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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 41/5/41اخوت    استاد       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (ششم  جلسه )ء   نبیا ا    مبارهک   سوره          

 

 .زبانیو  دارد از جمله قلبی مرتبه روایت آمده ایمان چنددر 

رین غفلت انسان این بزرگت ت به حساب داشتن آن در غفلت است فلذاهر علمی و هر فعلی حساب دارد و انسان نسب

 .دبینبا حساب عملش زیاد میاش را فاصله است که

 

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ  (61) لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْواً لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ  (61) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ 

 (61) فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ عَلَى الْبَاطِلِ 

هم هست که اهلل خدای واحد زمین و آسمان غیر یک اله دارد به همین دلیل  معتقد هستندهستند که در دنیا ای عده

 پرستند.را نمی

به این د حتما اعتقاد به اله دیگری دارند نپرستیود دارد و اگر افرادی خدا را نماعتقاد به الوهیت و اله در همه وج

 .هرحال باید خالقی داشته باشده که انسان مخلوق است و ب دلیل

ین موضوع به نوع خاصی ای اعتقاد به توحید است که در هر سورها ،کندین چیزی که انسان را آسیب زده میاول

 .دگردمشکالتش حل می شود و اگر کسی مشکلش در این مسئله حل شود تماممطرح می

مهر باطل بر  وندخدا کنند، لذاجا توصیف میو او را بی شودخیلی سخنان باطلی در مورد خدا گفته می 81در آیه 

ه انسان کر مورد خدا اعتقاد دارد مثال ایناین باطل همان اعتقادات و مواردی است که د ند،آنها زد و آنها از بین رفت

جا هست و یک  خدا یک و این یعنی ،کندرا نمی در آشکار آن گناه لیو دهدانجام میدر خلوتش یک گناهی را 

 .خدای او متفاوت است به یک عمل متفاوت است یعنی که انسان آشکار و پنهانش نسبت جای دیگر نیست. این
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 (61) ادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَ

-که غذا را با نمک شروع میمعنی دارد مثال این دهیمانجام میزنیم و کارهایی که هایی که ما میبعضی از حرف

 .کنیدعمل می علیهم السالم یعنی به روایات اهل بیت کنید

اش برایش ه پرهیز غذایی ندارد یعنی سالمتیدارد مثال آدمی کبخصوصی کند یک معنی هرکاری که انسان می

 ندارد.ی اهمیت

این است که بعضی اعتقاد دارند که شرّ خودش یک فعلیت دارد یعنی استقالل دارد. اگر کسی  یکی از مشکالت

است در صورتی تی قائل شدهرساند و برایش استقالل قائل بود، برای شر یک الوهیّد که شرّ یک ضرری میفکر کر

 .رساندنبود یک خیر است لیکن چون خیری نیست شرّ ضرر می که شرّ

لذا ما باید ببینیم چه  دارندپرده از یک اعتقاد دیگری برمی از اعتقاداتی که در روزمره با آن ها سروکار داریم خیلی

به چه های خودش را ترجمه کند تا پی ببرد که آدم باید یک مدتی کارها و حرف !شودی از ما چی میاکار و گفته

 .اعتقاد دارد

مثل قهر کردن با همسر که یعنی من از نعمت شوهر  ی دارندزشتمعنی خیلی  برخی اعمال هنگامی که ترجمه شوند

 .داشتن منزجر هستم

 .ای دارددر این عالم هرچیزی یک ترجمه

 

 (16) يُنشِرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ 

 .کنیدی بل دارد، بلکه این جوری فکر میخیلی مهم است و معن این آیه

 

 (11) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ 

 فلسفه ال اله اال اهلل است. بوده است، م السالمعلیه ذکر اهل بیت این آیات، آیات عجیبی هستند،
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 (52) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِی إِلَیْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ 

عطا شد در قالب یک اخدا هیچ ابایی ندارد که بگوید در طول تاریخ انبیائی که آمدند و دستاوردهایی که به آنها 

حتما عبد خدا  ،اگر انسانی به این کلمه توجه داشت .همه قرآن و وحی و فهم دین یعنی ال اله اال اهلل . وکلمه است

 است.است یعنی ال اله اال اهلل نگفتهنشدهخدا د و اگر کسی تا به حال عبد وشمی

 است. ن قائل شویداله هر چیزی که بتوانید برایش شاً ،شودگفته می فاعل دلیل و ،به مجموعه اثر، موثر، فعل اله

چیز نیست کس و هیچبفهمد که غیر خدا هیچ خواهد که انسان از طریق تفکر و تعقل و استمرار عبودیتخدا می

 اش شد بخشی از آن منفعت است.اگر ضرری هم متوجهبنابراین 

های دیگری لیکن الوهیت ؛استنکرد یعنی ال اله اال اهلل نگفتهکمالش استفاده و نفع  اگر انسان از هر موقعیتیدر جهت

 است.را دخیل دانسته

خدایی است که غضب ها به این خاطر است که نگاهشان به خدای رحمان و رحیم نیست بکله به گی آدمهبهم ریخت

 .غضب است ،. بروز رحمانیتاست در صورتی که رحمت به غضب سبقت دارد

 لبی.سصفات خدا ثبوتی هستند در تقابل 

 

 (11) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ 

ید . خدا باخداست ،به هر حال مخلوق هستند و خدا که است "عباد مکرم" علیهم السالم ترین وصف اهل بیتبزرگ

 مواظب باشید فاصله خدا را با هیچ مخلوقی کم یا حذف نکنید. باشد لذاهمیشه با مخلوقین فاصله داشته

 .شود برای ما پررنگنیز شد باید ال اله اال اهلل  برای ما پررنگ علیهم السالم ن اهل بیتهرچقدر شأ

 

 (11) نْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَمَن يَقُلْ مِ

 است.نیست یک چیز را به خود نسبت داده هست و گوید انّی اله.گویم یعنی میهرکسی که بگوید من می
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-چون من می"، "گمچون من می" همسران و پدر و مادر به فرزندان: بین ،شودت از خانه شروع میالوهیّ یناول

 ."خوام

و این یعنی ما واسطه حرف خداییم  هستید ه اوشما نمایند استهگفت وندخدا ا نماینده خدا در بیت هستید، هرچهشم

 .. اله بودن کیف ندارد، عبد بودن کیف دارد. عبد باید عبودیتتش را بکندهابرای بچه

انسان وقتی تر از عبودیت صرف برای خدا نیست زیرا تر و رضایت بخشچیزی در این عالم لذت بخشهیچ 

کند که کلید عالم در دست با کسی معامله می فروشد وکند برای خدا خودش را گران میعبودیت صرف پیدا می

 .اوست

 

 (03) انَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَ

 .کنددر این آیه شریفه خدا خودش را معرفی می

 نماید.اش را مطرح میهای ویژهخدا اینجا قدرت نمایی

 است.قرار داده "حی"را  "کل شی" )آب(خیلی عجیب است که خدا از یک ماده

 .آوردتوجه به آسمان و آب، ایمان می که بچه ها آب را دوست دارند فطری است.این

 

 (01) وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفاً مَّحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ 

 ها در امان نبودیم.آسیببود از خیلی ی است که اگر نمییک سقفاین فکر کنی باید بینی آسمان را که می

 بر توحید ناب باشد یداللت خودمان و دیگران، های خوب به خدا بدهیم و اعمالاءاهلل خدا به ما توفیق دهد نسبتشان

که است باید در زندگی مراعات کنیم این  ای واحد بردارد. اولین چیزی کهپرده از یک خداز ما عملی  و هر

 .ی عنایت فرمائیدصلوات محقق شدن این موضوع مهمباشد. برای مان شاعبه شرک نداشتهکارهای

 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(


