
1 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

صص  سوره مبارکه             06/10/96     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ( نهم) جلسه      ق

 

 .فرماییدب ختم صلواتی مومنات و مومنین همه و خودتان سالمتی برای

 ختم صلواتی ،باشد )علیه السالم(عبداهللابی با ارتباط شب و شود حساب ما برای قدری شب ،شب این اینکه برای

 .بفرمایید

 که ینیت هر به ،تقوا نیت به ،علم نیت به ،آمده که نیتی هر با و و دارد حاجتی هر دارد،حضور  جلسه این در کسهر 

 .محمد آل و محمد بر صلوات برکت به بدهد او به وندخدا دارد توقع که چیزی آن از بیشتر ،است آمده

*** 

  .است «ایمان» قصص، نمل ،ءشعرا سوره سه مشترک محور .کردیم مرور را قصص مبارکه سوره پیش جلسات

 گرفته در او ایمان هایآسیب جلوی، خواندب را سوره این کس هر .است ایمان هایآسیب ءشعرا سوره اصلی محور

 ظهور مانع را «غیّ» البته شود جاری وحی مومن قلبدر  که ندکمی کاری و است «سلیم قلب» محور آن و شودمی

 .ندکمی معرفی وحی

 ممکن بلکه نگیرد قرار الهی وحی معرض در قلب انسان است ممکن تنها نه کهد نکمی مطرح ءشعرا مبارکه سوره 

 ،شودمین مومن که کسی و الهی وحی معرض در شودمی مومن که کسی .بگیرد قرار شیطانی وحی معرض در است

  .گیردمی قرار شیطانی وحی معرض در

سلیمان)علیه  حضرت .ندکمی تمرکز اسالم بحث رویو  ندکمی بیان را زندگی در ایمان منافع نملمبارکه  سوره

 آنها زندگی ،بیاورند زندگی دررا  ایمان ایجامعه اگر دهدمی نشان .شودمی بیان  هامنفعت محور عنوان به السالم(

 خیر دیگران و خود به اندتومی اینکه بر عالوه انسان زندگی این در .شودمی سلیمان)علیه السالم( حضرت شبیه
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 قدرت و شودمیمند بهره ،دارد استفاده قدرت ،جن حتی و موجودات بقیه و پرندگان از که خیراتی از برساند

  .ندکمی پیدا را عالم آشکار و مخفی نیروهای همه از استفاده

 نیازها از قصص سوره .ندکمی بیان را زندگیاز  لحظههر  در ایمان شدن جاری چگونگی قصصمبارکه  سوره

 مثل تکوینی و طبیعی .باشد اجتماعی است ممکن یا و یتکوین یا طبیعی است ممکن نیازها .ندکمی شروع

 .است حاکمیت حکومت مثل اجتماعیو  ازدواج و فرزندداری

 طور همین .کند تجربه خودش که است این راه یک .دارد راه چند ،کند برآورده را نیازهای خود اینکه برای انسان

 تجربه ما زندگی اغلب .نیمکمی برطرف ،کردیم که هاییتجربه اساس بر راخود  نیازهای ما ؛نیمکمی زندگی ما که

. کرد برطرف غیره و احکام نماز توسط باید حتماً را این نیازها .است معنوی نیازهای ما نیازهای از هاییسطح .است

 تجربه معنوی نیازهایمنبعی برای آموزش آن وجود داشته باشد.  باید بلکه کرد تجربه شودمین را نماز و احکام

 و نماز مثلهای ما نیاز درصد پنج و نیمکمی تجربه خودمان نیازهای کردن برطرف برای ما درصد ۹۵ .نیست کردنی

 تجربه اساس برما  حکومت چرخاندن انوع امااست  آمده روایات و آیات از فقیه والیت اینکه وجود با .است احکام

 آیات از را والیت ما که است دلیل این بهاین  .چرخانندمی را حکومت بهتر هاخارجی گویندمی هابعضی .است

 .نیمکمین استفاده خوب هایتجربه از و نیمکمین تجربه خوب اما نیمکمی تجربه را آن چرخاندن و گیریممی

 ،ازدواج ،فرزندداری .یدکن معنوی تبدیل نظام به فرایندی طبق رانیازها  درصد ۹۵ که بگوید خواهدمی قصص سوره 

 یعنی باال به پایین از یعنی تجربه .نباشد تجربهو  شود معنوی، است تجربه اختیارات در که چیزی هر  و داریحکومت

 این .ورمآ دست به را قانون آن تا نمکمی تجربه من ،یعنی درست تجربه .آوریم دست به را قانون آن و کنیم کاری

 دفهمیمی را قانون اول یعنی .آیدمی پایین به باال از قانون و زند می دور را تجربه که دارد ایشیوه .است خوب خیلی

 .دفهمیمی را مصادیق بعدو 

 الرَّحِیمِ  الرَّحْمَنِ اللَّهِ  بِسْمِ  

 (1)طسم

 (2)الْمُبِینِ الْکِتَابِ ءَایَاتُ تِلْکَ

 (3)یُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ بِالْحَقّ  فِرْعَوْنَ وَ مُوسىَ  نَّبَإِ مِن عَلَیْکَ نَتْلُواْ
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 .شودمی ذکر فرعون و موسی)علیه السالم( داستان 

 مِنَ کاَنَ إِنَّهُ  نِسَاءَهُمْ یَسْتَحْىِ وَ أَبْنَاءَهُمْ یُذَبِّحُ مِّنهُمْ طَائفَةً یَسْتَضْعِفُ شِیَعًا أَهْلَهَا جَعَلَ وَ الْأَرْضِ  فىِ عَلَا فِرْعَوْنَ إِنَّ 

 (4)الْمُفْسِدِینَ

 (۵)الْوَارِثِینَ نجَعَلَهُمُ وَ أَئمَّةً نجْعَلَهُمْ وَ  الْأَرْضِ فىِ اسْتُضْعِفُواْ الَّذِینَ عَلىَ  نَّمُنَّ أَن نُرِیدُ وَ

 (6)یحْذَرُونَ کَانُواْ مَّا مِنْهُم جُنُودَهُمَا وَ هَامَانَ وَ فِرْعَوْنَ نُرِىَ  وَ الْأَرْضِ فىِ لهَمْ نُمَکِّنَ وَ

 مِنَ  جَاعِلُوهُ  وَ إِلَیْکِ رَادُّوهُ إِنَّا  تحْزَنىِ لَا وَ تخَافىِ لَا وَ الْیَمِ فىِ  فَأَلْقِیهِ عَلَیْهِ خِفْتِ فَإِذَا  أَرْضِعِیهِ أَنْ مُوسىَ أُمّ  إِلىَ أَوْحَیْنَا وَ

 (7)الْمُرْسَلِینَ

 تا ندارند وحی به نیازی مادرها االن .دهد شیر موسی)علیه السالم( به که کردیم وحی السالم(موسی)علیه  مادر به ما 

 و ءانبیا .شودمی وحیاو  به هم دادن شیر برای که است وحی منتظر وریط بزرگ بانوی این .دهند شیرخود  بچه به

 مادر باید ما است، )علیه السالم(عسکری حسن امام تولد که االن .داشتند مادرشان از را خود قدر تمام ء الهیاولیا

 کردیم بحث سوره درباره مفصل پیش هفته. کنیم تکریم را شان

 «(43)یَتَذَکَّرُونَ لَّعَلَّهُمْ رَحْمَةً وَ  هُدًى وَ لِلنَّاسِ بَصَائرَ الْأُولىَ  الْقُرُونَ أَهْلَکْنَا مَا بَعْدِ مِن الْکِتَابَ مُوسىَ  ءَاتَیْنَا لَقَدْ وَ»

 نام دارد.« کتاب» دکن متصل را انسان که شده دارعهده که چیزی آن .است شدن متصل معنی به ذکر

 «(44)الشَّاهِدِینَ مِنَ کُنتَ مَا وَ الْأَمْرَ مُوسىَ إِلىَ قَضَیْنَا إِذْ الْغَرْبىِ  بجِانِبِ کُنتَ مَا وَ»

 و هست جایی آدم موقع یک چه؟ یعنی «نبودی تو» .نبودی غربی جانب در تو پیامبر)صل اهلل علیه و آله و سلم( ای 

 اما نشنیدی و نکردی تجربه یعنی «نبودی» گویندمی اینکه .شنودنمی موقع یک اما .ندکمی لمس و شنودمی گوش با

 نحو یک که است این کتاب خاصیت .کردی تجربه آن را بعد و فهمیدی را قانون یعنی .فهمیدی پایین به باال از

 باید ما .است شاهکار این و فهمندمی را تجربه قانون از .نیست تجربه که ندکمی باز انسان زندگی در دیگر ادراک

 ما .برسد قانون به تا دنکمی تجربه را آن کارهای و روانشناسی تکنولوژی رودمی دنیا همه .بدانیم را قرآن قدر

 .دارد باالتری خیلی سرعت ،بفهمیم را قانون اول اینکه اما رسید نقرآ به شودمین تجربه با که نیست این منظورمان
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 (۵1)یَتَذَکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ الْقَوْلَ لهُمُ وَصَّلْنَا لَقَدْ وَ

 (۵2)یُؤْمِنُونَ بِهِ  هُم قَبْلِهِ  مِن الْکِتَابَ ءَاتَیْنَاهُمُ الَّذِینَ 

 (۵3)مُسْلِمِینَ قَبْلِهِ مِن کُنَّا إِنَّا رَّبِّنَا مِن الْحَقُّ إِنَّهُ بِهِ ءَامَنَّا قَالُواْ عَلَیهِمْ یُتْلىَ  إِذَا وَ

 (۵4)یُنفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ مِمَّا وَ السَّیِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ یَدْرَءُونَ  وَ صَبرَواْ بِمَا مَّرَّتَینْ  أَجْرَهُم یُؤْتَوْنَ أُوْلَئکَ

 (۵۵)الْجَاهِلِینَ نَبْتَغِى لَا عَلَیْکُمْ  سَلَامٌ أَعْمَلُکمْ لَکُمْ وَ أَعْمَلُنَا لَنَا قَالُواْ وَ عَنْهُ أَعْرَضُواْ  اللَّغْوَ سَمِعُواْ  إِذَا وَ

 (۵6)بِالْمُهْتَدِینَ أَعْلَمُ هُوَ  وَ  یَشَاءُ مَن یهْدِى اللَّهَ لَاکِنَّ وَ أَحْبَبْتَ مَنْ  تهَدِى لَا إِنَّکَ

 لَّدُنَّا مِّن رِّزْقًا ءٍشىَ  کلِّ ثَمَرَاتُ إِلَیْهِ یجُبىَ ءَامِنًا حَرَمًا لَّهُمْ نُمَکِّن لَمْ  وَ أَ  أَرْضِنَا مِنْ نُتَخَطَّفْ مَعَکَ الهْدَى نَّتَّبِعِ إِن قَالُواْ وَ

 (۵7)یَعْلَمُونَ لَا أَکْثرَهُمْ لَاکِنَّ وَ

 (۵8)الْوَارِثِینَ نحَنُ کُنَّا وَ  قَلِیلًا إِلَّا بَعْدِهِمْ مِّن تُسْکَن لَمْ مَسَاکِنُهُمْ لْکَفَتِ  مَعِیشَتَهَا بَطِرَتْ  قَرْیَةِ مِن أَهْلَکْنَا کَمْ وَ

 أَهْلُهَا وَ  إِلَّا الْقُرَى مُهْلِکِى کُنَّا مَا وَ  ءَایَتِنَا عَلَیْهِمْ  یَتْلُواْ  رَسُولًا أُمِّهَا فىِ  یَبْعَثَ  حَتىَ الْقُرَى مُهْلِکَ رَبُّکَ  کاَنَ مَا وَ

 (۵۹)ظَلِمُونَ

 داشته باید خصوصیت چهار ببرد نفع کتاب از بخواهد کسی اگر .کردیم صحبت مفصل ۵۹ تا ۵1 آیات به راجع

 باشد:

 باشید. پایدار الهی قوانین به نسبت یعنی صبر .1

 د.کنی دفع ها خوبی با را ها بدی .2

 کردن انفاق .3

  ید.کن اعراض د،گرفتی قرار لغو معرض درچنانچه  .4

 !باشید قرآن حافظ اگر حتی ،ندکمین ایجاد «ذکر» انسان در کتاب داشتن صرف
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 (60)تَعْقِلُونَ فَلَا أَ   أَبْقَى وَ خَیرٌ اللَّهِ دَ عِن مَا وَ  زِینَتُهَا وَ الدُّنْیَا الْحَیَوةِ فَمَتَعُ شىْءٍ مِّن أُوتِیتُم مَا وَ

  (61)الْمُحْضَرِینَ مِنَ یَمَةِالْقِ یَوْمَ  هُوَ  ثمَّ یَاالدُّنْ حَیَوةِ الْ مَتَاعَ مَّتَّعْنَاهُ کَمَن لَاقِیهِ فَهُوَ حَسَنًا وَعْدًا وَعَدْنَاهُ فَمَن أَ

 ذکر دیگری بیان با را باال صفت 4 آن دارد جا این .ندکمی بحث مختلفی منظرهای از را حقیقت یک قرآن آیات

 متاع سمت به گوشش و دل چشم که است کسی مثل آیا ندکمی توجه خدا حسن هایوعده به که کسی .ندکمی

 متاع را شودمی داده آنها به دنیا از که چیزی آن که اندکسانی اول دسته .شوندمی دسته دو هاانسان دنیاست؟ حیات

 آن .نندکمی آخرت حیاط صرف را شودمی داده دنیا حیات از آنها به که را چیزی آن ایعده و بینندمی دنیا حیات

 دنیا حبّ قلبی در اگر یعنی ندکمی پیدا ظهور اینجادر  «خطیئه کلّ  سرأ الدنیا بّحُ» فرمایندمی که شریفه روایت

 را آسمانی کتاب از استفاده امکان انساناگر  .ندارد اندازه همان به کتاب از استفاده امکان ،باشد شده داده قرار

 الهامات و ذکر از ،دنیا حبّ و دنیا متاع به توجه اندازه به کسهر .است شده دنیا گرفتار اندازه همان به ،باشد نداشته

 غربی کشورهای بینیدمی شما اگر یعنی ؛کند تجربه حقایق کشف برای است مجبور انسان این .است بهرهبی الهی

 خود برای را وحی و الهام باب که است این خاطر به رسندمی قوانین سری یک به سریع و نندکمی تجربه خود

 دریافت معنویت و الهام طریق از غرب در دانشمندان از بعضی البته. همه نه ، وآنها اغلب البته .اندکرده مسدود

 آخرت به اشتوجه اندازه به کس هر .است وحی و الهام ضد ،باشد جا هر دنیا حبّ. باشند مسیحی اگر ولو نندکمی

 سریع آیات این از ..،است عجیبی آیات آیات این .شودمی فعال اشعقل ،1«أَبْقى نْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَوَ ما عِ امو » و

 .ریمگذمی

 «(62)تَزْعُمُونَ کُنتُمْ الَّذِینَ  شُرَکاَءِىَ أَیْنَ  فَیَقُولُ یُنَادِیهِمْ یَوْمَ وَ» 

 مهم خیلی او برای اسباب .شودمی اسباب و شرک گرفتار که است این افتدمی دنیا به متوجه قلبِ در که اتفاقی اولین

 .شودمی

 «(63)یَعْبُدُونَ إِیَّانَا کاَنُواْ مَا  إِلَیْکَ تَبرَّاْنَا  غَوَیْنَا کَمَا أَغْوَیْنَهُمْ أَغْوَیْنَا الَّذِینَ هَؤُلَاءِ رَبَّنَا الْقَوْلُ عَلَیهْمُ حَقَّ الَّذِینَ قَالَ» آیه از 

 این.کند گمراه  را او بتواند کسی که است غیرممکن باشد نداشته گمراهی زمینه انسان تا که شودمی برداشت این

 اگر ،شودمین آلوده ،بفرستیدرا  او که هم ایمدرسه هر ،هستید مطمئن خود بچه از شما اگر !است بزرگی حرف

                                                           

 36عراء، آیهسوره ش 1
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 انسان ساختاروجودی .دنکمی پیروی او از ند وکمیگمراه را پیدا  هم عالی مدرسه در باشد گمراه اگر .نباشد گمراه

 .ندکمی پیدا ،نندکمی او را گمراه که را کسانی بالفاصله ،باشد آلوده انسان اگر که است اینگونه

 و پدر بین تعارض مثالً ؛است خانواده ،صحیح تربیت عدم زمینه هابچه در .است علم عدم و تعقل عدم گمراهی زمینه

 خطایی کار چه یا و دروغی چه ببینید باید ،افتاد منحرف هایسایت به گذرتانهای مجازی شبکه در اگر .مادر

 همین هم آیه این حرف .است کرده پیدا راه من خانه به یگمراه آن که شده ایجاد ما در اییهزمینه چه، ایدکرده

 القائاتو  هست لغزش امکان نفس ناحیه از البته .کرد گمراه شودمین را است هدایت مسیر در هکانسانی  ؛است

  .کنند تشدید را آن اندتومی شیطان

 (64)یهَتَدُونَ کاَنُواْ أَنَّهُمْ  لَوْ  الْعَذَابَ رَأَوُاْ وَ لهُمْ یَسْتَجِیبُواْ فَلَمْ فَدَعَوْهُمْ شُرَکاَءَکمْ ادْعُواْ قِیلَ وَ

 (6۵)الْمُرْسَلِینَ أَجَبْتُمُ ذَا مَا فَیَقُولُ یُنَادِیهِمْ یَوْمَ وَ

 (66)یَتَسَاءَلُونَ لَا فَهُمْ  یَوْمَئذٍ الْأَنبَاءُ  عَلَیهْمُ  فَعَمِیَتْ

 (67)الْمُفْلِحِینَ مِنَ یَکُونَ أَن فَعَسىَ صَلِحًا عَمِلَ وَ ءَامَنَ وَ  تَابَ مَن فَأَمَّا

 انسان برای را قانونی خداوند .شود متصل خدا به اندتومی موقع همان از چرخدمی خدا سمت به که موقع هر انسان 

 فکر ما که شکلی به بوده اشتباه مسیر در اینکه خاطر به را او .است «زندگی در جاری هایقانون» نآ نام که گذاشته

 طبق .گیرد قرار انپیامبر رده در است ممکن حتی ،برگردد بخواهد نفر یک است کافی .ندکمین مواخده ،نیمکمی

 این در .است مرسلین رده در ،ندک جبران سنحُ با را خود ظلم اما ندکمی ظلم که کسی فرمایدمیکه  نمل سوره آیه

 .است کرده مطرح را این،  67 آیه هم سوره

 (68)یُشْرِکُونَ عَمَّا تَعَلىَ  وَ اللَّهِ سُبْحَانَ  الخْیرَةُ لهَمُ کَانَ مَا  یخَتَارُ  وَ یَشَاءُ مَا یخْلُقُ رَبُّکَ وَ 

 (6۹)یُعْلِنُونَ مَا وَ صُدُورُهُمْ  تُکِنُّ  مَا یَعْلَمُ رَبُّکَ وَ

 (70)تُرْجَعُونَ إِلَیْهِ وَ الْحُکْمُ لَهُ وَ  االَخِرَةِ وَ الْأُولىَ  فىِ الْحَمْدُ لَهُ  هُوَ إِلَّا إِلَاهَ  لَا اللَّهُ هُوَ وَ

« (70)تُرْجَعُونَ إِلَیْهِ وَ الْحُکْمُ لَهُ وَ  االَخِرَةِ وَ الْأُولىَ  فىِ الْحَمْدُ لَهُ  هُوَ إِلَّا إِلَاهَ  لَا اللَّهُ  هُوَ وَ» آیه مثل آیات از بعضی در 

 وجود به انسان در که است ایمانی همان .است اتصال هایزمینه همان این .رودمی توحیدی آیات سمت به آیات
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 به چطور شما بپرسید مومن از اگر .نندکمی پیدا ظهور 70 آیه شکل به ذکر حقیقت و غیب حقیقت یعنی ؛آیدمی

 .خواندمی 70 آیه ،دارید قبول را او و هستید متصل خدا

 ،سته هرچه .خداست وجود حقیقت فقط که است این آن معنی .خداست خود به راجع این آیه اول عبارت

 .نیست او جز بهی الهو  ایتوجه مورد هیچ  .خداست

 و دنیا در است ممکن کمال این .اوست برای منحصرا باشد داشته وجود هم کمالی هر که معناست این به «الحمد له»

 کار که بابت این از نه ،خورممی را دنیا این حسرت آخرت در که است روشن من برای. یابد تجلیآخرت  در یا

 هایزیبایی نقدرآ .است متفاوت آخرت و دنیا در کالم ظهور ،دادممی انجام بهتری کار باید یا ندادم انجام را بیشتری

 و «االولی من لک خیر واالخره» شودمی گفته پیامبر)صل اهلل علیه و آله و سلم( به که است باشکوه دنیا حمد و دنیا

 حمد هایزیبایی که نقدرآ .است بهتر دنیا از آخرت که بدهند خبر پیامبر)صل اهلل علیه و آله و سلم( به باید یعنی این

 هر .دبخوان را سبا مبارکه سوره باید ،بداند را آخرت و اولی حمد تفاوت خواست کس هر !است شکوه با دنیا در

 یعنی  «الحکم له». است غایت و مطلوب الهی اولیای برای وجه این و دارد کمال وجه یک  افتدمی دنیا در که اتفاق

 به دکن امر بخواهد اگر چون 2«لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءإِنَّ النَّفْسَ » گویندمی دلیل همین به .نیست خدا غیر از نبایدی و باید هیچ

 و شدیم پدر اگر ما یعنی .نیست دادن حکم سزاوار خدا غیر منبعی هیچ .بدهد حکم نباید نفس البته .دنکمی امر ء،سو

 و پوشیدممی را لباساین  باید من مثالً .نه یا داریم را اجازه این ببینیم باید ،کنیم نباید و باید فرزندمان به خواستیم

 باید بلکه. این کار را کردم عرف حکم اساس بر بگوییم انیمتومین  .نیست حجت عرف جایی هر ،آمدممی اینجا

 خدا از را خود حجیت باید عرف .ن اتفاق افتاد، ایاست داده قرار حجیت قابلیت عرف برای خدا چون بگوییم

   .است حصر «الحکم له» ،حصر «الحمد له» .است حصر  «االهو اله ال اهلل هو» است عجیبی آیه ،آیه این .بگیرد

  ؟جبری یا است اختیاری حکم :سوال

 هر خوردن .بخوریم چیزی نباید و باید یک اساس بر باید ما .است اختیاری آن قبول و شده جاری جامعه در حکم -

 وارد من به ضرری کوچکترین فهمیدم من اگر پس .است حرام و دارد منع ،باشد داشته ضرر انسان برای که چیزی

 تبعیت آن از که گرفتم نظر در را خدا از غیر منبع یک یعنی ؛دارم دوست بگوییم اگر .بخورمآن را  نباید ،شودمی

خود  ؟کی از گویدمی ،کردی تبعیت آن از چرا گویندمی وقتی قیامت روز بعد .گویندمی شرک این به .نمکمی
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 بوده هویو  توهم .نیست هم هیچکس ،نیست خدا وقتی چون؛  ..است کرده تبعیت چه کسی از داندنمی هم انسان

 الیه» و ندکمین تبعیت نباید و باید منبع از دیگر یعنی  .شودمی دارهوی انسان نفس .گویندمی «هوی» این به ؛است

 .خداست قدرت ،تو قدرت .ستخدا علم ،تو علم .گردیدبرمی خدا سمت به حالتی هر دریعنی  «ترجعون

 قدرتی این یعنی ؟برگشتن اتصال یا دهدمی برگشت معنیو دیگر اینکه  است؟ جمعی یا فردی «ترجعون الیه» سوال:

  برگردد؟ است قرار یا خداست قدرت دارم من که

 در اسباب دیگر و شویدمی خارج اسباب پوسته از که است این خدا برگشت و معنی دگردیبرمی شما تک تک -

 دنیا متاع و است امانت صورت به چشم .بینممی چشم توساطت به ببینم خواهممی من که االن .نیست شما اختیار

 .است

 دیگر آخرت در .خداست مال که شویممی مسلح بینایی یک به ،کنیم رعایت دیدن در را خدا هاینباید و باید اگر 

 را چههر و میبخواه را هرجا .نیست چشم بهو  است اراده به وصلکه  دهندمی ما به بینایی و گیرندمی ما از را چشم

  شویم.می کور پس ؛میببین میبخواه تا نیست هم ایاراده دیگر ،نکنیم رعایت را خدا حکم اگر .میبینمی ،میبخواه

  کند؟ پیدا حاکمیت باید الهی مشیت  ،دورزنب شرک بخواهند افراد اگر :سوال

 هر و بدن اعضای از عضوی هر .ندارد قدرت آخرت در و نشده ذخیره او در توانی ،نکرده عمل حکم به که کسی -

 به اینها .بشنود را خدا حرف باید یعنی .شود حمسلّ خدا حکم به دنیا در باید شده داده دنیا متاع عنوان به که توانی

 .است اراده بلکه نیست اسباب دیگر آنجا یعنی «ترجعون الیه» خدا. ارادهشود می «اهلل وجه» .شوندمی تبدیل« اهلل وجه»

 خوابدمی که کسی هرقرآن  آیه طبق روید.میبرزخ  به دخوابیدی که امشب کنید حل را پیچیدگی این اینکه برای

 چشم شما آنجا در .شودمی ارزیابی شما هایتوان آنجا !برگردید که باشد حواستان البته. رودمی برزخ به دور یک

 بروید تانگذشته در مادر پدر و ءاولیا و ءانبیا دیدار به .کنید سیاحتی و سیر و بروید برزخ به دارید اراده بلکه ندارید

 یاد را کردن اراده ..است همین نیز قیامت در .کنید قوی را دخو اراده .دارد شما قدرت میزان به بستگی البته که

 میل اساس بر چقدر آدم .شوید خارج نفسانیت از .ندک پیدا قوت شما در اراده تا بدهید گوش را خدا حرف .بگیرید

 گوش را گفت خدا چیزی هر بعد به این از من بگو ؟!بدهد گوش الکی حرف باید چقدر ؟!بزند حرفدرونی 

 برزخ به اگر و نکرد تغییر شما خواب اگر انجام بدهید، را کار این یمدت ..نیدکمی پیدا قدرتی چه یدببین .دهممی
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 مشاهداتی و کشف !گرفت انتومین دنیا از ،گرفت برزخ از انتومی که نقدرآ .دندیدی یعجیب چیزهای و دنرفتی

 برای هم بریدمی دنیا در که لذتی هر البته .نیست مقایسه قابل اصال که بریدمی ییهالذت .نیدکمیغریبی  و عجیب

 انجام کار ،انستهتومی آدم چقدر .است بوده عجیب چقدر دنیا فهمیدمی قیامت روز ،نیست دنیا مال .است برزخ

 نفر. یک غم ازکردن  برطرف مثال ساده کار یک با ..؛دکن پیدا ارتقا ،بدهد

 این .دهید انجام انیدتومین عمل اصال .ندارید را اعمال از خیلی امکان برزخ در .کرد را کار این شودمین برزخ در 

 .بدانید را دنیا قدر پس دنیاست برای فقط

 (71)تَسْمَعُونَ فَلَا أَ  بِضِیَاءٍ یَأْتِیکُم اللَّهِ غَیرُ إِلَاهٌ مَنْ الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلىَ  سَرْمَدًا الَّیْلَ عَلَیْکُمُ اللَّهُ جَعَلَ إِن رَءَیْتُمْ أَ قُلْ 

 (72)تُبْصِرُونَ فَلَا أَ فِیهِ تَسْکُنُونَ بِلَیْلٍ یَأْتِیکُم اللَّهِ غَیرْ إِلَاهٌ مَنْ الْقِیَمَةِ یَوْمِ  إِلىَ  سَرْمَدًا النَّهَارَ عَلَیْکُمُ  اللَّهُ  جَعَلَ إِن رَءَیْتُمْ أَ قُلْ

 را باطل تخیالت جلوی تاریکی دیدن .کنید باز چشم باید تاریکی در .داریمشب  به نیاز هم و روز به نیاز هم ما

 تاریکیچشم آنها  در .ندارند شب که است این خاطر به رودمی جابی شانتخیل قدرت که آنهایی .گیردمی

 آلودگی و ندکمی قوی را تو گوش این .یدبزن زل تاریکی به دقیقه ده هاشب .دیکن زیاد را ی خودهاشب .آیدنمی

 احساس خودش در کسی اگر .ریزیممی هم به را روزمان و شب ما که است عجیب خیلی. دنکمی مهار را تصویری

  .ندارد شب که است این خاطر به حتما ،کرد سکون عدم

  ؟ندکمین فعال را تخیل ،ندارد تصویری چون شبآیا  :سوال 

 دبّ  و اکبر دبّ هایستاره از ؛ببینید نیز را آسمان و کنید باز هم را هاچشم .بدهید انجام شما ؛نیست اینگونه خیر -

 ما .نیست ما بساط در هااین اما .دنکمی رو و زیر را آدم ،تاریک شب به نگاه دقیقه یک گاهی .بروید باال اصغر

 .شود کم شیطان القائات برود و باال سمع خود را قدرت خواهیممی

  روند تا آسمان را رصدکنند؟مثل کسانی که به کویرها می سوال: 

 و شبانه هایبرنامه .باشند داشته برنامه و نیت باید .نیست کافی و است الزم شرط این اما نندکمی خوبی کار آنها -

 صورت به اگر اما دهیممی گوش مداحی داریم؟ برنامهخود  چشم و گوش برای اصالآیا ما  .است مورد چند روزانه

  .ندکمی ایجاد اختالل ،نباشد شده ریزیبرنامه
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 نسبت هم به را دو این «(73)تَشْکُرُونَ لَعَلَّکمْ وَ فَضْلِهِ مِن لِتَبْتَغُواْ وَ فِیهِ لِتَسْکُنُواْ النَّهَارَ وَ الَّیْلَ لَکمُ جَعَلَ رَّحْمَتِهِ مِن وَ»آیه 

 .برعکس و انجام داد نیز روز دررا  شب کار شودمی گاهی چون دهدمی

 به باید را انسان سمع ،سوره مبارکه قصص 72و 71 آیات طبق .(فرقان سوره خلف) بکشند را همدیگر ورجُ دنانتومی

 گویندمی .دیدن برای بدهید گوش باید یعنی .برعکس و برساند شب به را انسان روز باید برعکس و کشاند بصر

 موقع یک .نیست شنیدن با مقایسه قابل دیدن اصالً ،است مهم شنیدن اوقات بعضیاما  .دیدن مانند بود کی شنیدن

 شنیدن .ستا شنیدنی ،خداست به راجع که آنچه هر مثالً شنید باید را چیزها یکسریاما  .فهمینمی نبینی تا گوییممی

 خواهمنمی اما دیدن از بیشتر گویمنمی .قائل هستم ارزش شنیدن برای خیلی من !دیدن مانند بود کی کبیر جوشن

 از بگویم شما به من اگر مثال .شودمین داده اهمیت شنیدن به خیلی ما نظامات در متاسفانه .دیدن از کمتر بگویم

 دیگر صداست ؟!نشنود را چیزها بعضی آدم شودمی گوییدمی ،دهید  گوش صوت فالن به هست اینجا که صداهایی

 هاشنیدن از هم را ءالقا بیشترین .نداریمشنیدن  به نسبت اراده نقدرآ !بشنود؟ را چیزی اختیاری آدم شودمی مگر.. 

 .داریم

 (74)تَزْعُمُونَ کُنتُمْ الَّذِینَ شُرَکَاءِىَ أَیْنَ فَیَقُولُ یُنَادِیهِمْ یَوْمَ وَ 

 (7۵)یَفْترَونَ کَانُواْ مَّا عَنهُم ضَلَّ  وَ لِلَّهِ الْحَقَّ  أَنَّ  فَعَلِمُواْ بُرْهَانَکُمْ هَاتُواْ فَقُلْنَا شَهِیدًا أُمَّةٍ کُلِ مِن نَزَعْنَا وَ

 لَا قَوْمُهُ  لَهُ  قَالَ إِذْ الْقُوَّةِ  أُوْلىِ بِالْعُصْبَةِ لَتَنُوأُ مَفَاتحَهُ إِنَّ  مَا الْکُنُوزِ مِنَ ءَاتَیْنَاهُ وَ  عَلَیْهِمْ بَغَىفَ مُوسىَ  قَوْمِ مِن کَانَ قَرُونَ إِنَّ

 (76)الْفَرِحِینَ  یحُبُّ لَا اللَّهَ  إِنَّ  تَفْرَحْ

 فىِ  الْفَسَادَ تَبْغِ لَا وَ  إِلَیْکَ  اللَّهُ أَحْسَنَ  کَمَا أَحْسِن وَ   الدُّنْیَا مِنَ  نَصِیبَکَ  تَنسَ لَا وَ  االَخِرَةَ  الدَّارَ  اللَّهُ ءَاتَئکَ  فِیمَا ابْتَغِ  وَ

 (77)الْمُفْسِدِینَ یحُبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ   الْأَرْضِ

 .باشد آن را به یاد داشته حتما باید و دارد دنیا از نصیبی انسان 
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 لَتَنُوأُ  حَهُمَفَات إِنَّ مَا الْکُنُوزِ نَ مِ ءَاتَیْنَاهُ وَ  عَلَیْهِمْ  فَبَغَى مُوسىَ قَوْمِ مِن کَانَ قَرُونَ إِنَّ»؛ 76آیه  در فرح درباره سوال:

  د؟فرماییمی توضیحی «فَرِحِینَالْ یحُبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ  تَفْرَحْ لَا قَوْمُهُ لَهُ قَالَ إِذْ الْقُوَّةِ  أُوْلىِ بِالْعُصْبَةِ

ندارد بلکه  شکلیم فرح مطلق کنند.می منتسب خود به را چیز همه که ایگونه به بودن سرخوش یعنی اینجا «فرح» -

 ندارد.  اشکالی باشد، خوش خدا به  اگر فرح کند.می فرق آن جای

 برای افراد از بعضی. دارم مترجمین با 3«الدُّنْیا مِنَ نَصیبَکَ تَنْسَ ال وَ» عبارت ترجمه در اختالفی من :عباسی آقای

 خودت برای هم چیزی یک گفتندنمی قارون به آنها اما نندکمی استناد عبارت این به بگیرند را انفاق جلوی اینکه

 این .داده تو به خدا ،داری دنیا از که نصیبی این نرود یادت گفتندمی بلکه .نکن فراموش دنیا از را صیبت، ندارنگه

 در قارون سخن هم حرف این دلیل !کن انفاق پس داده نصیب تو به خدا چون .است یهآ اول جمله برای استداللی

 منبه اصطالح  .هستم خودم علم حاصل این گویندمی قارون 4«عِلْمٍ عِنْدی قالَ إِنَّما أُوتیتُهُ عَلى» گویندمی که بعد آیه

 !نیستید بلد شماو  کنم کاسبی بودم بلد

 .افتدمی دنیا در هم فقط و افتدمی دنیا در خوبی خیلی اتفاقات سوره قصص 70 آیه در همین خاطر به :اخوت استاد 

 جهت این از .نندکمی زندگی ،دنبینمی خواب که همانطور .بینندمی خواب ،نندکمی زندگی که همانطور هاانسان

 کند زیاد نیاد از را خود نصیب باید .ندک زندگی خوب باید ،شود خوب او خواب خواهدمی کسی هر که گویندمی

 .شود خوباو  برزخ تا

 این خیلی دقیق است؟ سوال:

 خود خواب طریق از ،ببینیم را خود برزخ بخواهیم اگر ما .نندکمی عمل شاخص عنوان به اما نیست دقیق خیلی -

 بعداً  .بدهیم انجام یرخ کارهای انیمتومی و هستیم دنیا در ما که شده ما حال شامل خدا لطف خیلی .ببینیم توانیممی

 شد.ه میدانست قدر باید که فهمیممی

 اما کنند زندگی بد که کنند کاری انندتومی هاآدم بعضی البته .است بهتر هایخواب ،بهتر زندگی نشانه کهگفتیم 

 خواب در را زندگی انعکاس فرد که است این به مشروط این .هستند ایحرفه آنها .کنند درست را خودشان خواب

                                                           
 77آیه  ،سوره مبارکه قصص 3

 78همان، آیه 4



12 
 

 در شنیدن و رویت توان یک .هاخواب در حضّ این انعکاس و کمال علم از دارید مختلفی هایحضّ شما .ببیند

اهل  خواب حتی سازندمی و نندکمی درست خواب را خوب چیزهایو  نندکمی تخیل هابعضی .است برزخ

 .بسازدتصنعی  حالت به که دارد را این قدرت انسان مخیله قوه .نندکمی درست را بیت)علیهم السالم(

 گوش و چشم ،بگذارد کنار را نفسانی خواهشو  باشد نداشته نفس هوای عمل کند، الهی احکام طبق کس هر 

 نتیجه .بسازد اینکه نهو  ندک رها را خودش باید یعنی .بیندمی خواب در را آن انعکاس و دنکمی شدن باز به شروع

تخیل  و تصویر سمت به که هایخواب .است ترانعکاسی ،رودمی گزاره سمت به که هاییخواب که شودمی این

، فهمیدم را علمی حقیقت یک خواب در من بگوید مثالً ارهگز سمت به خواب چه هر .است ترواقعی غیر ،رودمی

 وَ  الْأُولىَ  فىِ الْحَمْدُ لَهُ   هُوَ  إِلَّا إِلَاهَ لَا اللَّهُ  هُوَ وَ» که آیه این طبق انسان این است که  کار ترینراحت .است تریحقیقت

 نفع خاطر به .شود جمع هواپرستی و خودپرستی پرستیبت بساط و ندک زندگی ۵«تُرْجَعُونَ إِلَیْهِ وَ الْحُکْمُ لَهُ وَ  االَخِرَةِ

 در مثالً یعنی؛ دکن برگشت و رفت آن بین مرتب و بیندمی خواب در را این انعکاس حاال .دبکن را کار این خودش

 .!.دنکمی پیدا برکت انسان عمر نقدرآ .افتدمی اتفاقی چه خواب در ببیند و بخوابد شب و دبکن را کار فالن روز

 وقتیما  متاسفانهاما  دکن برگشت و رفت دنیا و آخرت بین مرتب که داده قرار انسان برای وضعیتی خدا انگار

 آخرت به اما رویممی دنیا از مدت یک .گیریمنمی هم درس ،رویمنمی چون و رویمنمی آخرت به خوابیممی

 ما .شخصی تجربه اساس بر نهو  آوردم دست به خواندم که روایاتی و آیات براساس را هااین بنده البته  .رویمنمی

 از یکی .شود آخرت به وصل تانسیم که کنید کاری دگویمی قصص سوره .است خوب خیلی گویندمی اما نرفتم

  .است خواب و برزخ بحث آن هایراه

 ؟کنیم چه ،ماندنمی یادماندر  ، خوابمانهاوقت بیشترما  :سوال

 داریم خواب از هناخواست را بدنمان و خوب هایدریافت از خیلی ما، از خیلی .است کافی ندمامی که حال همان -

 باید خواب .بیایید و بروید شب و کنید تنظیم را آن .است روز در آن اتصال .نیست برنامه نظام طبق متاسفانه اما

 ندک تقویت را یلتخ نباید یعنی ؛را بصر نه و ندک تقویت را سمع که است این خوب خواب .بصری نهو  باشد سمعی

  .نیست  چیز همه. است شاخص یک عنوان به خواب بیشتر .باشد حقیقتو  واژه و گزاره شکل بهو 
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 توسط و است زندگی انعکاس که برگرداند این به قطعاً باید ،بیندمی خواب کسی هر شاخص عنوان به :سوال

 ؟شودمی ساخته زندگی

 کسی اگر .دنیکمی تجربه بعد و دگویمی را قانون اول نقرآ .داریم فاصله قرآن با خیلی ما .است قاعده یک این - 

و  نباشیم بدبین دنیا به و نگویید بد دنیا به نقدرآ و بدانیم را دنیا قدر که کنیم دعا .رودمی باال عرش تا بفهمد را این

 .بفهمیم دنیا از را خود نصیب

-رفته شما اغلب البته .بفهمد آدم تا بردندمی قیامت به را آدم لحظاتی برای کاش ای .بدانیم را خود عمر لحظات قدر

 مردهکه  بیندمی آن سمت و برندمیاو  یعنی ،رودمی بار سه الی دو عمر خود سهمیه در کس هر .ایدبرگشته و اید

 هزار اندازه ،شب یک در که آنقدر . است عجیب خیلی دنیا فهمیدمی و دانیدمی را دنیا قدر گردیدبرمی وقتی .است

 گویید. نشویم الهی وحی به وصل که است این انجام بدهید باید که کاری .باشید داشته تکامل انیدتومی شب

 .شودمیکه  بدانید ..ندارد ایفایده اینها .نکنید محروم را خود است.. ءانبیا مال و نیست ما مال اینها دیگوین .شودمین

 .محمد آل و محمد بر صلوات برکت به ،دهدب رخ ما برای اتفاق این تا آمده قصص سوره
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