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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 11/09/96     ختم مفهومی   استاد    اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ) جلسه  اول (    زلزال  سوره مبارکه           

 

مان به نور ایشان منور شود، که جلساتوآله( است، برای اینعلیهاهللصلی)این هفته متعلق به حضرت رسول اعظم

 صلواتی عنایت بفرمایید.

که هر حاجتی که مسلمین دارند به هدف اجابت برسد و مشکالتشان به احسن وجه مرتفع شود، صلواتی برای این

 عنایت بفرمایید.

السالم( آن را بیت)علیهمکاری و ظلم و اجحافی انجام دادیم، خدا به برکت اهلکه در حق هر کسی که کمبرای این

 جبران کند، صلواتی بفرستید.

*** 

ناست که سوره مبارکه زلزال را بخوانیم، در ابتدا سوره را قرائت کنیم و از خدا بخواهیم که این سوره برای ما امروز ب

 جاری شود.

 الرَّحِیمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ بِسْمِ

 (1)زِلْزَالهَا الْأَرْضُ زُلْزِلَتِ إِذَا

 (2)أَثْقَالَهَا الْأَرْضُ أَخْرَجَتِ وَ

 (3)لهَا مَا الْانسَانُ قَالَ وَ

 (4)أَخْبَارَهَا تحَدِّثُ یَوْمَئذٍ



2 
 

 (5)لَهَا أَوْحَى رَبَّكَ بِأَنَّ

 (6)أَعْمَلَهُمْ لِّیُرَوْاْ أَشْتَاتًا النَّاسُ یَصْدُرُ یَوْمَئذٍ

 (7)یَرَهُ خَیْرًا ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ فَمَن

 (8)یَرَهُ شَرًّا ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ  مَن وَ

شود. آیه سوم بحث اقرار های زمین از آن خارج میفرماید ثقلبحث زلزله سنگین است که در آیه دوم میآیه اول 

شود. آیه شود و در مورد خبرهایی است که حدیث میبه تعجب از ناحیه انسان است. در آیه چهارم فضا عوض می

ر ناس به صورت شتّی )اشتاتا( برای کند. در آیه ششم، بحث صدوپنجم حاکمیت وحی در این رخداد را بیان می

 رویت اعمال آمده است. آیه هفتم بحث قاعده عمل خیر است و آیه هشتم، قاعده عمل شرّ است.

 این کلیتی است که در سوره هست، حاال بدون مقدمه وارد سوره شویم:

 ای از رخدادهاست؛بخشی از مطالب سوره مربوط به مجموعه (1

 رود؛ین است که حالت شرط دارد و روی قوانین میای از قوانبه عالوه مجموعه (2

 یك سری علت رخداد است مثال آیه پنجم؛ (3

 بحث قانون رویت عمل. (4

دانستید و جهت یادآوری گفته شد. به جهت اشراف دوستان بر این سوره، چندان این کل سوره بود که همه شما می

شویم که نفس انسان چیزی فرض شده است متوجه میکنیم، طور که سوره را نگاه میقصد بسط دادن نداریم. همین

از سبك و سیاق « گویی»گوییم که میشود. اینکه گویی مستقل از عملش است، گویی، عمل عارض بر انسان می

آیات است و این نکته به نظرم خیلی مهم است و بر همین دو نکته دقت شود. عمل وقتی عارض بر انسان باشد، یعنی 

 ت و خیلی نکته مهمی است. انسان مستقل اس

ای قابل وزن شدن است و براساس سنگینی خیر یا شرّ گونهنکته بعدی این است که عمل در واقع وزن دارد. یعنی به

رود یعنی ممکن است کسی کفه شرّش بیشتر باشد. مثل قارعه نیست مثل سوره قارعه نیست. ثقل روی خیر و شرّ می

کند و این جالب است که خیر و شرّ سنگینی خیر و شرّ سرنوشت انسان را معین می که بگوید که خّفت میزانه. بحث
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سنگینی شرّ است اما  کهگوییم که کفه شرّ سنگین است یعنی خفّت موازین، و با اینآید، وقتی میروی مفهوم می

 اسبه است.شود و کفه خیر اگر سنگین باشد، ثقلت موازین است و مثقال ذره قابل محخفّت موازین می

های امور مخفی است و به نظر خیلی پذیر نیست و از مقولهنکته بعدی این است که رویت عمل در هر موقعی امکان

کنیم که نیست، عمل دهد، ممکن است خوب یا بد باشد اما فکر میاهمیت دارد زیرا خیلی از اعمال، ما را فریب می

دانم که چه آثاری دارد . ام و نمیشویم، حرفی به کسی زدهنمیدهد اما ما متوجه هست و سرنوشت را تغییر می

 « ... . اذا زلزلت االرض»گوید که شود. زیرا میدهم مخفی میهایی که انجام میواکنش

اش اش غیب است، مشخص است اما مخفی کردن جنسغیب بودن با مخفی بودن متفاوت است، چیزهایی که جنس

بریم، مثال آخرت از جنس غیب است و قانون است، ف قرآن در هر جایی به کار نمیغیب نیست. غیب را ما در عر

ها هزار نفر اما عمل ممکن است که جسمیت و قابلیت رؤیت داشته باشد و مخفی باشد مثال در یك مسجد ده

 مشارکت داشته باشند اما مخفی باشد.

خورد اما از ها مخفی شود، انسان از آن ضربه میالیهدهد و هرچه که در این بنابراین مخفی بودن آدم را فریب می

ها آن طرف هم هست که کارهای خوب کسی زیاد شود. هرکاری که رویش حساب نکرده، مخفی است و این

 توانیم برداشته کنیم.مطالبی است که از ظاهر آیات می

با یکی از این دو حالت خالی نیست، یا  شدنی است و انسان از مواجههنکته سوم هم اینکه امور به خیر و شرّ تفکیك

شود شرّ است یا خیر است. خنثی نداریم، چون اگر حالت دیگری داشت، خدا آن را بیان امری که با آن مواجه می

 کرد.می

خواهند، مثال بگوید امرا خیرا، یا عمال که خیر و شرّ در ذاتشان صفت هستند و موصوف مینکته چهارم؛ با این

خواهد، که یا امر یا عمل است. و ها، یعنی موصوف میصفت به ذات خودش معنا ندارد و صفت بودن آنخیرا..، و 

تواند داشته باشد: یا به دلیل عظمت صفت است، یعنی حال مستقل عمل کرده است. این حذف دو دلیل می با این

فتن خیر و شرّ در امر یا عمل )هر امری خیر و شرّ در خودشان بسیار عظمت دارند)عظمت صفت(. یا به دلیل عینیت یا

 بینید یا جنبه خیر یا جنبه شرّ دارد(.که می
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توانیم بگوییم که آورید که مطلق باشد و صفت دیگری نداشته باشد، میهایی میوقتی برای یك موصوف، صفت

محدود و معلوم  آن موصوف در انحصار تنها این صفات است. خود امور در عالم لیست کلی کارهای خیر و شرّ

ها( خیر و شرّ تواند متفاوت باشد، این خیلی مهم است که امور )نه فقط مواجههاست، هر چند به نسبت افراد نیز می

شوند. مثال کالس قرآن رفتن برای کسی خیر و برای کسی شرّ است اما در مجموع خیر است. امور هم وقتی می

شود. در نتیجه باالخص در امر تربیت باید به این مبنا توجه داشته شوند، خیر و شرّشان مشخص میاحصای کلی می

 باشید، که هر چند به نسبت افراد متفاوت است اما خیر و شرّ کلی هم وجود دارد.

وقتی خیر صفت باشد، به ویژه افعل تفضیل باشد، به نسبت مواجهه است اما وقتی به صورت مصدر باشد، قاعده است 

 ال خیر را بشناسیم.توانیم اعمو ما می

گویند مؤمن کسی است که برای انجام هر عمل خیری دستی زننده دارد یعنی هر کار خیری باشد، در آن شریك می

 زند. است. مثال هر خیری، دری دارد که مومن درِ آن را می

 ای باشد.فقط مواجههکه خیر و شر مانند این است که بگوییم این مجموعه خیرات و آن مجموعه شرور است، نه این

 نکات حضّار درکالس:

توان اخیار یا اشرار شود. لذا به فرد میاستمرار در اعمال خیر و شرّ موجب تشخص یافتن افراد در خیر یا شرّ می

 گفت.

 ، که راجع به زنان بهشتی است. شاید هم راجع به تمام بهشتیان است. «خیرات الحسان»در قرآن داریم که 

 ع به سوره گزاره در بیاورید. سعی کنید راج

 بینید.دنیا ظرف رؤیت همه اعمال نیست، شما مقداری از خیر و شرّ را در دنیا می

 آورد.شدن اثقال هرچه در زمین مخفی بوده است را، رو میدر واقع در قیامت با خارج
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 خوب دقت کنید:

 (1)زِلْزَالهَا الْأَرْضُ زُلْزِلَتِ إِذَا

 (2)أَثْقَالَهَا الْأَرْضُ أَخْرَجَتِ وَ

 (3)لهَا مَا الْانسَانُ قَالَ وَ

 (4)أَخْبَارَهَا تحَدِّثُ یَوْمَئذٍ

 چرا؟

 (5)لَهَا أَوْحَى رَبَّكَ بِأَنَّ

 شود؟چه می

 (6)أَعْمَلَهُمْ لِّیُرَوْاْ أَشْتَاتًا النَّاسُ یَصْدُرُ یَوْمَئذٍ

 را به یاد بیاورید.« الناس»

 در سوره لیل« اشتات»

 (7)یَرَهُ خَیْرًا ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ فَمَن

 (8)یَرَهُ شَرًّا ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ  مَن وَ

کند. یعنی شود با حدیث شدن خبرها. زمین خبرهای خودش را حدیث میتعجب انسان از این وضعیت همراه می

که بگوید آن روز اخبار را است، مثل این یدکند و خبر جدشود. یعنی خبر، کاری جدید میساز میخبرها حادثه

 کند.می« حدّث»

افتد؟ به خاطر وحی الهی است. زمین در تحدث باید امر جدید ببینید، یعنی خبری عادی نیست، چرا این اتفاق می

آفرین است یعنی اگر گفت که این ظلم کرده، او را در دسته کند. خبری است که حادثهاخبارش را تحدیث می
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کند و این طبق ها را نو میدهد. یعنی این خبر آدمبرند و اگر گفتند عادل است ،در دسته عادالن قرار میلمین میظا

 وحی الهی است.

( در لََشتى إِنَّ سَعْیَکمُهای مختلف صادر شدند. مثل سوره لیل. در لیل )خصوصیت آن روز چیست؟ مردم در گروه

 شود.هم روی خیر و شرّ طیفی می« تاشتا»دنیاست و این در آخرت است. 

 گزاره درجه اول:

 فهمد، خیر و شرّ به قدری هرکسی در آن روز که یومئذ است، خود خیر بودن و شرّ بودن عمل خود را می

 فهمد.مبرهن است که خیر و شر را می

 خیر و شرّ بودن، مقدمه میزان است.

مخفی کردن داشته باشد. قدرت مخفی کردن و شهادت همه در زمین باید از قبل قدرت شهادت داشته باشد، قدرت 

مقوله وحی است. یعنی قدرت زمین در ضبط و حفظ اعمال خیر و شرّ انسان یا ناس براساس قدرت ضبط و حفظ و 

کند. یعنی اگر مرحله اشاره می 3است. یعنی به « اوحی»شهادت براساس وحی است و این به دلیل ماضی بودن فعل 

 کرد، این وحی اتفاق نیافتاده بود.نداشت، حفظ نداشت یا بازگو نمی قدرت ظرف

گیریم، یکی قاعده ملکوتی و یکی قاعده ملکی. به هر قیامت هم اکنون هست، منتها دو ساحت برایش در نظر می

های صحنهها همین االن هم هست و همه شود و ... . البته همه اینمی« الشمس کوّرت»رود و حال زمین از بین می

 وآله( در معراج تمام این وقایع را دید.علیهاهللقیامت دیدنی است، شخصی مثل پیامبر)صلی

اذا »و دسته دیگر ...« اذا زلزلت »و « اذا وقعت الواقعه»هستند، مثل « اذا»اند و دارای های قیامتی مثل زنجیرهتمام سوره

هایی که اول اسم هستند، ناگهانی و مترقبه بودن اهمیت دارد و و ... که اول اسم و بعد فعل است. آن« الشمس کورت

« کنتم ازواجا ثالثه»سوره زلزال، شبیه « اشتاتا»اند. ، خیلی شبیه هم«زلزلت»و « وقعت»هایی که با فعل بیاید مثل آن

 شان مهم است.وقایع ها هستیم، ناگهانی بودنشان مدّ نظر نیست بلکهسوه واقعه است، در واقع وقتی در این دسته سوره

تردیدی در این نیست که همه این موارد راجع به قیامت است و اگر دستتان را در دست رسول یا امام بگذارید 

، برای رسول است؛ «هست»توانید قیامت را ببینید، پس هست، الزم نیست که روزی بیاید که بشود، منتها این می
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ام باز نیست، باید بمیرم و برزخ را پشت سر بگذارم و من را چشم ملکوتیبیند و مثال من که هرکسی در آن روز می

 از به بیرون زمین پرت کنند و همه در محشر حاضر شوند.

 بینند، چه خوب و چه بد.شود که بیکران عمل میجا پیدا میشود، بینایی آندر قیامت هر کوری بینا می

هست، این درست  است و انسان اگر چشم ملکوتی داشته باشد شما در مورد قیامت، حرف کلی دارید، که قیامت 

خوانید، تواند جایگاهش در بهشت و جهنم را ببیند اما وقتی سوره زلزال یا سوره واقعه یا هرکدام را میهمین االن می

عنی من خورد. یباید بگویید که رخدادی است و علتی دارد و قوانینی در آن حاکم است و اتفاقاتی در آن رقم می

شناسی سوره داللت دهم، بلکه باید بگویم که انسان در یك موطنی که خاصیت توانم غیر سیاق ظاهر به هستینمی

ای؟ ای دیدهگوییم مگر االن زلزلهطور نیست؟ میشود، اگر بگوید که االن اینشود این چنین میزمینش این می

 .توانید از سیاق ظاهر سوره خارج شویدخیر. پس نمی

دهد. حیات جاودان برای آن طرف است. من به آن قسمت نگاه خدا انسان را به حیات بعد از مرگ داللت می

 کنم.می

گوید گویند برو جهاد، میاش باز شود، دیگر هیچ چیزی برایش معنا ندارد مثال میاگر کسی بخواهد چشم ملکوتی

جا هستند، ما در کنار عارفی بودیم که بعد از رحلت ولیاء آنکه چه معنا دارد. ملکوت ثابت است، این همه انبیاء و ا

ها همه در ملکوت هستند. ما اگر این دو بحث را مخلوط گفتند اتفاق خاصی نیافتاده است و اینامام)ره( ایشان می

 دهیم.کنیم، دیگر کاری انجام نمی

و به بهشت و جهنم وارد شویم. این سیر باید طی  برد تا به مرگ برسیم و بعد بیدار شویمدنیا ما را لحظه به لحظه می

 شود.

اگر رخدادی در عالم بخواهد جریان داشته باشد، هر خدادی و در هر سطحی، الجرم باید مبتنی بر ثابتی یعنی قانونی 

بر شود، قانون آن مقدم بر آن است که سوره یا طبق قرآن حقّی باشد. پس اگر رخداد قیامت در سوره زلزال بیان می

ها جاری دهد. این قاعده عقلی است و غیر این ممکن نیست، پس این موضوع در مورد همه سورهآن داللت می

دهد، چه ما را به غرض سوره داللت میاست و به عنوان اصل ثابت در قرائت قرآن باید در نظر گرفته شود اما آن

 گردد.بل مشاهده میمضمون جاری در زندگی است که همراه با شرایط انسان و ناس قا
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کنی! پس باید بین این دو روی و انکار میآیی و اگر پایین بیایی، دیگر باال نمیچون اگر باال بیایی، دیگر پایین نمی

گویند اگر کسی فالن سوره را بخواند بهشت و نهرها برای اوست، باید دید شهودی داشته در حرکت باشید. مثال می

 رفت و آمد کنید. باشید و بین ملك و ملکوت 

 برای تحلیل سوره مهم آن است که:

 تر باشد. تر و نسبت به اعمال شرّ با کراهتنسبت به اعمال خیر راغب  (1

 مالک خیر و شر برای عمل خود پیدا شود. (2

اند، افزایش دهم یا قدرت رؤیت خود را نسبت به اطراف خودم )زمین و متعلقاتش( که مصادیق زمین (3

بت به حضورم در زمین که یك حضور موقت است، بیشتر کنم. یعنی االن حس کنم هشیاری خودم را نس

 بیند.که زمین دارد من را می

روم.. یك باشعور ساکت است که های زمین هست که روی آن راه میوقتی پایم را روی چشم زمین گذاشتم، چشم

گوید. زمین اند، میبلکه چون به او گفتهخواهد خبر ما را بدهد!، ریزد. البته نمیبعدش هرچه دارد بیرون می

 اش بسیار است. حافظه

 یعنی گزارش دادن اخبار.« تحدیث اخبار»

خواهیم سوره زلزال را در این جلسه تمام کنیم و یکی دو مورد از ادعیه هایتان را در ذهنتان داشته باشید، مینکته

خواهیم ببینیم بعد از دعا چه نکاتی از زلزال شویم. میصحیفه فاطمیه در مورد عمل را بخوانیم و بعد وارد سوره 

السالم( چه نظری دارند. مطالب را از دعای شویم. ببینیم که راجع به عمل، حضرت صدیقه)علیهاسوره متوجه می

 حضرت صدیقه)علیهاالسالم( راجع به عمل خیر بخوانیم، چون در سوره زلزال، عمل خیر را دیدیم.

سری قوانین در دعا سری قوانین از سوره و یكدعا را به سوره ربط ندهید، این دو را مستقل بخوانید و بعد یك نکته:

 پیدا کنید و در نتیجه اشتراکات آن را پیدا کنید. نگویید که این دعا در شرح سوره است. مراقب این موارد باشید.

*** 
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 ساعت دوم

طور مفصل بحث شد. چند گزاره در مورد عمل گفته شد که آنها را مرور  در سوره مبارکه قارعه در مورد عمل به

 کنیم:می

 تولیدی از طرف مخلوق که قابلیت تولید دارد. -

 فعل توان این تولید است و معادل حول و قوه است. -

 های عالم متغیر است و نه ثابت.افتد و از ویژگیعمل تنها در دنیا اتفاق می -

 شود.داده میانسان بر اساس عمل جزا  -

 شود و امکان دارد رابطه او با عملش قطع شود. عمل از انسان جدا می -

 عمل حتما با عالم اسباب ارتباط دارد. -

 عمل خودش از مصادیق مخلوق است و قوانین مخلوق در آن جاری است. -

 عمل از مصادیق مصنوع است و قوانین در آن جاری است.  -

 رشد و نمو دارد. عمل مانند گیاه است و در دنیا حالت -

 ، مباحث بنیادی آن آمده است.«عمل»در کتاب 

 دعای در طلب حیات طیبه و تیسیر امور از صحیفه فاطمیه

ها خاص هستند شود. اولینای عمومی خوانده میاین دعا شاید برای اولین بار است که از ابتدا تا انتهای آن در جلسه

-است و بسیار عمیق و پرمطلب. عمل خیلی خطرناک است، رشد میو جوایز خاصی دارند. این دعا خیلی عجیب 

عمل در ساحت انسان دارد. انگیزی . عمل خیلی عجیب است. سیستم اعجاب.. شود وشود، منفی میکند، مثبت می

 .داردرا خود ه حال جدا و مخلوق انسان است و قواعد مخصوص ب نیبه انسان است و در ع دهیعمل چسب. است
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اش را دوست داری نیز. کمك کن آن دهندهاعمالی که دوست داری را برایم ساده کن و آن اعمالی که انجام»

کشان کنم و مرا از رداری عاملشان را و کمك کن تاعمال را انجام دهم و اعمالی انجام ندهم که ناخوش می

 نزدیکترین راه به خودت متصل کن.

دادن و بدون هزینه و ادب را برای من نیکو گردان بدون پرداخت خدایا عزت بده بالضرورت. بدون از دست

عقوبت )تا جریمه نشود(. ثواب را برای من فراوان کن بدون مصیبت و از دست دادن و اختیار خیرگزینی را در من 

 به حسن جاری کن. 

سیرم قرار ده و توجه مرا به آن جلب کن. خیر جوری باشد که کار خیر را راحت انجام دهم. خدایا خیر را در م

 خودش را به من نشان دهد. 

 ای به من عنایت کن. مرا اهل خیر قرار بده و حسن ادب و حسن عبودیت را در آنچه به آن توجه کرده

 «ای بر همه آنها راضی باشم.قوانینی که بر من جاری کرده

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 شود. شود و دعاهایی که جاری میهایی که حاضر میید که تو را بخوانم. خوشا صلهآشب می

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

کنند. چینش منظم ها نمودار را ایجاد میخوانیم. چینش عبارتخوانیم و دعا را نموداری میدعا را بار دیگر می

 بندی، شاکله دعاست.شود. این صورتبندی دعا کشف میها با نمودار صورتهای بدون گزارهمؤلفه

 بحث ما اعمال است که باید فرآیند انجام عملی یُسر باشد. 

 کند اعمال و عاملشان را.« تُحِّب»تواند این عمل عاملی دارد و خدا بر آن احاطه دارد که می

گیرد. یکی باید کار دیگری را می نیاز به اعانه هم دارد. دوتا اعانه داریم؛ اعانه بر ترک و اعانه بر انجام. کاری جای

 تو را نگه دارد و یکی باید تو را به سمت جلو هدایت کند.
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گوید باید شود مسیر رسیدن یك عمل تا غایت. طرق وقتی میمی« طریق»بناست غایت اعمال اقرب الطرق باشد. 

 باشد.« اسهل»و « اقرب»باشد و راهی باشد که « یُسر»باشد. عملی که « سهل»

است. عامل علّی سیر و « انقطاع الی اهلل»برسد. یکی از این وسایل « وصل»کند که به سری لوازم را مطرح مییك 

 شود. انقطاعی حاصل شود که بدون ضرر باشد. قرب و سهل می

 خواهیم بدون عقوبت. بدون تجربه کردن، راه درست را فهمیدن. منظور از تجربه، تجربه تلخ است. ادب می

 «.آسان»است و « سهل»از دیدگاه معصوم « ایمان»و « تقوا»برای ما سخت است در حالیکه مسیر راه خدا 

 را خواسته است. « انقطاع»بوسیله « عزت»

یعنی انسان اعمالی داشته « ثواب»یعنی گرفتار تلخی شدن. « مصیبت«. »مصیبت»خواهد بدون وارد شدن ثواب می

دهد و مواهب در آن را آن چیزی است که به فرد تشخّص می« لباس»باشد که خیلی احساس کرامت کند. پوشش 

 کند؛ مثل جاری شدن مواهب پادشاه شدن. جاری می
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 خدایا به من ثواب بده، بدون وارد شدن مصیبت. فرضا اگر من االن پدر هستم، ثواب فرزند شهید را به من بده.

 ایم و نه تقابل. این عالمت را به معنای بدون گرفته ≠ 

کنیم. از دعا آوریم و بعد بر اساس نقشه واضحی که داریم شروع به اصالح و رفع عیوب میابتدا قواعد را بدست می

 آوریم تا بطور کاربردی از آن در زندگی خود و دیگران استفاده کنیم. نقشه بدست می

عمل باید وصل «. عمل»است نسبت به « وصل»جایگاه باشد. جایگاه خیر نسبت به امر همانند « خیر»تواند می« امر»

 شود. غایت هر امری، خیر بودن آن است. « قرب»شود و موجب 

اش را کند و فاصلهدهیم. امر را با خیر یکی میجا قرار میرا در این« حبّ»شود غایت. خیر بودن برای امر، می

، قواعد اعانه و یسر را هم برای خیر و امر بکار «وجهت»شود محل گیرد و میگیرد. خیر را غایت میتر مینزدیك

 «. مسائل»و « موضعات»شود خود شود فرایند پرداختن به موضعات و امر میبرد. عمل میمی

 است. « عمل»گیرد و مهیمن بر قرار می« فعل»در مقام « راضی»و « عامد»، «حامد»، «شاکر»، «ذاکر»

 شود بستر وقوع. می« نهار»و « لیل»گیرد و یك قاب پایین قرار می

ای بعد از این جریان صله«. شفاعت»شود گیرد که بعد این میدعا در یك قاب قرار می« اصوات»و « صاِلت»حضور 

 شود شفاعت. شبیه خروجی است.می

 گوید. وجوه خیر را می

 حکمیت، امریت، نظام بایدها و نبایدها  وجه امیرالمؤمنینی:

 تقوا / مراقبیت وجه حسنی:

 شهادت وجه حسینی:

 زینت  العابدینی:وجه زین

 علم  وجه باقری:
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 صدق وجه صادقی:

 کظم )کنترل در جامعه( وجه کاظمی:

 رضایت وجه رضایی:

 زکی )وجه تزکیه شدنی( وجه زکی:

 ای(سوری) منظومه وجه عسکری:

 قیامی و هدایتی وجه قائمی:

 ست؛ مثال مسواک زدن.مند اهر عمل خیری از این وجوه بهره

دهد خراب نشدن دندان را، اثرات عینی(، وجه وقت(، وجه شهادتی )گواهی میوجه امری، وجه تقوایی )کی، چه

که خود کار با زیباترین وجه انجام شود(، وجه علمی )با علم انجام شود(، وجه صدقی )منطبق با حق و زینتی )این

ش بررسی شود(، رضایی )بررسی خرسندی(، زکی )بتواند انسان را پاک نیت خالص(، کظم )پدر سیستم جامعه نظام

تواند در کند(، سوری )این عمل با خیلی کارهای دیگر مثل خوردن و خوابیدن در ارتباط است(، قیامی )کاری می

 تواند فرد بلند شود و هدایت گردد(. جهت هدایت باشد و با عملی می

-است. فرایند پرداختن به مسئله و رسیدن به رافع نیاز که در طی فاصله« نیاز»عد است و ب« مسئله»مؤلفه اول عمل یك 

« از»شود. اگر این فاصله برداشته شود، امر هست اما عمل نیست. عمل فرآیند است و حتما باید ای نیازی برداشته می

-باشد. رسیدن به خیر می« یُسر»یا  باشد« عسر»تواند گذارد. این فاصله میداشته باشد. قرآن عمل را سبیل می« تا»، 

 توان به عمل و امر و غایت نسبت داد. تواند عسر باشد یا یُسر باشد. خیر را می
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( است. این مربوط به سوره انشراح است و ما با این إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًاشود. )چون یُسر با عسر است روزگار طی می

 جا کاری نداریم. آیه در این

 ( است. فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَىشود مربوط به سوره لیل است. )جا مطرح میچه در اینآن

کند و هر عملی پیدا می« اعانه و رزق»و یك یُسر « لیل و نهار»، «ارض»شود کند که میهر عملی یك جهت پیدا می

 خواهد و یك امر که نظام مواجهه ایجاد شود. یك فعل می

 

شود توفیق ربانی. درونی دارد که مربوط به انسان است که اگر ایینی دارد که مربوط به انسان نیست و میاز باال به پ

تواند خیر، گیرد و جهتی دارد که میگیرد و مجموعه کاری دارد که بر اساس آن عمل شکل مینباشد شکل نمی

 وصل و قرب باشد. 

 شود عسر.و یا غیر آن باشد که می

خوانیم؛ گاهی باید دعا را با سرعت خواند و گاهی باید آهسته. این تند خواندن دیگر سریع میدعا را بار 

 آورد.بندی میصورت

 : که ثمره بحث ما این باشد

فرجه( وجه تعالیاهللالسالم( تا امام زمان)عجای به خیر نزدیك است که در آن از امیرالمؤمنین)علیههر عملی به اندازه

شود. هر عملی کامال مشخص است چه قدر گویند ما میزان هستیم، معنایش االن واضح میکه میاین داشته باشند.

 دارد. « وجه»
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فرقان « فاطمه»کند. کند ما را از رجس و تفکر و تعقل را احیا میپاک می« فاطمه»کند. ها را کم میفاصله« فاطمه»و 

آروزی « میم»کند، ماء طهورا را برای انسان آماده می« ط»هد، دش انس با حیات حقیقی می«الف»و « ف»دهد، با می

 برد. نهایت باال میکرامت و ارزش انسانی را تا بی« ه»کند، دستیابی به ملك فنا نشده را فراهم می

دهد و نیازی را کند و به انسان درجات میریزی )که در واقع همان فعلیت( ثقل ایجاد میعمل بر اساس یك برنامه

 رسد. کند و به باور علمی میرطرف یا برآورده میب

 دهند.های مختلف پیرامون عمل را توضیح میهای مختلف بخشسوره

 

 

 
ت

عجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  


