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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 3/59  /21   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ( ششمنور   ) جلسه     مبارهک   سوره   

 

 دا توفیق دهد ایام آخر شعبان که چند روز بیشتر باقی نمانده، سبب شود گناهان ما بخشیده شود.خشاءاهلل  ان

 صلواتالسالم( بخشیده شویم  السالم( است، برای اینکه به واسطه پیامبر)علیه ماه استغفار پیامبر)علیه ،ماه شعبان

 صلوات (چه امسال و چه سالهای قبل)که در این ماه به دیار باقی شتافتند مورد رحمت و مغفرت قرار بگیرند مؤمنینی 

یاد مرگ از فکر و ذهنمان فراموش نشود.  یکی از موارد اصالح کنیم شاید به این دلیل باشد  اینکه امواتمان را یاد می

  صلواتبرای اینکه بواسطه یاد مرگ اسغفار شامل حالمان شود  نفس یاد مرگ است.

 صلواتاجابت شود  حاجات جمعدارند برای اینکه  حاجاتیاین جمع 

سته از هایی دارد که نتوان حزن ،برنیامده آن سهایی که از پ قرار داده، صفت شهایی که اعمال برای ز سجنهر کس ا

امسال  اینکه کسی آرزوی حج دارد و مثالنزدیک شود،  ها دارد که نتوانسته به آنخوبی ی ها رهایی یابد، آرزوها آن

نیت کند هم برای خودش برآورده شود هم برای دیگران به برکت صلوات بر محمد و آل  ، همه راجزء زائرین باشد

 محمد.

*** 
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 : سوره اتنک

مشهور است سوره مبارکه نور، سوره خانواده است. اغلب آیاتش نیز در حوزه روابط زوجین است. تنها  .1

ای است که پروردگار فرموده است ما آن را فرض کردیم )واجبش کردیم(. حتی برای سوره حمد  سوره

 به مضامین سوره توجه کنید.  اینکه رض کردیم یعنیفگوید.  این را نمی استهم با اینکه فرض 

کند مهم است  دارد. هم مسائلی که مطرح می« مَثَل»مسائلی که در سوره آمده است طبق قرائن سوره، جنبه  .2

 توان برای مسائل دیگر به مدل تبدیل کرد. و هم می

 یکی دواگر بخواهیم  ن(های اجتماع باالخص در حوزه روابط خانواده و سست شدن آ )آسیب قسمت ندر بین ای

 توانیم انتخاب کنیم. را می 11و  11آیه شاخص انتحاب کنیم که خیلی مهم است آیات 

 

  (91ن)ا تَعْلَمُووَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

ای وجود دارند که  اما عده دهد کسانی که ایمان دارند ممکن است از فساد و فحشاء خوششان نیاید. این آیه نشان می

 نین رواج پیدا کند. ند فساد و فحشاء در جامعه مؤمارددوست 

باید حواسمان جمع باشد.  ،دنیابخواهند بین مؤمنین فساد و فحشاء رواج  نین افرادی هستند که خواسته میمبین مؤ

 )مسائل جنسی و ...(

 

  (02) وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيم وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْکُمْ وَرَحْمَتُهُ

 ،رواج پیدا کندفساد د د دوست دارشو می واردوقتی  ،که شیطان یا دشمن ؛کند در این سوره مطلبی را مطرح می

 دهند. کم رواج میکنند. کم یک مرتبه این کار را نمی

را  قبح گناهانبرای اینکه تدبیر دارند خیلی  نیز های اجتماعی ریزد. شبکه فساد یک مرتبه قبح یک عمل را نمی

 دهند.این کا را انجام می کمبریزند اما کم 

 کم!. گام به گام ، کم(لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ)به همین خاطر دستور آمده 
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رُ ِِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْکُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُ

 (09) وَلَکِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌوَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ أََِدًا 

یعنی عالوه بر اینکه دوست دارند به  نیامده است.« یحب»منظور دوست داشتن نیست زیرا  (یامر بالفحشاء و المنکر)

 م باالتر است. ااین یک گ ،کنند او امر هم می

 گونه که : این کاری که ما می کنیم یعنی چه؟  شاءاهلل در ماه مبارک یک مدل قرآن بخوانیم این ان

م. اگر ایمان و عمل صالح نداشته باشیم یعنی در خسر ییعنی میل به بهشت دار اگر در مسیر جهاد در راه خدا باشیم

 کند. منکر می کند یعنی امر به فحشاء و می پیروی کسی که از خطوات شیطانهستیم. 

 عاگر بناست بریم جهنم با هم برویم! طب ،خواهد تنها در باتالق و گرداب نیفتد آدم یک حس نوع دوستی دارد می

 کند. میدعوت بقیه را هم  ،را رفت مسیریاست اگر یک  گونه اینانسان 

. هر کسی هر دندار شیعنی دوست دکن مشاجره می شخانم فرد بادارد، وقتی  معناییکند یک  انسان هر کاری می

« یعنی ها»توجه به م جلسه قرآن، یعنی قرآن را دوست دارم. ا هآمد اگرهایش هم توجه کند.  «یعنی»کند به  کاری می

 شود. منجر به عاقبت به خیری می

نفر این  م. وقتی یکشخواهم پاک با جاب دارم یعنی میحدهم یعنی پاک هستم.  خیلی از کارها را انجام میاینکه 

 خواهد پاک باشد.  کند یعنی نمی کار را نمی

آید یک مدلی حرف می زند، با فردی که  جالب است وقتی شخصی یک نفری را دوست دارد و از کارش بدش می

نداشتن  فرق است بین دوست داشتن و دوستزند.  جور دیگری حرف می آید دوستش ندارد و از کارش بدش می

شود. هیچ وقت به خاطر عتاب، محبت او از  کنی آن محبت از قلبت خارج نمی انه دعوا میوقتی خالصولو در دعوا. 

 شود.  شما برداشته نمی

 دارد. اگر با شمشیرم فرق مؤمنی را بزنم تا من را دشمن بدارد، نمی: م(السال امیرالمؤمنین)علیه

 ء خطوات شیطان است.زاخالق بد در جامعه ج
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ای نماز را اجباری کردی، او را از  ر بد نیز جزء خطوات شیطان است. اگر در مدرسهامر به معروف و نهی از منک

کاربردی قرآن بیزار کردی! خطوات شیطان را باید شناخت. نقص مهم جوامع دینی بحث نداشتن علم است. )علم 

 کند(  که مشکالت جامعه را رفع 

 ﴾02۲﴿  مُبِين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ

 خورد.  به شیطان می« هم»سوره بقره: ضمیر  201طبق آیه 

 

اللَّهِ عَلَيْکُمْ  طُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ ِِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَوْلَا فَضْلُيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُ

 ﴾09﴿ عَلِيمٌوَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ أََِدًا وَلَکِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ 

 کند. : این شیطان است که امر به فحشاء و منکر می 21در سوره نور آیه 

م هرا هم به شیطان زد و « هم»توان  : از این سه آیه میو سوره مبارکه زخرف 21ه نور آیه و سور 201سوره بقره آیه 

 (دارد به خود فرد. )ایهام

 )سوره مبارکه زخرف( ﴾۲0﴿ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِين  وَلَا يَصُدَّنَّکُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ ﴾۲0﴿ وَلَا يَصُدَّنَّکُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِين 

د. در گناهان دو طرفه رامر به معروف و نهی از منکر ک باید که نیستگریزی  دهد، انجام میکار خالف وقتی کسی 

 حتما امر به فحشاء و منکر هست.

 ،شود اش اجتماعی می دهد گناهانی که پس زمینه توان برگرداند. نشان می را به شیطان و هم به مَن می «هم»ضمیر 

  به آن هم هستید. آمربه گناهی باشید،  عاملاگر . کندپیدا میسومی  می ودو

تواند این  گوید دستت را بده به من. او آمر به فحشاء است. نمی دو نفر دوست دختر و دوست پسر هستند. پسر می

 شود. ر را نکند، چون بدون آن کارش انجام نمیکا

در معنی شاء معنایی هست که اگر یم باید به فضل خدا پناه ببریم.  یدا کنپ اگر خواسته باشیم از خطوات شیطان نجات

 شود که اقتضاء در آن شخص ایجاد شده است.  میاین اش  را چه به من بگیری چه به شیطان، معنی« هو»ضمیر 
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دوست داشتن تابع علم است و هر چه علم انسان گیرد.  بد انس میگیرد، بالفاصله به کار  اه انس میانسان به گن

ا کند دوست داشتنش به درود و هر چه انسان به معنویات علم پی می یاتسحسمت محسوس باشد دوست داشتنش به 

 شود. معنویات بیشتر می

زی را دوست دارد اما به صورت محسوس. به مانند هر چیفرد اگر روی ذهنش کار نکند و ذهنش تغییر نکند، این 

 کودکان دوست دارد. دوست داشتنش عمیق نیست. محسوس است. 

 شود. حب تابع علم است. هر چه علم افزایش یابد حب بیشتر می

أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  اللَّهُ

 (252 - سوره مبارکه بقره) أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

 علم یعنی احاطه انسان نسبت به چیزی.

گوید  فت کمال چهره است. میدارد. مثال شخصی فهمش از ص نوعا انسان به خاطر صفت کمال کسی را دوست می

 فهمد. توانم دوستش داشته باشم. او این حد از کمال می اگر خانم این حد از چهره را نداشته باشد نمی

معنویت را دوست  دتوان معنویت نباشد نمیاگر در فرد باید خودش طیب باشد تا طیبات را دوست داشته باشد.  فرد

 تقویت کند تا حب به کمال پیدا کند. در خود باید صفت کمال را  فرد. دداشته باش

 شود. کند و اعتقاداتش شقه می شود انسان افتخاراتش را فراموش می گوید چه می مبارکه محمد می سوره

 .داشته باشد خودش یک شأن داشته باشد، عملش شأن دیگری فردشود  می ؛در بلوغ عاطفی مطرح کردیم

ولی به عنوان  ددوست داشته باشاو را  دتوان به عنوان انسان میمثال  داشته باشد. فی دوستلها را از مراتب مخت و انسان

 اش محبتی ندارد(. )یعنی به عمل کافرانه دوست داشته باشداو را تواند  مؤمن نمی

دوست ها را  انبیاء همه انسان که شود گونه می اینداشته باشد.  در انسان تفضیلدوست داشتن تواند  این اندازه می

ها  علم به کماالت در انسان هر چه از جنبه کمالشان است. تها از جنبه کفرشان نیس ند. دوست داشتن آن به انسان ردا

داشته  انستشود یدتوان گرنه نمیو ببینیدهای افراد را  باید خوبی شود. در او بیشتر می ،تن دیگرانبیشتر شود دوست داش

 باشید.
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 . دکرده دوستش داشته باشی به خاطر اینکه در جامعه دینی رشد

اینقدر که علت برای دوست داشتن در هر حالتی وجود دارد، علت برای دوست نداشتن وجود ندارد. )برای دشمن 

 داشتن اینقدر دلیل وجود ندارد(

شمار است اما  تواند ببیند. علت برای دوستی بی حقوق اسالمی را هم نمی ،اگر کسی نتواند حقوق انسانی را ببیند

 که در صدر انهدام حکومت اسالمی هستند.  دعلت برای دشمنی محدود است. کفار کسانی هستن

 

 ﴾0۲﴿ مْ خَيْر  لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَكَّرُونَذَلِکُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا ُِيُوتًا غَيْرَ ُِيُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

شود )احساس کند  یعنی برای بقیه حریم قائل کندمدلش  است که در آیه گفته را صفتی دواگر یک نفر بتواند فقط 

کار . و یکی اظهار سالم. اگر همین دو تسمُآنِگیری و  حرفی دارند( بداند حقوقی دارد، دو کار را انجام دهد : انس

 باشد قطعا خوش اخالق است و اگر نداشته باشد قطعا بد اخالق است. درا بل

هایمان خوب  سالم کردن و افشای سالم و خالقیت در افشای سالم هنرهایی هست که ما نوعا بلد نیستیم. نصف سالم

 نیست. 

گیریم و رابطه را غل و  ع مدنظر میگیریم منافع شخصی را سری گیریم یا وقتی انس می نمی ارتباط یا سریع با طرف

 کنیم.  دار می غش

ماه  6شود. هر کسی  مان بیست می این دو قوت بیابیم اخالق اجتماعی رو مدیریت سالم. اگر د تسمُآنِمدیریت 

ها گفته را احصاء کند. سالم به همکاران، سالم به کودکان و  هایی که به آدم زندگی خود را رصد کند، میزان سالم

 غیره.

نوع سالم  50نقطه ورود ما به قلب هر انسانی سالم است. اگر ما بتوانیم مرض سالممان را رفع کنیم، اگر بتوانیم 

 شویم کردن بلد باشیم به خوش اخالقی نزدیک می

نوعا در افراد اگر منفعت همگرا شود نه واگرا.  نشینی است. فرد باید دوست داشته باشد مالک انس، میل به هم

 کند واگرا می شوند. اقتضاء ن
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 اند انس بگیرد. مثال کسی همسایه است و حقوق انسانی دارد.  تو انسان به طور طبیعی می

ذخیره انس را خدا در زن قرار داده است به همین دلیل باید به بلد هستند انس بگیرند. نساء یعنی کسانی که خیلی 

 مرد نیز یاد بدهد.

د، نانس بگیر او ر کند بایستی بهبودنش را نشناسد و فک اش ذخیره انس زندگییاد دادن انس یعنی اگر خانمی در 

 بیچاره است.

 شود به زن غرغرو!  بودن را در عمل یاد بدهد نه در حرف، وگرنه تبدیل می«  تسمُآنِ »زن باید 

بلند سالم کن، کردیم.  دادند خوب و قشنگ سالم میاغلب اشکاالتمان به خاطر بلد نبودن است. اگر یادمان می 

 متنوع سالم کن. 

ند بخواهیم ارتباط بگیریم، باید ک ای که مسائل دینی را رعایت نمی اش این است که با همسایه رکن اساسی تسمُآنِ

 خواهم بگویم گناه کنیم. ی برایش در نظر بگیریم. استغفراهلل نمیلوجه کما

 هدف انس گرفتن است. 

. دو کاری هستند که هدف کار هم هستند. با مردم به عنوان کردن و بعد هم سالم کردن: اظهار دوستی محدوده انس

یتش ذدهد. مثال اگر ا ای که داریم ارتباط بگیریم تا حدی که حدود شرعی اجازه می مؤمن بودن و هر صفت کمالی

 کند.  نمی

 س بیشتر ارتباط قلبی است.کنی او به تو نزدیک شود. ان : هم تو باید به او نزدیک شوی و هم کار میتسمُآنِ

 خیار : درجه باالی خوبی، باالتر از ابرار

با کسانی که الزم است و هم الفت )هنر ارتباط گرفتن با دیگران( گیرند  خیار : خوش اخالق هستند. هم الفت میاَ

 . )هنر ارتباط گرفتن دیگران با او( پذیرند می

 بشویم. )جنبه رحمانیت و رحیمیت(در زمین شاءاهلل بتوانیم خلیفه خدا  ان .درا زیاد کنی انباید هنر خودت
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ها را ببیند  پیشنهاد عملیاتی : تا جلسه آینده هر کسی در بحث سالم کار کند. حداقل انواع سالم را احصاء کند. و آن

 کند. سالم بد اخالقی، سالم خشم و ...  کجا خرج می

گیرد. روی اولین نگاه و  ها صورت می ها با اولین ارتباط برویم. بیشترین ارتباطها با سالم  به سمت خرج کردن قلب

 اولین برخوردها کار کنید حتی برخورد با همسر.

مان همان اول کار  هنری خواستی توبیخش کنی، یادت رفته! ما معموال بی هایی او مدلی برخورد کرده که تو می زمان

 است. 

دهد،  کند و یکی برای کسی است که پاسخ می که اول سالم می استبرای کسی ایش ت 61پاداش دارد،  20سالم 

 تان را به سالم جلب کنید. یعنی توجه

کنی کسی به تو کینه دارد  دیگر به او کینه نخواهی داشت. اگر فکر میبینی  می، آنگاه به دل بگیرکینه خودت را 

 اش در خودت است.  ریشه

گویند اگر کسی  شاءاهلل به کودکانمان نیز یاد بدهیم سالم کنند. می سالم اسم مبارک خوش اخالقی است. ان

 شود.  اخالق شود، هیچ وقت فقیر نمی گویند اگر کسی خوش ها و زمین را دارد. می اخالق شود، رزق آسمان خوش

 صفت باید کار کرد.اخالقی روی این دو  های الهی را ببینیم. برای خوش ما باید وعده

 اخالقی باشد.  شاءاهلل ثمره استغفار شعبان خوش ان 

 . ماه مبارک را با خوش اخالقی درک کنیم شاءاهلل ان

  کند. سالِ خوش اخالقیتا خداوند امسال را برای ما،  یمخواه مان و همه شیعیان می برای خودمان، دوستان

 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(


