این آیه است

 .نور هستند... علم، محبت در خدا، هر عضوی در بدن و 

 .شود نور به جریان حق در هر چیزی گفته می

 .سنخ نور هر عضوی شبیه خودش است مثال قلب سنخ نورش عواطف و عقل ادراک است 

 قیام های شبانه با قیام های روزانه فرق می کند

برای انسان تعطیلی معنا ندارد یعنی خوابش هم می تواند قیام باشد یعنی روز قیام روزانه اش شروع می شود و شب 

 .قیام شبانه اش شروع می شود

 .معراج یک نوع قیام بوده که شب اتفاق افتاده است

 .اگر کسی بتواند از قیام شبانه خواب استفاده کند یک سری چیزهایی به او می دهند که علم محسوب می شود

 لیله القدر خیر من الف شهر یعنی می تواند قیام شب یک نفر به اندازه.... قیام شبانه می شود انا انزلناه فی لیله القدر 

 یک عمر نتیجه داشته باشد

 لیل یعنی مقدس، وجهه دیگری از انسان، زوجیت در هستی و بستر انسان

 .در هر حالتی آیه باید ما را اشاره به یک ثابتی بدهد

 ادعیه معصوم داللت ثابت به یک روز دادند مثل دعاهای هر روز ماه مبارک رمضان

روز چهارم که قوت خواستن است را ثابت کنیم و هر سال در این آیه کردن یعنی روز را ثابت حق کردن مثال دعای 

روز جشن سالرزو تولد آن را بگیریم و این جاست که طول عمر معنی پیدا می کنیم چون دلمان می خواهد که این 

 .صفات ثابت بشوند

 اگر مومن، مومن باشد همه وجوهش رحمت است و نور
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 ویند که شکایتتان را به مومن بکنید چون نورش از خداستنور مومن از خودش است به خاطر همین می گ

 01و  01آیه 

 بعضی آیات در خودشان حزن دارند و آدم را نابود می کند

 .صحنه پردازی این آیات خیلی جالب است

 .خیلی وقتها معنویات ما مصنوعی است

 .قرآن یعنی مجموع کتابهایی که می شود خواند و باال رفت

نکه کتابی به تو بدهند و بگویند بخوان قرآن بخوان که کتابی را که می گویند اقرا همان قرآن می گوید قبل از ای

 .باشد

 01آیه 

 ضلّ بی کس شدن، کاراهایی که دفاع کننده ای ندارد، ضامن ندارد، حمایتگر نداشتن

اعمال خود را می . قیقت باال رود، حقیقتی را ببیند و بخواند و بر طبق آن ح.قرائت یعنی انسان ببیند بخواند و باال رود

 بیند و می خواند و متناسب با اعمال خود یا بهشت می رود یا جهنم

 .قرآن می شود کتاب دیدنی و خواندی و باال رفتنی

هر جایی در قرآن سمیع بصیر دیدین یعنی شاهد رویت قرآن هستید یعنی نشانه قرائت است، نشانه خود قرآن یعنی 

 .یع بصیر استمی شود گفت قرآن سم

تعجیل رد فرج امام زمان
 .صلوات (عج)

 


