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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 62/26/49اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             نور   ) جلسه     ا ول (   مبارهک   سوره          

 

ها بحث احیای قلب و اینکه امسال سوره مبارکه یس و سوره مبارکه قاف را مهمان خودتان کنید. چون در این سوره

 شود، به صورت واضح ذکر شده است.تواند زنده چطور قلب می

  صلواتبرای آنکه خداوند توفیق دهد تا ما جزء تالوت کنندگان و عمل کنندگان به قرآن باشیم 

*** 

سوره مبارکه نور ناظر به مباحث خانوادگی است. سوره نساء، سوره ی احزاب، سوره طالق و سوره تحریم، سوره 

رسد که سوره نور در این حوزه مباحث کنند. به نظر مینواده بحث میهایی هستند که به صورت واضح در مورد خا

 صریح تری را بیان کرده است.

 ای نازل شده و فرض شده است.ای است که با این شروع آمده است که سورهاین تنها سوره

 ض شده است.یعنی در وصف سوره نور اینطور بیان شده است که تنها سوره ای است که فرستاده شده و بر ما فر

 ﴾١﴿ونَ  ضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِیهَا آیَاتٍ بَی ِّنَاتٍ لَّعَلَّکُمْ تَذَکَّرُ ةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَ سُورَ

د است که در شرع و بحث آیات بینات و ذکر در این سوره آمده است. از مباحث مهم آیات و بینات، تعیین حدو

 مسائل اجتماعی باید رعایت شود.

هِ إ ن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ ب اللَّـهِ وَالْیَوْم   وَلَا تَأْخُذْکُم ب ه مَا رَ  الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ أْفَةٌ فِی دِین  اللَـّ

 ﴾٢﴿وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِِّنَ الْمُؤْمِنِینَ   الْآخِر 

 حدود است.آیاتی که مربوط به اجرای 

  ﴾٣﴿ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِكَمَ ذَ كٌ وَحُر ِّ کَةً وَالزَّانِیَةُ لَا یَنکِحُهَا إ لَّا زَانٍ أَوْ مُشْر  الزَّانِی لَا یَنکِحُ إ لَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْر 
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 هُمُ ئِكَبَعَة  شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَـ صَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا ب أَرْمُونَ الْمُحْ وَالَّذِینَ یَرْ

 ﴾٤﴿ الْفَاسِقُونَ

  ﴾٥﴿ حِیمٌ رَّ  غَفُورٌ اللَّـهَ فَإ نَّ وَأَصْلَحُوا لِكَبَعْدِ ذَإ لَّا الَّذِینَ تَابُوا مِن  

  ﴾٦﴿ب اللَّـهِ إ نَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ  بَعُ شَهَادَاتٍ مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَکُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إ لَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْ وَالَّذِینَ یَرْ

 ﴾٧﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّـهِ عَلَیْهِ إ ن کَانَ مِنَ الْکَاذِب ینَ 

تواند تا این حد آلوده باشد که زن یا مرد نتواند به همسرش اعتماد کند و شاهد روابط زشت باشد و جامعه دینی می

 به عنوان چهار شاهد قسم بخورد و قسم پنجم هم بخورد.

هِ أُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْ وَیَدْرَ  ﴾٨﴿إ نَّهُ لَمِنَ الْکَاذِب ینَ   بَعَ شَهَادَاتٍ ب اللَـّ

 تواند عینا همان کار را انجام دهد.طرف مقابل هم می

 ﴾٩﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّـهِ عَلَیْهَا إ ن کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ 

شود.  این نشان کنندکه در مطلع سوره آیات احکام این طور مطرح میشنوند، تعجب میات را میها این آیخیلی

 تر از آن چیزی هست که مطرح شده است. دهد که مطلب خیلی دقیقمی

 کند.ها و مطالب زیادی را مطرح میخدا در بین حرف های خود، حکم

 کند.در موردشان صدق می ٤هار نفر سه نفر شوند، آیه توان به راحتی اتهام زد. اگر چمثال به هر کسی نمی

 از یك سمت شدت دارد و از سمت دیگر هم. ٢آیه 

توان آن را به عنوان بسترها و مراتب جامعه در نظر شود و میهای مختلفی است که در جامعه مطرح میها صحنهاین

 گرفت.

زیرا مسائل غریزی حد یقفی ندارند و با احکام باید جلوی گاهی که جامعه آن چنان آلوده نشده، باید مراقب باشد. 

ها را گرفت. گاهی نیز جامعه آن چنان آلوده است که باید جلوی آن را گرفت. در این صورت مسائل غریزی آن

را ها شود. ذهن و تخیل آنها به ذهن و تخیل انسان مربوط میبستر بسیاری از اتهام ها خواهد بود. بسیاری از بیماری

 سازد و قدرت خیال در این موضوع بسیار زیاد است. می
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ها بیشتر در مورد اندازند! خانمها خیانت کرده، اختالف راه میبینند زوجشان به آنها در خواب هم که میبعضی

 بینند. اینقدر حساسیت به این موضوعات زیاد است..ها را میهمسرانشان این خواب

 او زانی نیست. کسی که توبه کند دیگر اسم

 دهد.مسائل غریزی چون برای آدم خیلی مهم است، خدا بیشتر از حد انتظار برای آن حساسیت نشان می

های نامشروع و از طرف دیگر امنیت های نامشروع از یك طرف، نسبتهای فکر و خیال اجتماعی، ارتباطاز بیماری

 درصد آن درست است. ٣2-٢2نداشتن زن و مرد است. بیشتر آن هم شك و شبهه است. 

 گوید: باید رؤیت کامل کرده باشند، نه اینکه حدس زده باشند.دهند مینفری که شهادت می ٤عالمه درباره 

خدا حکمی گفته است که نشود آن را اثبات کرد! اما اگر شد و کسی اینقدر وقیح بود، باید حد بر او جاری شود و 

 مأل عام جاری شود. رأفتی هم نباید نشان داد. حد باید در

کنید که در آن خدا همه کاره است. این آیات دارد به سبك پیگیری آیات: فکر کنید در جامعه دینی زندگی می

ها جمع آمده است. با این که رسول در جامعه حضور دارد اما خطاب به مؤمنین است. شود. فعلولیّ جامعه نازل می

 ین است.انگار مسئولیت پاك سازی جامعه با مؤمن

های یکدستی مؤمنین متوسط الحال)که ادم -مؤمنین وصل به رسول-٢رسول  -١در واقع در جامعه سه گروه هستند:

 های مبتالآدم-٣نیستند(  

 توان آن را در دسته سوم در نظر گرفت.عده ای هم کسانی هستند که باری به هر جهت هستند، که می

 ه گروه را تك تك می بیند.حاال دوربینی هست که هر کدام از این س

 (٥و٤دسته چهارم و پنجمی هم وجود دارد که ناظر داستان هستند که ممکن است خوب یا بد باشند.)

خای معمولی باشند اما زن وشوهر هستند و در یك گروه هم)دسته ششم( کسانی هستند که ممکن است مؤمن یا ادم

 (٦)مسائل غریزی اختالف دارند و به یکدیگر شك دارند.

کنیم. بسترها با هم هستند اما بایدآن ها را از هم جدا کرد و سپس قرائت در واقع ما بسترهای آیات را از هم جدا می

 کرد.
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دسته هفتم کسانی هستند که چشمشان به در و همسایه است و منتظر هستند ببینند چه کسی این کار را کرده است. 

 (٧رود! )بیند، ذهنش جایی مییعنی هرکس را که می

هایی که در یك حصنی هستند. حاال مثال در حصن پدر و مادر و یا دست هشتم هم محصن)به فتحه ی صاد(: خانم

 (٨در حصن همسر.)

 هایی که در قید خانواده نیستند.هایی که در قید خانواده هستند و خانمدر جامعه دو مدل خانم داریم؛ خانم

داریم که زنان  ٢٣اندازند، مؤمنات غافالت هستند. در آیه معرض شبهه می کنند که خود را درکسانی که کاری می

 کنند که برایشان حرف دربیاید.مؤمن کارهایی می

دَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ لُوا لَهُمْ شَهَاوَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا ب أَرْبَعَة  شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَ

 ﴾٤﴿الْفَاسِقُونَ 

 هاست. ضربه جزای آن ٨2داریم که کسانی که به هر محصنی اتهامی بزنند ٤در آیه 

شود برایشان حرف در بیاید.)الغافالت کنند که سبب مینیز آمده زنان مومنی هستند که کارهایی می ٢٣در آیه

 المومنات(

ناحیه این عارضه اجتماعی، موضوع عارضه اجتماعی در جامعه را تحلیلی کار کند. مثال خواهد از سوره نور می

 شود چه طور باید نگاهش کرد؟ چه طور باید این عارضه را نگاه کرد؟طالق که زیاد می

لَّکُمْ لِکُلِّ امْر ئٍ مِّنْهُم مَّا اکْتَسَبَ مِنَ الْإ ثْم  وَالَّذِی  إ نَّ الَّذِینَ جَاؤُوا ب الْإ فْكِ عُصْبَةٌ مِّنکُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّکُم بَلْ هُوَ خَیْرٌ

 ﴾١١﴿تَوَلَّى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

خدا خیلی خداست. خدا خیلی عجیب غریب است. خدا به مؤمنین ضعیف االیمان در این سوره مؤمن گفته است. 

زند ولو نماز شب بخواند و گوید! ولی کسی که نسبت بد میو مؤمن میدوست پسر و دوست دختر هستند اما به ا

 ظاهر ذی صالح داشته باشد را فاسق نامیده است.

ها را از حیّز اسالم خارج ادب ما باید شبیه ادب قرآن باشد. وقتی ما مؤدب بشویم سر سفره قرآن، بی جهت خیلی

 کنیم.  نمی
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فته است. تا حدی که اگر زانی و زانیه است و توبه کند، بالفاصله او را از آن ها را با این همه بدی مؤمن گاین آدم

 بخشد! ادب ما باید شبیه ادب خدا باشد.بخشد ولی جامعه نمیکند. خدا میحالت خارج می

مِّنْهُم مَّا اکْتَسَبَ مِنَ الْإ ثْم  وَالَّذِی إ نَّ الَّذِینَ جَاؤُوا ب الْإ فْكِ عُصْبَةٌ مِّنکُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّکُم بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ لِکُلِّ امْر ئٍ 

 ﴾١١﴿تَوَلَّى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

 ﴾١٢﴿نَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ب أَنفُسِه مْ خَیْرًا وَقَالُوا هَذَا إ فْكٌ مُّب ینٌ لَوْلَا إ ذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَ

اینجا گروه نهمی را نشان می دهد که آن تهمت عظیم را کتمان کردند. کسی که دچار إفك شده است مثال در 

 (٩کند.)خانواده بدنام شده است. از همین جا شروع  به حرف زدن با او می

 اند. من باید چطور برخورد کنم؟جامعه بد شده است. سوءظن پیدا کرده است. برای من حرف درآورده

 برخوردهای تنش زا و انتقام جویانه نباید داشت. 

کند به ساختن تصاویر و تا آخرش شود، شروع میای میرود فرحزاد. به محض اینکه اشارهگویند میتا ف را می

 وری است که انگار تصویر آخر را دیده است و عصبانیتش در آن حد است.رود. برخورد او طمی

 ها خیلی زیاد است.های اجتماعی و ... این إفكاآلن به واسطه  این شبکه

ام، به نفع اوست که قبول کند..  هایی را دید و همسرش گفت که کاری نکردهاگر زنی در موبایل همسرش حرف

خیلی باالست اما اگر قبول نکند بیشتر به سمت کتمان پیش خواهد رفت. آدم  اگر قبول کند احتمال برگشتنش

 بعضی از مواقع الزم است تا تغافل کند، چون اگر بخواهد تجزیه وتحلیل کند، خیلی جلو می رود و انتها هم ندارد!

 اس هیجان است.کنند بر اسها میافتد و کارهایی که آدمشود هیجانات آدم به غلیان میها که میاین بحث

مِّنْهُم مَّا اکْتَسَبَ مِنَ الْإ ثْم  وَالَّذِی إ نَّ الَّذِینَ جَاؤُوا ب الْإ فْكِ عُصْبَةٌ مِّنکُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّکُم بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ لِکُلِّ امْر ئٍ 

 ﴾١١﴿تَوَلَّى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

خواهی انجام بده اما از روی هیجان و احساسات و خشم برخورد نکن. داده است. هر کاری می نسبت دروغ به تو

دهد و شما هم تصمیمات اگر هیجانی برخوردکنی درصورتی هم که او اشتباه کرده است، اشتباهات بدتری انجام می

 افتد.شود و دعوا راه میگیرید و اوضاع بدتر میبدتری می
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 ﴾١٢﴿عْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ب أَنفُسِه مْ خَیْرًا وَقَالُوا هَذَا إ فْكٌ مُّب ینٌ لَوْلَا إ ذْ سَمِ

گوید چرا مراعات شود نسبت به یك انسان موافق میها باالخص وقتی جامعه درگیر مسائل سیاسی میخیلی وقت

 ال نده..چسبانی.  این حرف ها را اصال انتقنکردی؟ چرا برچسب می

شود. اگر انسان بداند مؤمن و پاك است و به او تهمتی ها موجب عزت او مینوعا وقتی انسان پاك باشد این عرصه

 های دفاع خدا را دیدن خیلی لذت بخش است. )ان اهلل یدافع عن الذین امنوا..(کند. صحنهبزنند خدا از او دفاع می

ها را شود. این که افراد سریع این حرفها زده میز این نوع حرفهر چند وقت یك بار راجع به افراد معروف ا

-شود و باید از این جامعه ترسید. این جامعه در معرض فسق و فجور قرار میپخش کنند، موجب ناامنی جامعه می

 گیرد ولی اگر این حرف ها را سریع در نطفه خفه کنند، نشانه سالم بودن جامعه است.

ای  به شایعه و ترویج شایعه میل پیدا ها را نگاه کرد. اینکه جامعهوط را انجام دهند.. باید شاخصحتما نبایدکار قوم ل

 رود.کند، شاخصی است که یعنی دارد به سمت قوم لوط پیش میمی

 شود.شود، شبیه به قوم لوط میمسائل غریزی وقتی از حالت انحراف خارج می

ها را جدی بگیرید. برای تان تقیداتی دارید، آنریم. مثال اگر در خانوادههای پیشگیری را جدی بگیبهتر است جنبه

ها بیشتر شود، مصونیت کنیم. هرچه حریممثال اینکه با نامحرم خنده و شوخی نداشته باشیم و حدود را  رعایت می

 شود.بیشتر می

 شود.ها بگذارد. باید نامحرم، نامحرم دانسته آشنایی نباید تأثیری در حریم

های هایشان را حفظ کنند. از ایرادهای جمعهای مذهبی و کسانی که ارتباط خانوادگی دارند، حتما باید حریمجمع

 ما راحت بودن در ارتباط است. البته دوستی ایرادی ندارد ولی نباید احساس کرد که نامحرمی کمرنگ شده است.

ها تواند حکم والیی بدهد و بچهبگویند خانه فالن دوستت نرو. پدر میتوانند پدر و مادر والیتی بر بچه دارند که می

 باید بدانند که پدر و مادر یك حکم والیی دارند.

ای نباشد. این جا، جای استدالل نیست. هایی قرار داده است ولو این پدر خیلی آدم فهمیدهخدا بر عهده پدر برنامه

 است ولی پدرت گفته است که این کار را نکن.گوییم کار تو خیلی خوب هایمان میبه بچه

 خواهی بکن..مقام پدری را اگر توانستی از پدر بگیر، آنوقت هر کاری می
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-کند. این خودش نشان میهایی را ایجاد میچرا در جوامع دینی این آفت بیشتر است؟ مراعات، خودش حساسیت

 شود.شود و مسائل در آن زود پخش میدهد این جامعه مقید است. چون بر آن مقید است، حساس می

دادیم. طیفی خواستند دوست شوند، تذکر میکه کمیته ی انضباطی داشتیم به افراد، همین که می ٦٧-٦٦ما در دوره 

 کردند.ها چون مسائل غریزی خیلی برایشان حساس بود، موقع تذکر دادن شدت خود را غالب میاز مذهبی

 کنند.و نهی از منکر تمنیات خود را با برخوردهای شتاب زده قاطی می ها در امر به معروفخیلی وقت

دهد، کنار آن یك کار شر و شیطانی هم هست تا انسان مراقبتش بیشتر شود و با سالم کار خیری که انسان انجام می

 و صلوات از دنیا برود.

شود به دلیل یك منکر، اشتباه است. نمیاش دشنام دادن، همان مقدار زشت امر به معروف و نهی از منکر به واسطه

 دیگری مرتکب شد!

کند و آید، هم برزت الجحیم میماندند. رسول که در جامعه میاگر جامعه اسالمی نبود، همه در درصدی از کفر می

 هم ازلفت الجنه.

-هم، در کل که نگاه میها ارزد که عده ای برای این مسیر هزینه شوند. حتی برای خود آن آدمآن قدر آن ایمان می

 ارزد.کنید، می

ای است که اگر همین اآلن چهار میلیارد نفر به جهنم بروند و صد نفر به بهشت بروند، وضعیت ایمان به گونه

 تر است. این به دلیل ثمن و بهای باالی ایمان است.پسندیده

ارزد که اصال هیچکس در آن نباشد. زیرا وجود د میداشته باش سالم اهلل علیهاو یك فاطمه علیه السالمای که یك علیجامعه

 دهد.ها برابر ارتقاء میایشان سطح همه را به ده

کنیم اما خدا یك سری میل به شهادت در این مملکت عجیب است. این خیلی بزرگ است. ما موضعی نگاه می

ای زیاد باشد، خیلی ارزش دارد. معهها را باال برده است. اینکه میل به شهادت اینقدر منطقی، اصولی در جاارزش

 کند.ای بیاید، آدم فاسد را نیز اصالح میخود میل به شهادت که در جامعه

 دهند که خطاهایش راجبران کند. اگر مسیر انسان رو به اصالح باشد و جلو برود امکان استغفاری به او می

 که خطاهایش جبران شود. تواند فکرهایی به ذهنش برسدانسان قدرت استغفاری دارد که می
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 .إفك در این سوره مربوط به اتهامات جنسی است 

 های دوستی زیاد افتد. چون حس تجسس در جمعها ی دوستی و اجتماعات این اتفاقات میبیشتر در جمع

 شود. است. در جمع های فامیلی معموال پوشانده می

یلی خوب و کمك کننده  است. برخی خیلی در این ها خیلی سردرنیاوریم. این خاز خدا بخواهیم در این حوزه

شود تا ما لغزش ما در این حوزه کمتر شود! اگر اینطور زمینه حس ششم دارند. خدایا این را از ما بگیر زیرا باعث می

 شود، اگر کسی اعتراف به گناهش کرد، دیگر او را اذیت نخواهیم کرد.

 موضوعات را باز نکنند.مشاورین باید دقت کنندتا  تفحص نکنند و این 

 ﴾١٤﴿ة  لَمَسَّکُمْ فِی مَا أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ  حْمَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَیْکُمْ وَرَ

افتادید. اما خدا خیلی به شما رحم خورید و گیر میدیگر به مشکل برمیاگر زندگی به عهده شما بود، خیلی با یک

 کرده است. 

 ﴾١٥﴿عِندَ اللَّـهِ عَظِیمٌ  إ ذْ تَلَقَّوْنَهُ ب أَلْسِنَتِکُمْ وَتَقُولُونَ ب أَفْوَاهِکُم مَّا لَیْسَ لَکُم ب هِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَی ِّنًا وَهُوَ

 تا وقتی که راجع به این موارد یقین نداشتید آن را انتقال ندهید.

 توانی یا نه؟!گویند مالك یقین این است که بتوانی برای آن قسم حضرت عباس بخوری..حاال ببین میدر فقه می

 کند.گر دوباره مطرح میکند و با بیان دیگویند. چون رها نمیها را در قرآن جدل میاین

 ﴾١٦﴿ عَظِیمٌ بُهْتَانٌ هَـذَا سُبْحَانَكَ ذَالَوْلَا إ ذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا یَکُونُ لَنَا أَن نَّتَکَلَّمَ ب هَـ

هُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إ ن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ     ﴾١٧﴿یَعِظُکُمُ اللَـّ

هُ لَکُمُ الْآیَاتِ هُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ   وَیُبَی ِّنُ اللَـّ  ﴾١٨﴿وَاللَـّ

هُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  ة  إ نَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَ   ﴾١٩﴿وَاللَـّ

ادب قرآن( شیوع  -خرد در جامعه گروهی می شوند که دوست دارند فاحشه را نزد الذین امنوا)مردم معمولی خرد

 دهند.

 

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:14
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:15
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:16
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:17
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:18
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:19
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 ﴾٢2﴿حِیمٌ  ءُوفٌ رَّ حْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّـهَ رَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَیْکُمْ وَرَ

هِ   ب الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَر   وَمَن یَتَّب عْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَان  فَإ نَّهُ یَأْمُرُ  أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّب عُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَان  یَا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَـّ

هَ وَلَـکِنَّ أَبَدًا أَحَدٍ مِِّنْ مِنکُمحْمَتُهُ مَا زَکَى  عَلَیْکُمْ وَرَ  ﴾٢١﴿وَاللَّـهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  یَشَاءُ مَن یُزَکِِّی اللَـّ

 شود.اینجا سر و کله شیطان پیدا می

أَلَا   وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا  اللَّـهِ سَب یل  فِی ینَ الْمُهَاج ر وَ وَالْمَسَاکِینَبَى  وَلَا یَأْتَل  أُولُو الْفَضْل  مِنکُمْ وَالسَّعَة  أَن یُؤْتُوا أُولِی الْقُرْ

هُ غَفُورٌ  اللَّـهُ لَکُمْ  تُحِبُّونَ أَن یَغْفِرَ  ﴾٢٢﴿حِیمٌ  رَّ  وَاللَـّ

گویند که روابط دارند. از انفاق گوییم که در مورد بچه هایشان میهایی پولدار و اهل انفاق هستند. از سیاق میآدم

 ها اعتنا نکنی وانفاقت را ترك نکنی.گوید مواظب باش به این حرفکنند. میخودداری می

 شوند.هایی که دچار فقر فرهنگی بوده و مستحق هستند، بیشتر گرفتار میآید طبقهتهمت و ... که می

 ﴾٢٣﴿ة  وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ  مُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَ إ نَّ الَّذِینَ یَرْ

 دهد.محصن غافل است. از احکام چندان خبر ندارد و به خاطر جهلش خیلی کارها را انجام می

اینکه بگویی دختر فالن خانواده رابطه دارد، پس نباید به آن ها اطعام و کمك کرد، اشتباه است. وقتی دادن پول را 

 شود!قطع کنی اگر تا به االن هم اینطور نبوده، واقعا با این عمل تو، این کاره می

ید احتمال خیر و صحت بدهی و مثال بینی، حق نداری انفاقت را قطع کنی. عفو کن. بااگر روابط مشکوکی را می

 تان بیاورید.ها را در ذهنبگویی حتما صیغه و یا ... بوده است. این

 .إفك فقط در مورد روابط مربوط به زانی و زانیه است 

 آدم باید بداند دنیا تا مادامیکه دنیاست جای خوشی و خرمی است، به شرط این که انسان با خدا خوش باشد.

د دنیا تا مادامیکه دنیاست جای ناخوشی و سختی است تا زمانیکه دلش به غیر خدا باشد. ممکن است آدم باید بدان

 کسی دلش با غیر خدا باشد اما تنها مدت کوتاهی را خوش خواهد بود.

 آدم باید خدا را پیدا کند تا بتواند حالش خوب و خوش باشد.

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:20
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:21
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:22
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:23
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-اند و همین هم وضعشان را بدتر میگر به آخر دنیا رسیدهکنند اگر اشتباهی مرتکب شدند دیاغلب آدم ها فکر می

 کند..و حال آنکه این گونه نیست.

بیند و در هر حالتی اگر کسی ایمان حقیقی را در دلش شکوفا کند، در هیچ حالتی دست خدا را از خودش دور نمی

 باشد.نصرت خدا همراه او می

 فتحه ی صاد(شود محصن) به گیرد و میدر حصن الهی قرار می

 اصل حصن قرار گرفتن، قرار گرفتن در حصن ال اله اال اهلل است.

ایم، خداوند رحمت را بر ایم که حتما هم کردهخواهیم تا در این اخر سال اگر کسانی را اذیت کردهاز خدا می

 ایشان نازل کند.

م تمام حقوق را ادا کنیم. پس متوجه همه همدیگر را حالل کنیم..زیرا ظرف و وقت عمرمان آنقدری نیست که بتوانی

 این مطلب باشیم که همه یکدیگر را حالل کنند.

 در سال جدید خیلی کار هست که باید انجام بدهیم.. 

 

 صلواتهای فاطمی همراه باشد شود، با فتحشروع میسالم اهلل علیها ان شاء اهلل سال جدید که با نام حضرت فاطمه 
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 2/42  /62اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       نور   ) جلسه    دوم (   مبارهک   سوره          

 

 شود.می ه برکت سوره نور برآوردهباشد و مطمئن باشد بهرکسی هر حاجتی در ذهنش هست در نظر داشته

 که خداوند به واسطه سوره مبارکه نور، حقایق را در ما جاری نماید، صلواتی عنایت فرمایید.برای این

 

 (1تَذَكَّرُونَ)   سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ أَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَاتِ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكمُ

فرماید که ما آن را فرستادیم و فرض هم کردیم که در آن ای است که خداوند به صراحت میاین سوره، تنها سوره

 کند.آیات بیّناتی هست که ذکر را در ما فعال می

 های مبارکه: اعراف، ص، نور، قاف.شود که عبارتند از سورهچند سوره باعث فعال شدن مسیر ذکر می

دهد جاری شدن ذکر خدا دارد و هم سور مدنی)نور(، که این نشان میهای مکی)ص( وجود در این میان هم سوره

 افتد.از مسیرهای مختلفی اتفاق می

 خاصیت سوره مبارکه نور، جاری شدن ذکر در انسان است.

 که فرد از حالت گیجی در بیاید.ذکر یعنی هوشیاری؛ به صورتی

االَخِرِ وَ نهْمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا تَأْخُذْكمُ بهِمَا رَأْفَةٌ فىِ دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ وَاحِدٍ مِّ    الزَّانِيَةُ وَ الزَّانىِ فَاجْلِدُواْ كلُ

 (2لْيَشهْدْ عَذَابهَمَا طَائفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)

درباره خدا و پیغمبر سخن بگوید اما به خالف ای قرار است جریان ذکر را پیاده کند، آدم انتظار دارد وقتی سوره

 شود.خواهد بگوید از طریق اجرای حدود نیز، ذکر جاری میشود. یعنی میمیانتظار ما، احکام اجتماعی مطرح 

 در همین آیه چند امر و نهی وجود دارد: فاجلدوا؛  التأخذ؛  و لیشهد.

 (3كَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذَالِكَ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ)الزَّانىِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِ

 آید.کند و لذا از آن امر و نهی در میشود، یعنی قانون مطرح میوقتی یك جمله خبری با امر و نهی همراه می
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اش از کند. پس هر که به این امر خالف دست زد، جنساج نمیفرماید: مرد زناکار جز  با زن زناکار ازدومثال می

 گناه است و جنس ایمان با این موضوع سنخیت ندارد.

 کافر و أخَوَینش نجس هستند. أخَوَین کافر، سگ و خوك هستند. جنس کافر، جنس سگ و خوك است.

 در قرآن هم داریم که مشرك نجس است. 

کند. البته اگر کسی این عمل را انجام داد اما توبه کرد دیگر به نجاست مبتال می باید بدانیم که برخی گناهان، فرد را

 نجس نیست.

-تر شود، خودش طیبخواهد شوهرش طیب و طیبشود. هر کس میانسان به میزان خبیث شدنش، الیق خبیث می

 تر شود. هر کس ازدواج نکرده، خودش را طیب کند.

 هُمُ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شهُدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُواْ لهَمْ شهَادَةً أَبَدًا وَ أُوْلَئكَ    نَاتِ ثمُالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَوَ 

 (4الْفَاسِقُونَ)

 (5رَّحِيمٌ)إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَالِكَ وَ أَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ 

 (6 بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِِِينَ)وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لهَّمْ شهُدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شهَدَاتِ

 (7)وَ الخْامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كاَنَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

 (8وَ يَدْرَؤُاْ عَنهْا الْعَذَابَ أَن تَشهْدَ أَرْبَعَ شهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ)

 (9وَ الخْامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيهْا إِن كاَنَ مِنَ الصَّادِِِينَ)

 (11تَوَّابٌ حَكِيمٌ)وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ    وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكمُ

كِبرْهُ   امْرِىٍ مِّنهُْم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاثْمِ وَ الَّذِى تَوَلىَ    لِكلُ   لَا تحَسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيرْ لَّكمُ   إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْافْكِ عُصْبَةٌ مِّنكمُ

 (11مِنهْمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

 (12ذْ سمَعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيرْا وَ َِالُواْ هَاذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ)لَّوْ لَا إِ

 (13بُونَ)لَّوْ لَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شهَُدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشهَُّدَاءِ فَأُوْلَئكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِ

 (14فىِ مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)   وَ رَحْمَتُهُ فىِ الدُّنْيَا وَ االَخِرَةِ لَمَسَّكمُ   لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكمُ وَ لَوْ
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 (15هُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ) وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكمُ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَ تحَسَبُونَهُ هَيِّنًا وَ   إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكمُ

 (16وَ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ُِلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكلََّمَ بهِاذَا سُبْحَانَكَ هَاذَا بهُتَانٌ عَظِيمٌ)

 (17يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)

 (18اللَّهُ لَكُمُ االَيَاتِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)    وَ يُبَينِ

 (19 وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)إِنَّ الَّذِينَ يحُبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فىِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لهَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فىِ الدُّنْيَا وَ االَخِرَةِ

 (21هِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ)وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّ

وَ    لَيْكمُمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَ الْمُنكَرِ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَيَأَيهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَ مَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْ 

 (21مَن يَشَاءُ وَ اللَّهُ سمَيعٌ عَلِيمٌ)   مِنكمُ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَ لَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكىّ  رَحْمَتُهُ مَا زَكىَ

جِرِينَ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لْيَعْفُواْ وَ لْيَصْفَحُواْ أَ لَا وَ الْمَسَاكِينَ وَ الْمُهَا  وَ السَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلىِ الْقُرْبىَ   وَ لَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكمُ

 (22وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)   تحُِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكمُ

 (23عَذَابٌ عَظِيمٌ) إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فىِ الدُّنْيَا وَ االَخِرَةِ وَ لهَمْ

 (24يَوْمَ تَشهْدُ عَلَيهْمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُم بِمَا كاَنُواْ يَعْمَلُونَ)

 (25يَوْمَئذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ)

ریم. در جوامع دینی، بیوت مومنین داریم و اصل بر این است که هر که در این جامعه ما جوامع دینی و غیردینی دا

 هست، مسلمان است. أحکامش، أحکام مسلمان است و بازارش هم، بازار مسلمان است.

 کند زیرا در این جامعه، اصل بر اسالم است.جامعه دینی حرمتی دارد که فضا را دینی می

شود. و اگر با این زشتی ها روابط نادرست شکل بگیرد، سیمای جامعه زشت میین خانهها و نیز در باگر در خانه

 برداری خواهد کرد.برخورد درستی انجام نگیرد، شیطان از آن بهره
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این روابط نادرست توسط افراد مختلفی)مومنین واقعی، مومنین ضعیف االیمان، شیطان و ابلیس و دشمنان( در جامعه 

 کنند.هر کدام به نوعی با آن برخورد می شود ودیده می

 مومنين واِعی: 

 هم بی کم و کاست و بدون تردید و بدون رأفت.کنند. آنبه شرط تحقق شروط آن، حدود را اجرا می

گیرد ظن را میدهد و با این کار جلوی سوءمومن حقیقی بدون هیچ اعتنایی، کارش را در اجرای حدود انجام می

 ها که در معرض تهمت هستند.حتی در مورد آن

 مومنين ضعيف:

 کنند و سوءظن دارند.دهند. شایعه میدر اجرای حدود رأفت به خرج می

 کسی که روابط نادرست دارد، سه حالت دارد:

 کشد.. کارش به اجرای حدود می١

 کشد.. )توصیه هم نشده تا برود و اقرار به گناه کند!(. کارش به اجرای حدود نمی٢

شود لذا نوعا در این مورد به سکوت تر میاند.. اگر دست و پا بزند، سیمای جامعه زشتها تهمت زدهاسا به آن. اس٣

 است.دعوت شده

 شد!ها این است که اگر فضل خدا نبود، چه و چه میبند همه حرفترجیع
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کوره در نرو..یادت باشدکه شود. پس توزود از زده هم میدر هر حالتی، فضل خدا شامل یك جامعه دینی آسیب

 شود.همه چیز دست خدا است و فضل خدا شامل حال این جامعه آسیب زده می

روند. در این اشتباه است که به دلیل اشکاالتی که در جامعه دینی وجود دارد، افراد به سمت جوامع غیردینی می

 ست.اجامعه دینی جابجایی اشکال ندارد؛ اما ترك جامعه دینی توصیه نشده

شان شایعاتی وجود دارد قطع کنند. حق شان را درباره افراد فقیری که دربارهحتی توصیه نشده افراد متمکِّن انفاق

-آنها کمك کنیم. حتی اگر افرادی از فقرا که خودشان کاری انجام میسوءظن نداریم و اگر مستحق هستند باید به 

 نباید پشت آنها را خالی کنند.ها هست، افراد متمکن دهند که سوءظن نسبت به آن

دارند، جامعه رسند و در اجرای حکم، نظرات خودشان را بر شرع مقدم میافراد جامعه وقتی خودشان به اجتهاد می

 رود که این به دو علت است: به سمت نامتعادل شدن می

 کنند. دانند و عُرفی عمل میاوال مردم احکام شرعی را نمی

 دهند.)افراط و تفریط(جا نشان میهای بیکنند یا نسبت به أحکام مختلف، حساسیتجرا نمیثانیا یا أحکام را ا

 شود.شان مضاعف میزنند! حتی روی احکام شرعی هم حساسیتبینند، به آن برچسب میتا چیزی را می

 شود که باید حکومت، مردمی باشد؛ سوره مبارکه نور است.از دالیلی که مشخص می

 واند دستگاهی و از باال به پایین باشد. باید مردمی باشد و أحکام از دل و جان انجام شود.تحکومت نمی

باید حکومت تشکیل شود و در رأس آن امام / فقیه حقیقی قرار گیرد تا حدود اجرا گردد. در حکومت شاهنشاهی 

 توان اجرای حدود کرد. نمی

ت خیال بیاورد و خیالم در کنترل خودم باشد و ذهنم هر جایی خواهم که برایم طهارای میاگر یك نفر بگوید سوره

تان را درباره باشد؛ چون از هر طرف بخواهید خیالها، سوره مبارکه نور مینرود و آلوده نشود؛ یکی از بهترین سوره

 گوید که حق نداری چنین کنی!کسی رها کنید که بر اساس ظواهر، ریگی به کفش او هست. خدا  می

 است.طرفی که وارد شوی، خیال را محدود کردهاز هر 

 درصد( بخاطر آلوده بودن فضای خیال است. ٩٩اغلب اختالفات )
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شود که نهایتا به باشند اما دامنه این اشتباه در فضای خیال بیست برابر می شاید زن یا شوهر اشتباهی هم مرتکب شده

 شود.ای منجر میبرخورد زننده

 گیرد.خیال خود را کنترل کند، در معرض خطوات شیطان قرار می ای نتوانداگر جامعه

 است..آن را خیر بدان! و نه بد.اصل بر این است که شما فکر نکنی که موضوع بدی اتفاق افتاده

 ای باشد برای تعمیق روابط.این مطلب مهم است نه سکوت کردن؛ شاید که بهانه

دارد. اگر کسی درباره مسایل جنسی بتواند خود را به طهارت  ذهن در مسائل غریزی و جنسی به شدت بافندگی

 رسد.برساند قطعا به مقام صدیقین می

 است.خدا در فضاهای غریزی و جنسیتی با شرط کنترل آن، رحمت و خیر بسیار زیادی قرار داده

  کند.اگر کسی در مسایل غریزی کنترل خود را باال ببرد، نسبت به همه چیز کنترل پیدا می

 کند.شود و شروع به تولید غفلت میهای محرك، در الیه خیال)دچار غفلت شده( فعال میصحنه

 شان بسیار بیشتر است.پردازیها در این زمینه، قدرت خیالخانم

 ها برابر بیشتر از آقایان است.ها دههای محرك در خانماثر دیدن صحنه

رود و البته به همین خاطر قانت و کند لذا مستقیما به شهود مینمی خیال زن به شهود متصل است و از الیه وهم عبور

ها بر ها در دیدن این صحنهبیند انگار همین االن حاضر است. برای همین هم خانمشود. چیزی که میحافظ می

 کنند..اساس اثری که روی خودشان دارد با آقایان برخورد می

رسد. یعنی همین خواندن ترجمه آیات با نیت مل کند، به طهارت میخواهد عخواند و میآدمی که سوره را می

 عمل به آن.

 (11وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ)   وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكمُ

 دهد.کند و سیمای کریه جامعه دینی را نشان میخدا تصویربرداری می

 ببیند، فضل و رحمت خدا با اوست.جامعه دینی حتی اگر آسیب هم 
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 ارزد؛ چون فضل خدا در آن جاری است.دیده، به جامعه غیردینی سر تا پا تکنولوژی میجامعه دینی آسیب

كِبرْهُ   م مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاثْمِ وَ الَّذِى تَوَلىَامْرِىٍ مِّنهُْ    لِكلُ   لَا تحَسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيرْ لَّكمُ   إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْافْكِ عُصْبَةٌ مِّنكمُ

 (11مِنهْمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

 (12لَّوْ لَا إِذْ سمَعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيرْا وَ َِالُواْ هَاذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ)

کنی.. باید همان موقع بگویی: دانم راست است یا دروغ! اشتباه مینمی اگر چیزی درباره کسی گفتند، شما بگو من

 هذا إفك مبین.

گوید. در مقام کنم. باید دروغ بودنش را بدیهی فرض کنی، چون خداوند چنین میروم تحقیق مینباید بگویی می

 .گیری شفاف، جای شك و شبهه نگذارینظر باید دروغ بودنش را بدیهی بدانی و با موضع
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 6/42  /8اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            نور   ) جلسه     سوم(   مبارهک   سوره    

 

شود را درك که بتوانیم توفیقاتی که در این ایام نازل میشاءاهلل ایام ماه رجب، بر همه مبارك باشد و برای اینان

 صلواتی عنایت بفرمائید.کنیم 

 (١تَذَکَّرُونَ)   سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ أَنزَلْنَا فِیهَا ءَایَاتِ بَیِّنَاتٍ لَّعَلَّکمُ

دِین  اللَّهِ إ ن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ ب اللَّهِ وَ الْیَوْم  وَاحِدٍ مِّنهُْمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا تَأْخُذْکمُ به مَا رَأْفَةٌ فى      الزَّانِیَةُ وَ الزَّانى  فَاجْلِدُواْ کلُ

 (٢االَخِر  وَ لْیَشهْدْ عَذَابهَُمَا طَائفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ)

شود. در این بحث، مطالب گردد که در ابتدا از بحث حدود آغاز میدر این سوره بعضی مباحث اجتماعی مطرح می

 تا مربوط به مسائل غریزی و جنسی است.کند که عمدمتعددی را بیان می

 شود.گردد، مهم میشود و یا مسائلی که منجر به مسائل غریزی و جنسی میاجنماعی مطرح می مسائلی که در حوزه

 از علل مهم موضوع عفاف و حجاب، بحث پیشگیری است.

 مفاسد غریزی گرفته شود.های مطرح کردن عفاف و حجاب در جامعه این است  که جلوی زمینه یکی از جنبه

 

 (٣الِكَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ)الزَّانى  لَا یَنکِحُ إ لَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْر کَةً وَ الزَّانِیَةُ لَا یَنکِحُهَا إ لَّا زَانٍ أَوْ مُشْر كٌ وَ حُرِّمَ ذَ

کشد. کسی که قب میانسان به خاطر مسائل غریزی و مراعات نکردن در آن حوزه، حتی خودش را در حد شرك ع

 دهد.شود، خود را در حد مشرك تنزل میدچار انحرافات غریزی می

 است.صحبت شد، که چند دفعه تکرار شده ١2جلسه گذشته تا آیه شرفیه 

 بخشی در سوره به نام فضل خدا و رحمت او که سبب نزول صفت تواب رحیم بودن خداوند است.
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 ﴾١٤﴿ة  لَمَسَّکُمْ فِی مَا أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ  حْمَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَ مْ وَرَوَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَیْکُ

 شود.افتد؟ انسان دچار عذاب میاگر فضل خدا و رحمتش شامل حال ما نباشد چه اتفاقی می

 رحمت او مؤلف مهمی در این سوره است که باید راجع به آن صحبت شود.فضل خدا و 

 

 خوانیم.را با هم می ٢2تا  ١٨آیاتش شریفه 

 (١٨اللَّهُ لَکُمُ االَیَاتِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ)    وَ یُبَین 

 (١٩عَذَابٌ أَلِیمٌ فى  الدُّنْیَا وَ االَخِرَة  وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) إ نَّ الَّذِینَ یحُبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فى  الَّذِینَ ءَامَنُواْ لهَمْ

 (٢2وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِیمٌ)

 ش نبود!کند اگر فضل خدا و رحمتجا سومین جایی است که ذکر میاین ٢2تا  ١از آیه 

 دهنده اهمیت این موضوع است:و این نشان

 تواب رحیم. -١

 دچار عذاب شدن. -٢

 رئوف رحیم. -٣

است لذا این خودش قابل تأمل در هیچ جای قرآن به این اندازه کلمه فضل با این تعداد تکرار و سیاق واحد نیامده

 است.

هِ    ب الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَر   الشَّیْطَان  وَمَن یَتَّب عْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَان  فَإ نَّهُ یَأْمُرُیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّب عُوا خُطُوَاتِ  وَلَوْلَا فَضْلُ اللَـّ

هُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  مِنکُم مِِّنْ أَحَدٍأَبَدًاوَلَـکِنَّ اللَّـهَ یُزَکِِّی مَن یَشَاءُحْمَتُهُ مَا زَکَى  عَلَیْکُمْ وَرَ  ﴾٢١﴿ وَاللَـّ

-ها فرماید اگر فضل و رحمت خداوند شامل حال انسانخیلی این حرف عجیب است. چهارمین بار است که می

ها شوند این بدان معناست که فضل و رحمت خداوند باعث پاك شدن وتزکیه آدمها تزکیه و پاك نمینشود، انسان

 است.

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:14
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 گیرند.مسّ: نفوذش بیشتر از احاطه و حتی غیر از احاطه است. مقام باالتری از لمس می

 هو اصابة فی لمس: اصابة هم دارد. مسّ به بدن، قلب، ید و غیره است.

 تر است.کند. در نتیجه مسّ مرحله درونیآید، آن را در تمام تار و پودش حس میکه دردی به سراغش میهنگامی

 

أَلَا  وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا  ینَ فِی سَب یل  اللَّـهِ وَالْمَسَاکِینَ وَالْمُهَاج ر بَى  وَلَا یَأْتَل  أُولُو الْفَضْل  مِنکُمْ وَالسَّعَة  أَن یُؤْتُوا أُولِی الْقُرْ

هُ غَفُورٌ  اللَّـهُ لَکُمْ  تُحِبُّونَ أَن یَغْفِرَ  ﴾٢٢﴿حِیمٌ  رَّ  وَاللَـّ

 گویند.دهد که یك فضل اهلل داریم به همین جهت به خداوند ذوالفضل مینشان می 

 هایی هستند.الفضل است یعنی کسانی که دارای برتریانسان اولی 

 اهلل عفو وصفح کند.فی سبیل رود که به قربی، مساکین و مهاجرینالفضل است انتظار میاز کسی که اولی

 ای بود که فضل مطرح شد.این پنجمین دفعه

شود. بیانات خدا مثل انسان نیست. همین که پنج بار فضل گاهی تکرار مهم است و گاهی عدم تکرار مهم می

 حسابش کنیم چقدر می شود؟.. این خودش خیلی مهم است.

 فضل )فضل اهلل، اولوالفضل( در سوره مبارکه نور:

 همراه با رحمت و قرین با آن است. یعنی خود فضل رحمت نیست.-١

 مانع عذاب هست.-٢

 است. "تواب حکیم"و  "رئوف رحیم"سبب نزول اسمائی چون -٣

 زکو؛ پاکی وابسته به آن است.-٤

 گیرد.ها یا خطوات شیاطین به واسطه فضل صورت میدوری از گام-٥

 نزدیکان و مهاجرین و مصرف آن در راه خدا.شود برای اعطای مال به ای میزمینه -٦

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:22
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دهند: فضل اهلل، ذوفضل )ذو فضل در اگر به این سیر نگاه کنید، در میابید فضل چیزی است که به خداوند نسبت می

 است(. دو سوره مبارکه نور و نمل به طور متمرکز آمده

 فضل. الفضل، ذیدهند: اولیبه انسان هم نسبت می

 ای است که چنین اختصاصی دارد. واژهاین واژه ،تنها 

 لذا باید آن را طوری معنی کنید که بتوان هم به خدا و هم به انسان نسبت داد.

دهد یا فضل عبارت است از فعلیتی که سبب اعطای)اعطا حتما بروزی دارد( امری مشخص )به طور مثال پول می

های دیگر نتظار است )برای مثال پزشکی که از پزشكشود( و به وضوح )آشکارا( افزون از حد اعلمی عنایت  می

اش افزون از حد انتظار آورد، یا فردی که بخشندگیسرآمدتر است، یا کسی که افزون از حد انتظار پول در می

 گذارد.زند( لذا به واسطه این فضل آثار مشخصی هم بر جای میای دارد که افزون از حد انتظار حرف میاست، بچه

 دهد که  واژه فضل بسیار با اهمیت است.نشان میو این 

هر ناهنجاری که در جامعه وجود دارد به دلیل حاکم نبودن و نشناختن فضائل است. هر بال و عذابی که برای کشور 

باشد و یا به تبعیت از خطواتی افتد، گاهی به صورت فردی میای که اتفاق مییا مملکتی، یا هر عدم پاکی در جامعه

ها و گیرد به دلیل خاموش شدن گوهره فضل آدمگیرد. حتی اگر بخلی در فرد یا جامعه صورت میت میصور

 الفضل یعنی جاری شدن و انعکاس فضل خدا( نداشتن است.الفضل )اولیاولی

 آیا ضرورت دارد که دانیم این فضل چیست؟

کند، نه از روی نیاز بلکه از روی غیر نیاز. به ت میکه خداوند به فرد عنایاهلل یعنی اینفرمایند فضلحضرت عالمه می

 گویند.اهلل میهمین دلیل به او فضل

کنیم به این معناست که دادن کثیر در آن است( از فزونی اعطاء )وقتی در مورد خداوند این موضوع را مطرح می

 افتد.نیازی به دلیل وسعت علم اتفاق میبی

کنی؛ اما یك موقع علم به آینده او و نسل او اش را قطع میکنی، پول ماهانهدعوا میکه بچه را برای نمونه هنگامی

کنی مثال بیست سال دیگر این کنی به این علت که حساب میداریم به واسطه این وسعت علم، رزقش را قطع نمی

 شود.پول منفعت بسیاری برایش دارد و هدایت می
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 شود.نیازی میفزونی اعطاء با وجود بیبه همین خاطر است که وسعت علم، موجب 

شود که چون دهد؟ بعد به طریقی متوجه میدریغ میدهد؟ بیگویند چرا خدا به فالن شخص زیاد میگاهی افراد می

 آن نفر این وسعت علم دارد. 

کرد. او به واسطه وسعت علم، کارهایی را انجام داد که جزء فزونی اعطایش  علیه السالمشبیه کاری که حضرت خضر

 بود.

 شد.صاحب فضل نامیده می علیه السالم حضرت خضر

شود داری و فقه حکومتی است و اصولی که در مورد فضل گفته میموضوع فضل جزء چند موضوع مهم حکومت

 .بال استثناء مربوط به مسائل حکومتی و اجنماعی است

 شود.قواعد حکومتی فضل، در فقه حکومتی مطرح می

 پایه فضل، علم و ثمره آن قدرت است. لذا علم منتج به قدرت است و اساس آن برتری بر دیگران است.

 ها را بدون آفت رشد دهید.توانید میوهفضل علمی است که وقتی به شما دادند، سر زمین هم آن را بردید می

 طلق نیست لکن باید در موضوع خاصی بیان شود. حتما قید خاصی دارد، م

 در یك موضوع برتر است.

 شود.علمی که ثمره آن قدرت و برتری نیست، به نظام ظلم تبدیل می

با توجه به سوره مبارکه نمل، اگر در جوامع صاحبان فضل ) یعنی صاحبان فضل در موضوعات مشخص ( در جایگاه 

 شود.خود قرار نگیرند، منجر به ظلم می

 راه تبدیل ظلم به حسن، این است که هر صاحب و ذی فضلی سر جای خودش قرار گیرد.

مرد دارای فضل است، زن هم دارای فضل است. بنابراین هر کدام باید سر جای خودشان باشند در نتیجه یك فضل 

 جنسیتی داریم.

-کنند و کسی جهاد نمیقعود می آور است. در موقعی که همهها مجاهدی است. شأن اجتماعی، فضلبرخی فضل

 آورد.رود، اگر کسی برای جهاد پیش قدم شود، برایش برتری می
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 شود.ترین شاخص فضل میفلذا مجاهدت در راه خدا، مهم

 های مجاهد شدن در راه خدا را باید در قرآن بیابیم تا صاحب فضل شویم.راه

 ترین کلمه به استعداد یافتم.من کلمه فضل را نزدیك

خورد، باید اگر کسی خواست در دنیا استعداد خود را بشناسد و به این درك برسد که در این دنیا به چه درد می

شود. هایش هم مشخص میگیرد، فضلکه در مسیر مجاهدت در راه خدا قرار میمجاهد در راه خدا شود. همین

 شود.حتما باید عَلَمی را بلند کند لکن با قعود نمی

تَدَّ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّـهُ ب قَوْمٍ یُحِبُّهُمْ  ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَن یَرْی» ٥٤سوره مبارکه مائده آیه شریفه  با توجه به

هِ  وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْکَافِر  لِكَ فَضْلُ اللَّـهِ یُؤْتِیهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَب یل  اللَـّ

 داریم: « ﴾٥٤﴿وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  مَن یَشَاءُ

 اید، هر کدام از شما از دینش برگردد به زودی:ای کسانی که ایمان آورده

 ها را دوست دارد.آورد که آنای شما قومی را میخدا به ج-١

 ها هم متقابال خدا را دوست دارند.آن-٢

 برای مؤمنان خاکسار هستند.-٣

 دهد.چنین گروهی در برابر کافر، سرش بلند است زیرا عزیز است در نیتجه به کافر سواری نمی-٤

 کنند.در راه خدا مجاهدت می-٥

 نگران نیستند.گران هم از مالمت مالمت-٦

هُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ لِكَ فَضْلُ اللَّـهِ یُؤْتِیهِ مَن یَشَاءُذَ  فزونی اعطاء به دلیل وسعت علم. : وَاللَـّ

 شود.زمانی که این چند کار را که انجام دهد، تازه فضل خدا برایش نمایان می 

 فضل، به وضوح افزون از حد انتظار است.

 .جمع ما اآلن دچار دو مشکل است

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#5:54
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کنیم چیزی که بتوانیم آن را برای ایفای که فضلی برای خود سراغ نداریم. ما وقتی به خودمان نگاه میاین -١

 کنیم!نقش عرضه کنیم تا اسالم هم بتواند در این موارد روی ما حساب کند، تواضع می

 تا کالس بگذاری.... ١2اآلن باید بری بجنگی، باید 

 ری شود! وقتی برای خود فضل سراغ ندارم، یعنی خدا ذوفضل نیست!فضلت را بشناس! دین خدا باید جا

اگر کسی گفت برای خدا فضلی سراغ ندارم یعنی با پیامبر)ص( کاری ندارم، با ولی خدا کاری ندارم. مثل حرف 

 بنی اسرائیل که به حضرت موسی)ع( گفتند برو با خدایت بجنگ دیگر!

وی رشد کنند. کسی بر دیگری برتری پیدا نکند! جامعه بی کنیم که همه مساساختارهایی را تجویز می -٢

 ها در آن کانالیزه شود.مندیطبقه. آموزش و پرورشی که توان

کند. پزشك است اما ها جایی هستند که یکی دیگر باید باشد، شاعر است اما کار فنی میدرصد آدم ٩2

فهمد چه مشکلی دارد. طبیب آید نمیخواند یا حتی شخصی که پزشك است هر بیماری که میمهندسی می

 درصد مطالب را باید بلد باشد سپس برود بقیه را بخواند. ٨2-٧2نخوانده، باید مال باشد. یعنی 

شود افراد سالگی که تفکر انتزاعی فعال می ١٦-١٥-١٤شدم برای استخدام پزشك از سن اگر من وزیر بهداشت می

کنم هر داد وقتی به دکتر مراجعه میکردی؟ اگر جواب میکردم چه میها سوال میگرفتم، از آنرا در نظر می

 کردم.کردم! او را بیرونش میدادند، استفاده میای که مینسخه

بود. وقتی در این اندازه حساس اگر استعداد داشت باید به آویشن، خرفه و چند گیاه علفی اطرافش حساس می

 ایت نداشت، همانند مردم عادی هستی و پزشك نخواهی بود.نبودی که بیماری وغیر بیماری فرقی بر

 برو بگرد ببین تو در چه چیز بیش از حد انتظار هستی؟

 یك سیستم و نظامی هم باید باشد که این را نشان دهد.

در حوزه علوم قرآن و دین هم این موضوع مطرح هست. برخی باید به این روش قرآن بخوانند و برخی دیگر باید  

 ش دیگری قرآن بخوانند.به رو

 شود.کنی، باعث ایجاد حسادت میوقتی نظامی با برتری درست می
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شود؟ فضل در موضوع دیگر این است که ما توهم فضل داریم. در همه علوم صاحب نظر و مجتهد مگر می -٣

 امر مشخصی هست.

نباید فرد در موارد مختلف  شود گوشش دیگر نشنود. چونوقتی توهم فضل در همه چیز را دارد مطمئنا باعث می

 شود.های اشتباهی باعث عقب ماندن و پس رفتن میاجتهاد کند. اجتهاد کردن

 اگر انسان در مسیر مجاهدت در راه خدا قرار گیرد، به طور طبیعی ولی دارد.

قرار هایی ها و معذوریتمجاهدت در راه خدا یك حرکت اجتماعی و زیر نظر ولی است. وقتی شما در موقعیت 

دهد که شما برای چه کاری میتوانید ایفای نقش کنید. آهسته آهسته به گرفتید، او از نحوه قیام شما تشخیص می

 شود.واسطه مجاهدت، فضل شما مشخص می

شناسی هم وجود دارد لکن توهم فضل وجود ندارد. ترویج مساوی هم اگر نظام والیی حاکم شود در آن فضل

 شود.ه هم آشکار میوجود ندارد فلذا فضل هم

است که یارانشان این بوده علیه السالم کنند، یك نفر را هم حاکم شهر. مشکل امیرالمؤمنینیك نفر را والی شهر می

 آخر عمر به ایشان شك کردند که آیا درست تشخیص داد!

 جا قرار داد که خراب کرد.چرا فالن شخص را در فالن

ترین در عالم هستند و تشخیص ایشان مورد فزونی است اما شناسکه فضلاینخیلی مظلوم بودند و هستند با وجود 

 مورد اتهام بودند.

 شناسد.شود را میها جاری میهایی که فضل خدا در آنابتغاء فضل: مواقف و موقعیت

به سمت  هایی که در آن منسك قرار دارند راگوید. مقام جمعه محلی است که انسانسوره مبارکه جمعه این را می

 کنند.ها برای ابتغاء فضل انتشار پیدا میدهد و پس از اتمام نماز جمعه اینشناسی سوق میفضل

 فرمایند اقتصاد مقاومتی.اهل فضل احتیاج به یك نظام ارتباطی دارند. حضرت آقا مدظله العالی می

ر این اتفاق بیفتد چقدر شغل شان را در جهت خاصی صرف کنند. اگآیند، سرمایهتجاری که در نماز جمعه می

 شود.ایجاد می

 است که پس از نماز برای ابتغاء فضل به سمت انتشار در زمین بروند.در سوره مبارکه جمعه دستور داده شده
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 دهی اولوالفضل، برای ابتغاء فضل است.نماز جمعه محل سامان

شود. حضور همسر و فرزند در ه مطرح میبحث سوره مبارکه نور درباره خانواده است، لذا بحث فضل در خانواد

 شودهایی میخانه باعث جاری شدن فضل

شود. به وضوح افزون از انتظار بقیه است )هیچ کس جز مادر مادری، فعلیتی است که سبب امر مشخص مادری می

 شود.تواند این کار را انجام دهد( و به واسطه آن آثار مشخص مادری ظاهر مینمی

 فرزندی کم نکند.خدا ما را از 

 کند.ای در آن حد پیدا میاگر پدر، خود را پدر بداند، برتری

کنند شود. فرزندان وقتی فرزندی نمینمی "الزانیة و الزانی"کند. اگر مادر، خود را مادر بداند، خانواده قوام پیدا می

کند، موجب قطع رحم، عدم پاکی، رفتن به سمت نا پاکی، کند و مادر هم پدری میو همینطور پدر، مادری می

 خطوات شیطان می شود. 

 فرماید تواب حکیم، رئوف رحیم.است، خدا درباره خود میقدر به همه ما عنایت کرده، کأنِّ اسراف کردهخدا آن

ی نگفتم.. اما راه افتادم شان چیزروی؟ از هیبتچهارده ساله بودم که استادم آقای صدیقی به من گفتند چرا تبلیغ نمی

 خواهد یا نه.و به جاهای مختلف سر زدم و سوالل کردم که جایی کالس قرآن، احکام و...می

االسالم و.. باالی منبر چرا ما باید خودمان را کم ببینیم. گفت بسم اهلل، شروع کن. ما هم بسم اهلل گفتیم.. جای حجت

برایشان کالس بگذاریم..جاهای زیادی هم گفتند چون سوادت کم است  نرفتیم. فرمانده پایگاهی مرا قبول کرد تا

ها ممکن است سخت باشد اما اگر کسی منتظر است تا قبل از جاری شدن، جریان پیدا کند کنیم.. اینقبول نمی

 یابی.کند! بدان که تا قبل از جاری شدن جریان نمیاشتباه می
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 6/42  /66اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          هارم(نور   ) جلسه     چ    مبارهک   سوره   

  

بر شما مبارك باشد  السالم علیهالسالم( و امام سجاد هاشم)علیه و قمر بنی  السالم علیهاهلل میالد با سعادت اباعبدهلل شاء ان

 . صلوات

بفرستید. و برای  صلواتهر کسی در جلسه هر حاجتی دارد در ذهن بیاورد، برای برآورده شدن حاجات خود و بقیه 

 جمع یك دعا کنید.

اش بوده و مسیرهای  اشتباهات زیادی در زندگیکند  ها فکر می کند بعضی وقت انسان وقتی به زندگی خود نگاه می

شود استغفار کند. خدا قبول  کند و پشیمان می اشتباهی را رفته است. راهش این است که همان موقع که فکر می

 کند. بگوید استغفراهلل ربی و اتوب الیه. می

شعبان ماه استغفار و رجوع به شود. ماه  گویند اگر بعدش فرد خدمت رسول خدا برسد استغفارش زودتر قبول می می

اهلل علیه و آله  صلی است و این بی دلیل نیست. یعنی هر موقع خواستید که استغفار کنید به دیدن پیامبراهلل علیه و آله و سلم  صلیپیامبر

 بروید.و سلم 

شتیم، رفتارهایی که دا داشتیم، حاالتی که نباید می نگاه کنیم به گذشته نه چندان خوبمان، گفتارهایی که نباید می

 داشتیم و استغفار کنیم و صلوات بفرستیم. نباید می

بیند در ایام عمرش کارهایی را انجام داده و اتفاقاتی افتاده که  کند می کند و به قلبش رجوع می وقتی انسان نگاه می

ونتی داشته که نباید خوانده، یك محل سکای خوانده که نباید می اش را تغییر داده است.یك رشته اساس زندگی 

توانم داشته و برای برطرف شدن تبعاتش باید به رسول رجوع کرد. در این موقعیت اگر من پشیمان شوم، نمیمی

 گویم استغفراهلل ربی و اتوب الیه یعنی خدایا جبران کن.راهم را برگردم. احتیاج به جبران داریم وقتی می

 زند اما قضیه فراتر از این است.. باید جبران کند. می اش را به هم آدم با کسی دوست شده، دوستی

ای باید داشت اما ندارد.. باید اینها را جبران کند، خدمت  شده است، بچهیك ازدواجی کرده که نباید انجام می

 رسول خدا برود و بخواهد که جبران شود. از وجوه استغفار در ماه شعبان، طلب جبران است.  

 کند. برای اینکه چنین استغفاری انجام دهید صلوات بفرستید. ند خدا جبران نمییك وقتی کسی فکر نک
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توانم پشیمان شوم از  گویی جبران را ولش کن، از دست خودم چه کنم! جبران را ولش کن، نه نمی ها می یك وقت

من. گرفتار من بودن، توانم بگویم خدایا جبران کن بودنم را. یعنی استغفار از بودنم، جبران را ولش کن، نه نمی

گرفتار نفس بودن. خدیا این نفس عماره، نفسی که به تو متوجه نیست، که با تو یکی نیست را بگیر. این استغفارش با 

 خورد. کند. این استغفارش از منیت است. از آنکه منشاء همه بدیها از آن رقم میآن قبلی فرق می

 کرد در کعبه. راوی گفت آقا فقط یك دعا بیشتر بلد نیست.  میاز شب تا صبح طواف  السالم علیهامام صادق 

فمن »ای در قرآن آمده است  کنید؟ فرمود مگر نخوانده و هو یقول: فقنی شح نفسی. گفتم چرا فقط همین دعا را می

 «. یوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون

د. برای کنترل شح نفس فقط می ارزد برود انسان اگر منیت نداشته باشد خدا وعده داده به فالح و به قطعیت برس

مکه و دور خانه خدا از شب تا صبح همین یك دعا را بکند. این یك مدل استغفار دیگر است. ما برای این استغفار 

ام رها کن. برای اینکه این مدل استغفار،  هم باید به رسول خدا رجوع کنیم. خدایا من را از شح نفس، از خود منفی

 ن در ما جاری شود صلوات.در ماه شعبا

با این مدل، دیگر این آدم پاك شد، اعمالش و باورهایش را مهر قبولی زدند. مسیرهای اشتباهش را گفتند جبران 

 کنیم و شح نفس را هم از او برداشتند.  می

ناه را از گوید خدایا به خاطر رسولت شده گکند به رسول خدا و می گویند؟ رجوع می گوید چرا مردم دروغ می می

کند یا این فحش و  روی زمین بردار. پس یك مدل استغار هم استغفار از گناه است. کاری ندارد کجا این کار را می

 کند.  نفرین از دهان کیست، بلکه فقط برای آن استغفار می

واستغفر »داند. خدا هم گفته  کند. وقتی گناه من را گناه خود می یك مدل هم استغفاری است که خود رسول می

 رودربایسی هم نکرده! ای رسول از گناهانت استغفار کن!« لذنبك

خدایا گناهان من »کند بلکه گناهان مردم گناهان اوست.  گناهان مردم گناهان رسول است. نه تنها از گناه استغفار می

گوید کسی را جهنم خواهد ب خواهد بگوید کار بد جهنم است، نمی یعنی خدایا گناهان او را ببخش. می« را ببخش

 ببرد.



29 
 

عجیب است حکایت رسولی که استغفار « ولو سوف یعطیك ربك فترضی»زند.  خدا استغفار پیامبرش را زمین نمی

ها بروند گناه کنند. مهم این است که گناه دیگری را گناه  گویم آدم کند. نمی از گناهانش جهنم را بَرد و سالم می

 ها به این درجه برسند در بهشت هستند.  . هر موقع انسانگویند خود بدانند. به این بهشت می

هایمان را تقصیر خودمان بدانیم تا به بهشت برویم. برای  از تقصیرهای هم بگذریم، تقصیرهای دوست و همسر و بچه

 اینکه استغفار نوع پنجم هم در ما تحقق پیدا کند صلوات.

دارند. استغفار هفت  نوع است و ما پنج نوعش را گفتیم. البد استغفارهای متعددی در صحیفه  السالم علیهحضرت علی

 دو نوعش هم مخفی است. 

هفت مرتبه استغفار یعنی هفت مرحله استغفار، هفت پایه استغفار نه هفت بار استغفار. برای اینکه هفت مرتبه استغفار 

 در ما جاری شود صلوات.

بریم.. برای شود و همگی از آن بهره میبه زبان ما جاری می ها ای بسا یك نفر در جمع شما دعا کرده که این حرف

 آن فرد هم یك صلوات بفرستید. از اینجا استغفار نوع ششم مشخص شد. 

اهلل تعالی فی فرجه  عجشود. ای کاش آن فرد حضرت بقیه اهللکند به زبان دیگری و استغفار جاری می استغفار ششم: القاء می

 باشد.

کنند،  ها برایمان استغفار می بین باشیم. آن خوشاهلل تعالی فی فرجه  عج و امام زماناهلل علیه و آله و سلم  صلی خدایك مقدار به رسول 

 شان صلواتی بفرستید. ها بیشتر از خودمان نگران ما هستند. برای سالمتی آن

 

*** 
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 ب سْم  اللَّهِ الرَّحْمَن  الرَّحِیم 

 ﴾١﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِیهَا آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ لَّعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ 

ونَ ب اللَّهِ وَالْیَوْم  الْآخِر  لَّهِ إ ن کُنتُمْ تُؤْمِنُالزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْکُم ب ه مَا رَأْفَةٌ فِی دِین  ال

 ﴾٢﴿وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ 

ها و استعدادهایشان در جامعه بدرخشند. خدا در سوره  ها بواسطه قابلیت هایی که انسان فضل یعنی توان :2و  1آيات 

خدا تواب رحیم است. هر چه جامعه باشد فضل  (که فضل و رحمت خدا دائمی است چون١2کند)آیه نور مطرح می

 و رحمت خدا هست هر چند همه جا تیره و تار باشد. 

 

 ﴾١٤﴿یمٌ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَة  لَمَسَّکُمْ فِی مَا أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذَابٌ عَظِ

دهند. اشکال ندارد انسان در جامعه فعالیت و  که در آن نسبت فحشاء می کند ای را ترسیم می جامعه :14آيه 

رسانی کند. بگوید جامعه چقدر بد شده، مسئولیتش را زیاد و خوابش را کم کند. اما حق ندارد ناامید شود.  خدمت

شود.  نمی چون فضل در رحمت الهی در جامعه دینی به پناه رسول خدا است. کنف دین به مو هم برسد، اما پاره

 خواهد نگران باشیم.  برای وضع دین نمی

 

 ﴾١٩﴿وَالْآخِرَة  وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 

 ﴾٢2﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّه رَؤُوفٌ رَحِیمٌ 

رُ ب الْفَحْشَاء وَالْمُنکَر  وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّب عُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَان  وَمَن یَتَّب عْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَان  فَإ نَّهُ یَأْمُ

 ﴾٢١﴿هَ یُزَکِّی مَن یَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَکَا مِنکُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَکِنَّ اللَّ

شود. اگر این رفتار بد هم ترویج شود از خطوات شیطان است.  وقتی زندگی انسان اجتماعی می :21،  21،  19آيات 

نید. بی شود هم آسیب می شود. هم جامعه بد می به بهانه امر به معروف و نهی از منکر برخوردهای شیطان ترویج می

کنی طوری انجام بده که فحشاء و  هر کاری می«. و من یتبع خطوات شیطان»کرد این اتفاق نیفتد.  باید کاری می

 منکر رواج پیدا نکند.  برخی امر به معروف و نهی از منکرها رواج فحشاء و منکر است. 
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های  ها و در رسانه ایی، به روزنامهخواهیم معرفی کنیم به جای معرفی به دستگاه قض مثال یك مفسد فی االرض را می

کند. فضای توهمی بدتر از  کنیم! این کار، القاء شیطانی است و فضای توهمی ایجاد می عمومی و تلگرام پخش می

 فضای موجود است.

کس نگوید من پاك هستم و خطوات شیطان برای جامعه است.. نگوید اقدام و عمل و یا اقتصاد مقاومتی مربوط  هیچ

 تواند کاری بکند. مثال جنس ایرانی بخرد.ولین است. هر کس در حد خود میبه مسئ

 ما زکی منکه من احد ابداً .

خیال شویم اما اصالح و زکو)تزکیه( را از خود شروع کنیم. هر فرد بداند اگر فضل و  گویم نسبت به بقیه بی نمی

برایش عمومیت دارد یا اینکه جایی نقص توانست پاك باشد. نگاه کند این فضل و رحمت  رحمت خدا نبود نمی

 دارد. 

را در زندگی خودمان پیاده کنیم.  ٢١برخی آیات غرر هستند. اینها غرر آیات اجتماعی هستند. کافیست آیه  :21آيه 

گویم مراقب جامعه نباشیم، بلکه مراقب باشیم ترویج فحشاء و منکر نکرده باشیم. آن موقع سمیع و علیم بودن  نمی

 فهمیم.  می خدا را

کند، می بیند  اگر با حجابی، چه کسی تو را با حجاب کرده؟  وقتی فرد خطوات شیطان را در وجود خود بررسی می

ای در من شود شیطان بتواند در من القایی کند در حالیکه گیرنده کانال شیطان نسبت به دیگران نیست. مگر می

 کنیم. خواستیم مین دیگران را هم خنثی مینباشد؟ اول مین خود را خنثی کنیم.. حاال بعدش 

 مالك: یأمر بالفحشاء و المنکر نباید باشیم.

 

ب یل  اللَّهِ وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا وَلَا یَأْتَل  أُوْلُوا الْفَضْل  مِنکُمْ وَالسَّعَة  أَن یُؤْتُوا أُوْلِی الْقُرْبَى وَالْمَسَاکِینَ وَالْمُهَاج ر ینَ فِی سَ

 ﴾٢٢﴿تُحِبُّونَ أَن یَغْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

رسد و باال  ها نسبت به بقیه به فعلیت می شوند، توانی در آن ها دارای فضل می ی عجیب است. وقتی آدمخیل: 22آيه 

 دهد.   ها را تشخیص می بیند. طبیعتا اشتباهات آن بیند طرف پول ندارد، خود را دارای فضل می روند. می می
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توانند بروند کار از است، سعه دارند و میها که نزد شما دارای برتری هستند، دستشان هم ب گوید آن این آیه می

 کنند. 

خوری،  کنی، درست قسم می نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به مستمندان دریغ نمایند. نه اینکه اشتباه می

اه های مثبتی او هم نگداشته باش و به جنبه« صفح»داشته باش )بخشش(، « عفو»عرضه است. اما  این بنده خدا واقعا بی

 کن.

توانید  تان را خاموش کنید. با این منطق کنار هم نمی اال تحبون؛ در مسائل خانوادگی لطفا منطق صوری و ارسطویی

گویی من یکبار آمدم خانه تو، تو هم باید بیایی خانه من! منطق دو دوتا چهارتا در زندگی جواب  زندگی کنید. می

ضل داده عفو و صفح کن. خدا برای هر عفو و صحفی پاداش الفضل هستی چون خدا بهت ف دهد. شما اولی نمی

 دهد. می

گذارد. من فضل را جوری به  غفران یعنی تبعات این کار را من پاك کنم. پدر بداخالق است این روی بچه اثر می

 کند.  کند؟ غفران می  کنم. خدا چه می کار می برم که عفو و صفح می

کند. هر کس در  ز آثار بداخالقی در آن فرزند نیست. خداست و جبران میبعد از چهار سال می بینی هیچ کدام ا

کند. منظورش دشمن نیست، خودی است. هر که فضلش را عفو و صفح از خود مایه بگذارد، خدا برایش جبران می

 کند.  بکار برد و عفو و صفح کرد، غفران دریافت می

گوید روی  کنند، مهم است. نگران است، می تربیت فعالیت میها که در زمینه تعلیم و  مخصوصا این نکته برای آن

ات را یك جوری نشان بدهی و آن را هم ماله بکشی..  گذارد. سعی کن پدری و مادری ام فحش دادن اثر می بچه

زند. سعی کن غفران خدا را ببینی. اگر اینطور باشد فحش روی  دهد الاقل کتکت که نمی مثال بگو پدرت فحش می

 گذارد.  نمی او اثر

 خواهی؟ آیا دوست نداری؟! اال تحبون یعنی آیا نمی

کسی که عفو و صفح خود را برای اولی القربی، مساکین، مهاجرین فی سبیل اهلل به کار ببرد، غفران خدا را برداشت 

دهد. خدا همانی است که غفران  ها خود را نشان می ها و درگیری چسبد! خدا البالی بحث کند. خیلی هم به او می می

 دی شد.. ات هیچ تاثیری نگرفت و آخرش مسج کرد.. نگاه کن بچه
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کنیم. باباش که اینطوره، مامانش هم اونطوره،  ها، بچه هایمان را محروم می ها به خاطر ندیدن فضل خیلی وقت

 شود! این حرف اشتباه است...پس خدا کو؟! عفو چه؟! صفح؟!   خودش معلوم نیست چه می

 کشد( در عفو یك پرده روی آن میگیرید، در واقع  بخشید )نادیده میکند و شما میطرف یعنی کسی بدی می عفو:

 دهید( کنید، در صفح زینت می گویید خوبی هم دارد. )به خوبی توجه می گیرید بلکه می نه تنها نادیده می :صفح

 خوشا آن چشمی که در البالی نواقص مردم، خدا را ببیند.

آدم از خدا بخواهد اهل عفو،  عفو، صفح و غفران در مورد دیگران است اما استغفار در مورد خود فرد است. باید

صفح و غفران باشد. از خدا بخواهد کسی نصیبش شود که اهل عفو، صفح و غفران است. خدایا من را دچار کسی 

 کن که عفو و صفح و غفران دارد. 

مواظب باشید امروز کسی از بیرون نرود در حالیکه هنوز کسی را نبخشیده باشد. دست او را ببوس. او محل تجلی 

گویی تو کاری نداشته باش این یك سری دارد که  کنی من به تو بدی کردم! می گوید چه کاری می داست. او میخ

 در سوره نور امشب فهمیدم..

در خنثی کردن آن کار، از فضل خود خرج کن. ترکیب فضل، عفو، صفح نسبت به دیگران غفران را نتیجه  

 دهد. می

 

 خَب یثُونَ لِلْخَب یثَاتِ وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّب ینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ الْخَب یثَاتُ لِلْخَب یثِینَ وَالْ

 ﴾٢٦﴿أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا یَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَر زْقٌ کَر یمٌ 

یا پیوند و  این آیه خیلی عجیب است و کاربردهای زیادی دارد. در ازدواج و مباحث خانوادگی نسل :26آيه 

اهلل در دو هفته دیگر که در خدمتتان هستم  شاء شود. این موضوع را االن طرح کردم تا ان زندگی توحیدی استفاده می

 راجع به آن صحبت کنیم. 

توانی تشخیص دهی مال چه کی  کند و نمی کند که این گوهر زوجیتی شبیه به خود پیدا می انسان گوهری پیدا می

قدر که مرد طیب برای زن طیب، عزیز و ارزشمند است  توان داد. همان تقدم و تاخر نمیاست؟ برای جنسیت 

 بالعکس آن هم عزیز و ارزشمند است. 
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کند که افراد طیب، طیب بمانند تا برای همیشه مال هم باشند. اگر طیب، خبیث شود، به  ضرورت این را اثبات می

قاعده مهمی است. هر که دوست دارد ازدواج خوبی داشته باشد شود. قاعده طیبین  طور طبیعی جنسیت آن طیب می

خواهد طیب کنار طیب باشد نباید بگذارد خبیث  آورد. هر که می باید طیب باشد. چون جنسیت پاك، کنار خود می

 شود. این موضوع برای طیب شدن و طیب ماندن ضرورت دارد.

 شود. زن مال  مرد است و مرد مال  زن.  تالل ایجاد میزن و مرد باید با هم طیب شوند. اگر یکی طیب نباشد اخ

قدر طیب شویم که با محمد و آل محمد محشور شویم صلواتی  اهلل برای اینکه طیب شویم و برای اینکه آن شاء ان

 ختم کنید.
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 3/42  /2اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     نور   ) جلسه     پنجم (   مبارهک   سوره   

  

 صلواتبرای اینکه جزو فرستادگان صلوات باشیم 

است و خدا اراده کرده همه انسانها به واسطه اش این است که انسان اعتقاد دارد هدایت، عمومی  صلوات یك معنی

 صلواتتر موانعش برطرف شود السالم( به هدایت برسند. برای اینکه این اتفاقات هر چه سریع والیت اهل بیت)علیه

 بفرستید.

اسطه وجه آلوده نشدند و به این و کسی که اعتقاد به صلوات دارد اعتقاد به این دارد که انسانهایی هستند که به هیچ

 صلواتسنخ با آن بزرگواران باشیم کنند. برای اینکه هم رحمت الهی را بر همه نازل می

*** 

 

 به بعد صحبت خواهیم کرد. ٢٦شاءاهلل در این جلسه از آیات ان

  ﴾27﴿ ا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُو

 شود.از اینجا دستورالعملهای اجرایی شروع می

های غیر خود، وارد نشوید مگر پردازد که برای ورود به خانه اولین دستورالعمل ایجابی به موضوع ورود به بیت می

 م کنید.آنکه با اهل آن خانه انس بگیرید و سال

 کنیم مثال قبل از اینکه به خانه کسی برویم تماس میگیریم و ... این آدابی است که نوعا رعایت می

 

  ﴾28﴿ عْمَلُونَ عَلِيمٌزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَفَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن ِِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَ

بحث اذن از اینجا خیلی مهم میشود؛ چون انسان اینجا اذن را میفهمد که حتی کلید هم که داشته باشی ، بدون اجازه 

 حق ورود نداری.

 های سوره هستند.بیت، انس، سالم، اذن و .... کلید واژه
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فساد عقاید و عمل پاك شود؛ مگر آنکه خدا او را  تواند از را داریم. هیچکس نمی« ازکی»و « زکو»در این آیه بحث 

 پاك کند. این خداست که توان پاك کردن آن را دارد.

آورد، فضل آورد. هر چه پاکی میفضل، رحمت و پاکی می« زکو»دهد.  ربط می« فضل»را به « زکو»  ٢٢در آیه 

 آورد.می

 

 ﴾31﴿ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَُِل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ 

عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا  مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ وَُِل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

عُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُ

ظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ وْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَنِسَائِهِنَّ أَ

 ﴾31﴿ هِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَبِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّ

)لك ازکی لهم(، اول بحث اذن ورود به خانه است، بعد بحث حریمهای خصوصی )یغضوا ابصارهم و یحفظوا  

 فروجهم(

غرایز جنسی نیز مسائلش به نوعی با محرم و نامحرم ارتباط دارد )یغضوا ابصارهم( و به طور مستقیم و غیرمستقیم با 

 مرتبط است؛ زیرا بعدش گفته است: )یحفظوا فروجهم(.

این مهم است که بدانیم مطلب را هم خطاب به مومنین و هم به مومنات گفته و جدا کرده است. اینجا ممکن است 

شود، به طور کامل بحث احکام جنسی است؛  تفصیل یکسری از احکام متفاوت باشد. بحث فروج که مطرح می

 قیم یا غیرمستقیم.مست

 

 مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا وَُِل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

وَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ وْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَ

ةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِی الْإِرْبَ

 ﴾31﴿  تُفْلِحُونَبِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

 به آیه حجاب معروف است.این آیه 

 خانمها نباید زینتهایشان را آشکار کنند )درباره هر چه که به آن اطالق زینت بشود(
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انگشتر دست کردن هم ممکن است زینت باشد که نوعا هم هست و ممکن است یك مدلی از عینك نوعی زینت 

 باشد و ...

جلوه دهد. ته آرایش برای خانمها زینت محسوب  ای زینت یعنی آنچه جلب نظر کند و دست یا صورت را به گونه

شود. صورت را کاری کنند که جور دیگری نشان دهد زینت است. حلقه به عنوان نشان است و زینت محسوب  می

شود. بعضی  شود. این مورد موجه است زیرا عرف است. همین حلقه اگر از حالت نشان خارج بشود، زینت می نمی

 شکند. آید عرف را میویه که میموارد هست که عنوان ثان

رود آن است که به سمت  شود. دلیل اینکه فرد به این سمت می اگر فرد، طیب باشد تمایلش به مراقبت بیشتر می

دانند چه چیز زینت است و چه  کند که نباید میل پیدا کند. همه می رود. تمایلش به جاهایی میل پیدا می خبیثات می

 تر، بهتر.کند؛ بنابراین هر چه ساده اعات کردن است. نوعا زینت جلب نظر میچیز نه؛ فقط نکته در مر

زینت یك وجه فطری دارد. انسان به طور فطری دوست دارد زینت داشته باشد و یك وجه عرفی هم دارد. در جایی 

 کند، این زینت خالف احکام است. که زینت، مفسده ایجاد 

 استثناهای زینت هم گفته شده:

کنند؛ حتما باید در جاهای دیگر زینتشان را آشکار کنند. )در  که در بعضی جاها درباره زینتشان مراعات میافرادی 

مجرای صحیحش آشکار کنند( آنهایی که مخالف زینت هستند؛ جلوی زینت را حتی در برخورد با محارم نیز 

فقط همسر نیست، مواردی دارد که ذکر گیرند؛ در حالیکه اینجا زینت را درباره محارم اذن داده. محارم هم  می

 کند. می

، خطاب را از جنسیت برداشت چون برخی خانمها به خاطر همسرشان زینتها را آشکار «توبوا الی اهلل ایها المومنون»

کنند. همه باید در رعایت این مسئله، دخالت داشته باشند.  ها هستند که یك اشتباهی را عرف می کنند. برخی می

پذیرند از آقایان بیشتر است. به طور طبیعی  زی است که در خانمها بیشتر است و تاثیری هم که از زینت میزینت، نیا

ای اش هم بطور جدی جلوه است. زینت واژه مرد به این زینتها خیلی تمایلی ندارد. زینت حالت جلوه دارد و جلوه

 است که هم مثبت دارد و هم منفی.

داده شده و در جایی اجازه داده نشده است. زینت، نیاز هست اما قید دارد؛ جایش مهم اینجا زینت در جایی اجازه 

شود،  هایشان محرومیتهایی ایجاد میاست. نمیتوان مطلق زینت را درباره زن منع کرد. بعضی از افراد وقتی در خانواده
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کنند و برای لحظاتی از خدا  ر میشود، خیالش را درگی زینت خود را جور دیگری نشان میدهند. خیالشان متاثر می

شود. امکان دارد این لحظات به یك عمر تبدیل شود؛ به یك عادت تبدیل شود و بعد نیز به اختالل تبدیل  غافل می

تواند پُرش کند. زینت، صِرف آن زیبایی است که  گونه می کند فقط این شود. فرد حس کمبود دارد و فکر می

 محرك مسایل جنسی نباشد.

 دل زینت داریم:دو م

 اول. زینتی که محرك شهوات است.

 کند. دهد و آن را برای محارم مطرح می دوم. زیتنی که فقط جلوه می

 شود. که هر دوی اینها برای غیرمحارم حرمت دارد. اگر از درون خود را منع کند، ذهنش و خیالش آزاد می

یغ زینت؛ خودش زینت است و تبلیغش هم بیشتر از زینت جار زدن برای زینت به معنی تَبَرُّج است. تبرِّج یعنی تبل

دهد. طرف مقابل این زینت را مخفی  است. اینکه به جمعی وارد شود و القاء کند زینتی پوشیده است، تبرج معنی می

سازد قوتش بیشتر از زینتی است که موجود است. هم نباید  کند. زینتی که خیال می بیند و شروع به ساختن می نمی

نت داشت و هم نباید القاء زینت داشت. تبرج یك مدل زینت است. نباید القاء زینت کرد که در اندرونی شما زی

 ای که این اعالم شود؛ میشود تبرِّج.زینتی کار گذاشته شده. به هر وسیله

چادر خاصی مثال فکر کنید خانمی مدل مانتویی را که زینت هست و نباید پوشید را پوشیده است. روی این مانتو 

بپوشد که معلوم شود این مانتوی خاص را در زیر چادر پوشیده است. این امر افراد دیگر را به سمت اندرونی سوق 

کنند که چکار  خواهند زینت کنند، فکر می ها که می دهد. هر فردی باید خودش باشد آن هم بدون جلوه. بعضی می

ها را لمرو برای زینت گذاشته شده است. انسان وقتی محدودهشود. محدوده و ق باید بکنند و ذهنشان درگیر می

 تواند عمل کند. کند، در زینت هم قویتر می مراعات می

بیند؛ اما او کاری  ، این برای زمانی است که کسی پای شخص را نمی«وَلَا یَضْر بْنَ ب أَرْجُلِه نَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن ز ینَتِه نَّ»

ای دارید، احتیاط کنید. حتی استفتاء هم ند یك چیزی به پایش دارد. هر جا درباره زینت شبههکند که بفهم می

پوشد. کاری هم نکند که جلوه  نکنید. یك آدم در طبعش یك وضعیتی دارد که همین جوری که هست لباس می

دهد استفاده  هست نشان می دهد و زیباتر از آنچه داشته باشد، از رنگهای خاص یا زینتهای خاص که او را جلوه می

نکند. البته این دقت را باید برای خود داشت. اگر کسی لباسی را پوشید نباید بگویید به خاطر زینت پوشیده، باید 
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شود. اگر کاری کند  بگویید این را برای قشنگی پوشیده است. اینکه صرفا متمایز از بقیه است، به آن زینت گفته نمی

شود. درباره پوشیه هم اگر  اش چه خبر است، زینت حساب میکنند، فکر کنند در اندرونی که افرادی که نگاه می

 شود. اش چه خبر است، زینت حساب میکنند، فکر کنند در اندرونی فرد در جایی پوشیه بزند که افرادی که نگاه می

صال نباید اظهار شود. کنند؛ آرایش در هیچ حالتی مجاز نیست. زینت برای غیرشوهر ا کسانی که آرایش می

تشخیص مصداق زینت با خود شماست. مهم این است که اهل تقوا باشیم و مرض هم نداشته باشیم. خدا کند آدم 

گردد و توجیهاتی که  شود. نیت خیلی نقش دارد. اصلش به منویات فرد برمی مریض نباشد، خیلی چیزها درست می

 ت تبرِّج به نظر برسد.کند. چادر در کشورهای خارجی بعید اس باز می

 

  ﴾32﴿ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌوَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن 

ت؛ و گاهی ازدواج نکردن و کننده فضل اس موضوع آیه ازدواج کردن و نکردن است. گاهی ازدواج کردن جلب

 تقوا نگه داشتن.

 

مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ  وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ

رَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَفِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم 

  ﴾33﴿ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

 ﴾34﴿ إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن َِبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا

بٌ دُرِّيٌّ يُوَِدُ مِن شَجَرَةٍ أَنَّهَا كَوْكَاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَ

ى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرِِْيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَ

 ﴾35﴿ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيمٌ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ

 ﴾36﴿ فِی بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

 ﴾37﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإَِِامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ

 ﴾38﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
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اجتماعی به یك فضای کامال معرفتی و این آیات را باید مطالعه کرد و گوش داد؛ چون از یك فضای کامال 

 دهد. انداز میکند؛ در حقیقت افق و چشم توحیدی ورود پیدا می
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شود. به فرد توان خاص، تشخُّص خاص و توانمندیهای  فضل؛ عطا و رحمت خداست که متناسب با ظرفیت نازل می

برای مرد است. انسان ابعادی از فضل دارد و  تواند سر کار برود و پول درآوَرَد. این یك فضل دهد. فرد می خاص می

یکی از این ابعاد به جنسیت مربوط است. انسان صرفنظر از جنسیتش، قابلیت ذاکر شدن پیدا کرده است. خدا 

 ، انسان را به بحثهایی که مربوط به کل کائنات است بکشاند.خواهد از داالن مسائل پیچیده می

مه موجودات فضلش بیشتر است؛ وگرنه همه حیوانات زوج هستند و مذکر و آدم به خاطر ذکرش، نسبت به ه بنی

تواند به استعدادهایش برسد،  مونث دارند. اگر انسان بخواهد در قرآن، استعدادشناسی را کار کند و اینکه چگونه می

 شد.تواند با یکی از مهمترین کلماتش فضل است. فضل اغلب اکتسابی است، در برخی موارد ذاتی هم می

سورة نور، سورة انزلناها، از یك سو انحراف در جنسیت )زانی و زانیة( و از سوی دیگر انحراف در شئونات 

 کند تا انسان را باال ببرد. کند. کم کم اینها را مطرح می اجتماعی)إفك( را مطرح می
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 (انسان، الیق شده است که بتواند ذکر را دریافت کند = افق خانواده توحیدی)ذاکر شدن

معیار ما در هر کاری این است و این نباید در هیچ کاری خدشه پیدا کند. آیه )اهلل نور السماوات و االرض...( اینجای 

 گیرد. بحث قرار می

 

 ﴾37﴿ ا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُرِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإَِِامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمً

گیرد. یعنی این  شود. مرد نوعا در شأن اجتماعی قرار می در زن و مرد یك شأن اجتماعی و یك شأن جنسیتی پیدا می

 گوید که در صحنه جامعه در تضارب زیادی هستند، به طریق اولی زنانشان هم اینطور هستند که به آیه از رجالی می

 شوند. وسیله داد و ستدها به لهو کشیده نمی

 شود( ذکر یعنی در داد و ستدها به لهو کشیده نشدن )یعنی مقصد و غایت فرد گم نمی

ترین لحظات مثل بیع یا داد و ستد ذکر را دریافت کند؛ به نحوی انسان، الیق آن شده که در هر لحظه، حتی پیچیده

نکند و به واسطه لذت و لهو دست از خدا برندارد. اگر کسی به زنا آلوده ای فراموش که خدا را در هیچ لحظه

شود؛ چون در بیع و داد و ستدش به لهو کشیده شده یعنی در پایه داد و ستدش لذت هست. فقط با فضل به  می

 توان رسید. محور همه جریاناتی که درباره انسان هست، بحث فضل است. می« زکی»

مرد الزم است مجموعه استعدادهایش شکوفا شود تا در اثر این شکوفایی به پاکی و  هر انسانی، چه زن و چه

طهارت)طیب شدن( دست پیدا کند. به بیان دیگر انسان اگر مجموعه استعدادهایش شکوفا شود و درست هم شکوفا 

فقط بخشی از شود، محصولش طهارت است. اگر انسان به طهارت نرسید یعنی مجموعه استعدادهایش شکوفا نشده، 

 آنها شکوفا شده است.

در سوره مبارکه اسراء درباره تمامی مراتب فضل صحبت شده است. مجموعه قانونهای فضل در این سوره آمده 

 است.

 کند. اهلل تعالی( را درك می هر کس سوره اسراء را شبهای جمعه بخواند، امام زمان )عج
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 اهلل عجکند و از این مسیر انسان را به امام زمان انسان را شکوفا میخصوصیت سوره اسراء این است که همه فضلهای 

 شدند. اهلل عجدوز که چون همه استعدادهایشان فعال شده بود؛ همراه امامرساند مثل پیر پاالن می

ه شیطانی تواند خانواد تواند نور خدا را ایجاد کرده و می توانهایی که انسان در حوزه جنسیتی و شأنیتی پیدا کرده، می

 ایجاد کند یا ظلمت بیاورد)فضل مقدماتی(. 

 آورد:این امر دو مسیر مختلف پیش می

 شود)فضل غایی(. ای( صبر و حیا در او شکوفا میاگر نتوانست ازدواج کند، باید عفت پیشه کند)فضل الزمه

 فرد باید برای ازدواج اقدام کند؛ اگر نشد عفت پیشه کند.

کنم؛ در اینصورت به خدا سوءظن دارد و از دایره فضل  نگدستی بگوید من ازدواج نمیکسی حق ندارد به خاطر ت

 خارج شده  است.

 کند. نیاز میرسد و خدا او را بی اگر کسی نتوانست نکاحی انجام دهد، اگر عفت پیشه کند از فضل خداوند به او می

 اگر ازدواج کرد، ذکر خدا . ازدواج موفق/سکونت و آرامش.

حالتی پایه نعمتی که انسان داراست، فضل است. اما اگر دست به کارهای خالف بزند خود را از دایره فضل در هر  

رود و اگر به سمت فضل نرود  کند. اگر انسان به سمت فضل برود، الجرم به سمت طهارت و پاکی می خارج می

به پاکی)زکو( باید به سمت فضل رود. انسان برای طیب شدن و رسیدن  الجرم به سمت خبیث شدن و آلودگی می

آورد. همه ما دوست داریم استعدادهایمان را بشناسیم تا به کمال برسیم. باید به سمتی برود. فضل است که پاکی می

 پیش برویم که مجموعه استعدادهایمان به شکوفایی برسد.

دانیم. همه  در درس خواندن میاین در حالی است که عملکرد درستی در این حوزه نداریم. همه ما کمالمان را 

شویم؛ از آنچه  مان غافل میکنیم؛ از خصوصیات انسانی خواهند به دانشگاه بروند، جای مرد و زن را قاطی می می

کنیم و این بخاطر جوّی است  شویم؛ عدم تعادل را انتخاب می خدا برای ما بعنوان مخلوق برتر قرار داده، غافل می

 .کند که جامعه مستولی می
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داند. آن را در وحی و کتاب و قرآن  کند آن را در معرفت توحید می سوره اسراء را بخوانید؛ وقتی فضل را مطرح می

داند. لیستی از اوامر و نواهی  داند. فضل را در حرف شنوی اوامر و نواهی خدا می داند. آن را در کرامت یافتن می می

گرایی نسبت داده و شود. فضل را به آخرت عدادهایش شکوفا میگفته که هر کس به آنها گوش دهد حتما همه است

کند.  دهد. شما را به وحی متصل می بینید توحید را به شما می داند. فضلی که شما اینجا می بخشی میآن را در حیات

 شود. از آن نتایج عبودیت برایتان حاصل می

 کند. که نور، کارکردها را مطرح میمبار محور است و در سورهسطح بحث در سوره مبارکه اسراء، قانون
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 3/42  /26اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  نور   ) جلسه  ششم (   مبارهک   سوره   

 

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

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

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

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

  صلواتنفس یاد مرگ است. برای اینکه بواسطه یاد مرگ اسغفار شامل حالمان شود 

 صلواتاین جمع حاجاتی دارند برای اینکه حاجات جمع اجابت شود 

هایی دارد که نتوانسته از  س آن برنیامده، حزنهایی که از پ هایی که اعمال برایش قرار داده، صفت هر کس از سجن

ها نزدیك شود، مثال کسی آرزوی حج دارد و اینکه امسال  ها رهایی یابد، آرزوهای خوبی دارد که نتوانسته به آن آن

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

 محمد.

*** 
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 نكات سوره: 

مشهور است سوره مبارکه نور، سوره خانواده است. اغلب آیاتش نیز در حوزه روابط زوجین است. تنها  .١

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

 نید. گوید. فرض کردیم یعنی اینکه به مضامین سوره توجه ک هم با اینکه فرض است این را نمی

کند مهم است  دارد. هم مسائلی که مطرح می« مَثَل»مسائلی که در سوره آمده است طبق قرائن سوره، جنبه  .٢

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

های اجتماع باالخص در حوزه روابط خانواده و سست شدن آن( اگر بخواهیم یکی دو  در بین این قسمت )آسیب

 توانیم انتخاب کنیم. را می ١٩و  ١٨اب کنیم که خیلی مهم است آیات آیه شاخص انتح

 

  (19ن)وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُو إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

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

 دوست دارند فساد و فحشاء در جامعه مؤمنین رواج پیدا کند. 

خواهند بین مؤمنین فساد و فحشاء رواج یابند، باید حواسمان جمع باشد.  بین مؤمنین افرادی هستند که خواسته می

 نسی و ...()مسائل ج

 

  (21) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيم

شود دوست دارد فساد رواج پیدا کند،  کند؛ که شیطان یا دشمن، وقتی وارد می در این سوره مطلبی را مطرح می

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

های اجتماعی نیز خیلی تدبیر دارند برای اینکه قبح گناهان را  ریزد. شبکه رتبه قبح یك عمل را نمیفساد یك م

 دهند.بریزند اما کم کم این کا را انجام می

 کم!. گام به گام ، کم(لَا تَتَّب عُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَان به همین خاطر دستور آمده )
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لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا 

 (21) هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌوَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّی مَنْ يَشَاءُ وَاللَّ

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

 کنند، این یك گام باالتر است.  او امر هم می

 نی چه؟ گونه که : این کاری که ما می کنیم یع شاءاهلل در ماه مبارك یك مدل قرآن بخوانیم این ان

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

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

ناست بریم جهنم با هم برویم! طبع خواهد تنها در باتالق و گرداب نیفتد، اگر ب آدم یك حس نوع دوستی دارد می

 کند. گونه است اگر یك مسیری را رفت، بقیه را هم دعوت می انسان این

کند یعنی دوستش ندارد. هر کسی هر  کند یك معنایی دارد، وقتی فرد با خانمش مشاجره می انسان هر کاری می

« یعنی ها»توجه به یعنی قرآن را دوست دارم. ام جلسه قرآن،  هایش هم توجه کند. اگر آمده «یعنی»کند به  کاری می

 شود. منجر به عاقبت به خیری می

خواهم پاك باشم. وقتی یك نفر این  دهم یعنی پاك هستم. حجاب دارم یعنی می اینکه خیلی از کارها را انجام می

 خواهد پاك باشد.  کند یعنی نمی کار را نمی

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

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

وقت به خاطر عتاب، محبت او از شود. هیچ  کنی آن محبت از قلبت خارج نمی ولو در دعوا. وقتی خالصانه دعوا می

 شود.  شما برداشته نمی

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

 اخالق بد در جامعه جزء خطوات شیطان است.
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را اجباری کردی، او را از ای نماز  امر به معروف و نهی از منکر بد نیز جزء خطوات شیطان است. اگر در مدرسه

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

 کند(  که مشکالت جامعه را رفع 

 ﴾218﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ 

 خورد.  به شیطان می« هم»سوره بقره: ضمیر  ٢2٨طبق آیه 

 

ا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُ

 ﴾21﴿ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّی مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

 کند. : این شیطان است که امر به فحشاء و منکر می ٢١در سوره نور آیه 

را هم به شیطان زد و هم « هم»توان  وره مبارکه زخرف: از این سه آیه میو س ٢١و سوره نور آیه  ٢2٨سوره بقره آیه 

 به خود فرد. )ایهام دارد(

 )سوره مبارکه زخرف( ﴾62﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾62﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

دهد، گریزی نیست که باید امر به معروف و نهی از منکر کرد. در گناهان دو طرفه  کسی کار خالف انجام میوقتی 

 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 

 ر عامل به گناهی باشید، آمر به آن هم هستید. کند. اگدومی و سومی پیدا می

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. کار را نکند، چون بدون آن کارش انجام نمی

ه ببریم.  در معنی شاء معنایی هست که اگر اگر خواسته باشیم از خطوات شیطان نجات پیدا کنیم باید به فضل خدا پنا

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

رود و هر چه انسان به معنویات علم پیدا کند دوست داشتنش به  تنش به سمت حسیات میمحسوس باشد دوست داش

 شود. معنویات بیشتر می

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

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

 شود. ع علم است. هر چه علم افزایش یابد حب بیشتر میحب تاب

رِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ وَلِیُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْ اللَّهُ

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

 علم یعنی احاطه انسان نسبت به چیزی.

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

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

تواند معنویت را دوست  فرد باید خودش طیب باشد تا طیبات را دوست داشته باشد. اگر در فرد معنویت نباشد نمی

 داشته باشد. فرد باید صفت کمال را در خود تقویت کند تا حب به کمال پیدا کند. 

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

 شود فرد خودش یك شأن داشته باشد، عملش شأن دیگری داشته باشد. در بلوغ عاطفی مطرح کردیم؛ می

تواند او را دوست داشته باشد ولی به عنوان  ها را از مراتب مختلفی دوست داشته باشد. مثال به عنوان انسان می و انسان

 اش محبتی ندارد(. شته باشد )یعنی به عمل کافرانهتواند او را دوست دا مؤمن نمی

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

ها  ها از جنبه کفرشان نیست از جنبه کمالشان است. هر چه علم به کماالت در انسان دارند. دوست داشتن آن به انسان 

توانید دوستشان داشته  های افراد را ببینید وگرنه نمی شود. باید خوبی بیشتر شود دوست داشتن دیگران، در او بیشتر می

 باشید.
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 به خاطر اینکه در جامعه دینی رشد کرده دوستش داشته باشید. 

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

 داشتن اینقدر دلیل وجود ندارد(

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

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

 

 ﴾27﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ 

 اگر یك نفر بتواند فقط دو صفتی را که در آیه گفته است مدلش کند یعنی برای بقیه حریم قائل شود )احساس کند

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

 را بلد باشد قطعا خوش اخالق است و اگر نداشته باشد قطعا بد اخالق است.

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

 نیست. 

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

 کنیم.  دار می غش

ماه  ٦شود. هر کسی  مان بیست می مدیریت مُآنِست و مدیریت سالم. اگر در این دو قوت بیابیم اخالق اجتماعی

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

 غیره.

نوع سالم  ٥2نقطه 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 نزدیك می

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

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

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

 مرد نیز یاد بدهد.

اش ذخیره انس بودنش را نشناسد و فکر کند بایستی به او انس بگیرند،  یاد دادن انس یعنی اگر خانمی در زندگی

 بیچاره است.

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

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

 متنوع سالم کن. 

کند بخواهیم ارتباط بگیریم، باید  ای که مسائل دینی را رعایت نمی اش این است که با همسایه مُآنِست رکن اساسی

 خواهم بگویم گناه کنیم. ریم. استغفراهلل نمیوجه کمالی برایش در نظر بگی

 هدف انس گرفتن است. 

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

ر اذیتش دهد. مثال اگ ای که داریم ارتباط بگیریم تا حدی که حدود شرعی اجازه می مؤمن بودن و هر صفت کمالی

 کند.  نمی

 کنی او به تو نزدیك شود. انس بیشتر ارتباط قلبی است. مُآنِست: هم تو باید به او نزدیك شوی و هم کار می

 خیار : درجه باالی خوبی، باالتر از ابرار

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

 پذیرند )هنر ارتباط گرفتن دیگران با او(.  می

 شاءاهلل بتوانیم خلیفه خدا در زمین بشویم. )جنبه رحمانیت و رحیمیت( باید هنر خودتان را زیاد کنید. ان
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ها را ببیند  یاتی : تا جلسه آینده هر کسی در بحث سالم کار کند. حداقل انواع سالم را احصاء کند. و آنپیشنهاد عمل

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

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

 برخوردها کار کنید حتی برخورد با همسر. اولین

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 تایش برای کسی است که اول سالم می ٦٩پاداش دارد،  ٧2سالم 

 ن را به سالم جلب کنید.تا یعنی توجه

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

 اش در خودت است.  ریشه

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

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

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

 اخالقی باشد.  شاءاهلل ثمره استغفار شعبان خوش ان 

 کنیم.  شاءاهلل ماه مبارك را با خوش اخالقی درك ان

 خواهیم تا خداوند امسال را برای ما، سال  خوش اخالقی کند.  مان و همه شیعیان می برای خودمان، دوستان
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 3/42  /24اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                نور   ) جلسه    هفتم (   مبارهک   سوره   

 

 محورهای سوره مبارکه نور:

به عالوه فحشاء شود که این محور، پایه بحث شهوات . بحث روابط و اختاللی که در روابط جنسیتی ایجاد می١

 های مختلف هم هست.است. وقتی میگوییم فحشاء منظورمان إفك یا آلودگی

 . بحث فضل٢

 . آداب معاشرت در بیوت که شامل انس و سالم است.٣

 پردازیم.شاءاهلل به موضوع آیه نور، ظلمات و ارتباط و روابط با رسول میدر این جلسه ان

*** 

 

 بندی هستند:سه بخش کلی قابل دسته موضوعات در سوره مبارکه نور در

 آیات اول تا آیه نور به بحث روابط اشاره دارند. 

 کند التدخلوا بیوتا مگر با این شرایط: فروبستن چشم، حجاب و ...سری أحکام را مطرح مییك ٢٧که از آیه 

 جزو آیات نور هستند. ٤٦و آیه نور که تا آیه  ٣٤رسد به آیه تا می

 کند.های مختلفی را مطرح میای دارد و سبك زندگیستردهآیات نور طیف گ

 شود تا آخر سوره.به بعد به جامعه دینی وارد می ٤٦از آیه 

 کند. دوباره بحث بیوت را مطرح می ٦١و  ٦2جالب است که در وسط اینها در آیات 

شود. در حقیقت، ی ما مهیا میدر این دسته سوم، مسایل مربوط به رسول را مطرح کرده و بیت بزرگتری در آن برا

 شود.انسان با ایمان به بیت بزرگتری به نام بیت رسول وارد می

 کند.گاهی داشتن این دید کلی به فهم بهتر مفاهیم سوره بسیار کمك می
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 ها طیب و خبیث شدنشان دست خودشان است. یك نکته محوری در این سوره بحث طیب و خبیث است. انسان

 شود؟ وقتی فکرها، صفات، رفتارها و گفتارهای خبیثانه داشته باشد.ث میدر چه صورت خبی

 گفتار خبیث مثل سرزنش و طعنه، فحش و ناسزا و ...

 رفتار خبیثانه مثل لج دیگری را درآوردن، کمك نکردن به دیگری، ضرر زدن به دیگری و ...

 صفت خبیث مثل بُخل، حسد و ...

 دهد و ...کند، کسی که همه چیز را به شانس ارتباط مید خدا کمکش نمیباور خبیث مثل کسی که اعتقاد دار

 کند و ...فکر خبیث مثل کسی که فکر گناه می

کند. در حقیقت فاصله انسان با طیب یا خبیث شدن به دهد انسان، خودش، خودش را طیب یا خبیث میاین نشان می

 اندازه یك اراده است.

 است. در این ماه ببینیم چقدر با طیبات فاصله داریم. « ورع»افضل اعمال در ماه مبارك، 

 برای کشف بحث طیبات و خبیثات حتما الزم است اینها را خُرد کنیم.

 العمل ، هر کدام، چه میزان طیب هستیم.باید ببینیم در ناحیه صفت، باور، فکر، گفتار، عمل و رفتار و عکس

رفتارش خوب است اما در فکر ضرر زدن به دیگری است؛ حتی اگر این کار را هم نکند، این فکر خبیث مثال فرد 

 است.

کند. و خبیث بودن هم، رابط طیب با فضل رابطه خیلی مهمی است. طیب بودن، فضلی است که خدا عنایت می

 شود.فضلی است که از یك نفر دریغ می

کنید و نازل عطاکردنی از جانب خداست. شما فقط اقتضایش را فراهم می آوردهمه خیراتی که انسان به دست می

 شود..شود. من اقتضایش را فراهم کنم، طیب در من نازل میمی

 همه خیرات، رحمت و فضل الهی است.

هایی دارد که کسی که ذهنش پاك نیست، از آن برخوردار نیست؛ به همین خاطر کسی که ذهنش پاك است، توان

 های ما به خاطر کم بودن طیبات در ماست.گوییم. اغلب جزع و فزعضل میبه آن ف
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 شوند؟ قرآن زیاد بخوانیم..ادعیه زیاد بخوانیم..روایت زیاد بخوانیم.حاال باورهای ما چگونه طیب می

 شوند فکر و خیال طیب شود.نگاه نکردن به نامحرم و حجاب باعث می

 های ناجور نبیند و ذهنش آلوده نشود.شود بچه صحنهر و مادر باعث میاذن گرفتن بچه هنگام ورود به اتاق پد

 کند.رسان به بچه معرفی میکند و پدر و مادر را به عنوان طیبدر سوره، طیبات را از خانواده شروع می

 رسانی به اطفال به عهده پدر و مادر است.تا بلوغ، وظیفه طیب

شود. چه بسا کسانی به سن تکلیف برسند؛ ر طیب بودن عنایت میبلوغ و تکلیف خودش یك فضل است که در اث

 اما به تکلیف نرسند. تکلیف یعنی عقل و خرد در آنها شکوفا شود.

 شود. این طیبات باید در بیوت جاری شود.هایی که با آن ملموس است باعث طیب شدن میدر این سوره، دیدنی

 

 ﴾34﴿بَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ َِبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُ

أَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوَِدُ مِنْ شَجَرَةٍ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَ

ءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرِِْيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِی

 ﴾35﴿لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيمٌ 

-ها و شنیدنیدنیکنیم؛ از طریق دیما چون انسان هستیم و خدا ما را خلق کرده، از مسیر حواس، حقایق را درك می

 شود.کنیم و به باور در ما تبدیل میها درك میها و شنیدنیها.  حتی طیبات را نیز از راه دیدنی

 ها و در طیب کردن آنها نقش دارد.اند. این آیه در نورانی کردن آدمتهای زیادی گفتهبرای آیه نور خاصی

افراد جوری بخوانند که صدای خودشان را بشنوند منجر  ها رابعضی علما اعتقادشان این است که اگر برخی سوره

هایی هم دارند که بر اساس این شود ناخواسته و بدون اینکه اراده کنند معانی آیات در آنها رسوخ کند و کالسمی

 اعتقاد است.

 در واقع حرفشان این است که قرآن یك نظام آموزش دارد.

ب ذکر این است که انسان مدتی با زبانش برای قلبش بخواند بعد که گویند ادحضرت امام در کتاب آداب نماز می

 کند. مثال ال حول و ال قوه الِّا باهللها شروع به خواندن میانس گرفت قلبش برای بقیه قسمت
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زده شدی، بگویی ماشاءاهلل؛ این توصیه شده اگر به بالیی رسیدی یا چیزی را دیدی که به عنوان نعمت بود، شگفت

 هایی دیدی، قلبت این را بگوید.شود بعد که دوباره چنین صحنهیباعث م

از ذکرهایی که توصیه شده بخوانید. بعد که قلبتان برایتان بخواند آیه نور است. این خود به خود معنای آیه را نازل 

 کند.می

فایده ندارد. حتما باید بر اثر ترجمه و تفسیر هم خوب است اما تا این آیه بر جان آدم ننشیند، هر قدر هم معنا کنید، 

 تکرار و ممارست به جانتان بنشیند.

گوید خدا نور آسمان و زمین است یعنی قوام آسمان و زمین از خداست؛ چون خدا هست، آسمان و زمین آیه می

 شود.رویت می

 بینی چون آنها با نور خدا هستند.بینی، خدا را میآسمان و زمین را که می

 کمشکوه:مَثَل نوره 

 ها مشاهده کنی.خدا اشاره کردنی نیست؛ اما میتوانی تجلی خدا را در مَثَل

اهلل، أذن اهلل، یداهلل گوییم امیرالمومنین، عیناز طریق مَثَل است که میتوان گفت دست خدا، چشم خدا و ...؛ و می

 است.

 تر در چیزی یا کسی باشد.یك مرتبه پایین توان گفت یك دیدنی، که مَثل او درتوان اشاره کرد اما میبه خدا نمی

 شنوند؛ شنیدنشان محدودیت مکانی و زمانی ندارند.مثال شما االن بگویی السالم علیك یا رسول اهلل؛ ایشان می

 ریشه مشکوه ... شَکَوَ است.

 ن نور است.ای کرددان یکی از کارکردهایش، مرتبهدهند. محل استقرار است. چراغچراغ را در مشکوه قرار می

 کمشکوه در مصباح و آن هم در زجاجه، هر کدام کارکردی دارند.

ها اتفاق بینید. رویت خدا از طریق واسطهبینید، با واسطه میبینید، نور خدا را مستقیم نمیاینکه شما نور خدا را می

 افتد. می

 شود.انسان کامل دلیل توحید است؛ اگر او را برداریم توحید محقق نمی
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 شود مشکوه.سطه رویت شما میوا

 کند. بینید. نقش وساطت نبی مکرم را در عالَم ذکر میشما االن نور را به وسیله آن زیتون می 

 توانید. کنید در این آیه نقش اهل بیت و پیامبر مخفی شود، نمیهر کاری می

 مسلما مشکاه، مصباح و زجاجه همان مصباح و زجاجه معمولی نیست.

بینیم، نور را به وسیله در این مرتبه یعنی در مرتبه دنیا که ما قرار داریم. در این مرتبه خدا را به وسیله نور می مَثَل یعنی

 مشکاه، مشکاتی که مصباح دارد و زجاجه و ...

 «اسْمُه... فِیهَا یُذْکَرَ وَ تُرْفَعَ أَن اللَّهُ أَذِنَ بُیُوتٍ فى  »هایی است که این نور در بیت

 کند.آدم زیتون باشد، اتصالش به ذکر، این نور را ایجاد میاگر 

 شود. شویم نور از ما متصاعد میکند. وقتی ذاکر میاتصال فرد به ذکر است که نور او را متصاعد می

 شود.کنیم قلبمان، قسی میدانیم.. گناه که میاین را همه می

 شود.ذکر یعنی جاری کننده نور خدا در قلب می

 :صدر مشکاه 

 مصباح: قلب 

 نور: ذکر 

 .زیتون: آدمی که حقایق را از منبع خودش دریافت میکند 

-شود مشکاه در خانهاگر یك نفر در بیت خودش یعنی همانجا که قلب و صدرش هست، نور را جاری کند؛ او می

 شود.اش از حالت ظلمانی خارج میاش؛ در نتیجه خانه

 کند.شود.اتصال ذکر به انسان، نور را در او جاری میمی ها نورانیدر حقیقت بیوت به وسیله آدم

 ها.صدر محل صادرات است و قلب محل دریافت

-شود مشکاه جامعه. اگر قلب و صدر انسان نورانی شد، خانهاش نیز میاش و خانهشود مشکاه خانهخود آن فرد می

 شود.اش نیز نورانی می
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 شوند.کنند، بقیه هم نورانی میپدر و مادر خانه ذاکر باشند؛ مهربانی 

 کند تا جامعه و ... .شود تا بیتی که در آن زندگی میاز خود بیت، درون فرد آغاز می

 دهد. ( )آیه نور( جزء آیات متشابه قرآن است و تفکری است. به شدت قدرت فکر را صیقل می٣٥آیه )

 کند، آدم باید فکر کند. می آیات محکم نوعا تعقلی هستند. اما وقتی جنبه متشابه که پیدا

اش را ؛ خدا قابل رویت نیست اما جلوه«مثل نوره کمشکوه»شود زیرا در آیه آمده توان خدا را دید؟ البد میآیا می

 توان دید. اش را میتوان دید اما جلوهتوان دید. خود نور را نمیمی

 شود.کنیم، نکاتش برایمان استخراج میهمین که فکر می

 کند... إنِّی آنستُ نارا...نار را به نور تبدیل می زیتون

 و ...

 ای باید باشد که هزار بار بخوانی و هر بار نکته جدید از آن بدست بیاوری. آیات متشابه اینطور هستند.یك آیه

 اند.در حقیقت بروز این موضوع در آیات متشابه بیشتر است؛ چرا که آیات محکم نیز همین گونه

شود محل نور. بقیه به کند؛ چون خودش میمومن باشد؛ خدا را از قلب و درونش، شهودی، مشاهده میاگر انسان، 

 بینند.واسطه رویت او خدا را می

 بینند.بیند و بقیه حسی، خیالی، وهمی یا عقلی میخودش شهودی می

 خود اینکه همه انواع شهود و مشاهده در آیه نور هست، جالب و محل تامل است . 

 

 ﴾37﴿مًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإَِِامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْ

-م. وارد کار و مشغله که میمان اینطور هستیکنیم، خیلی متغیر است. همهها را در یك روز بررسی میحاالت انسان

 شود.شود.. حواسمان پرت میشویم، خدا کال از صحیفه وجودمان خارج می
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شود، حواسش به زند که در هیچ حالتی حتی خرید و فروش که انسان حواسش پرت میاینجا یك نفر را مَثَل می

 خدا هست.

کند، دهند. کاری که میهوده و لهو انجام نمیخاصیت و بیکشاند. کار بیشان آنها را به لهو نمیبیع و تجارت

 خودش ذکر است.

کند.. روی این هر انسانی به اندازه ایمانی که در زندگی بدست آورده و تابش ذکرش، نورانیتی از خود ساطع می

 توان حساب کرد.ریزی کرد..روی آن میتوان برنامهنورانیت می

کند تا نور بیشتری د. اما به جای اصالح آن نفر، روی خودش کار میبیننشان میهایی در خانوادهها لغزشخیلی

 گذارد.ساطع شود. چون این به طور طبیعی بر فرد خطاکار نیز اثر می

بینند و تان را بکنید که من نورانی شوم، بقیه نور من را می]در برخورد با لغزشها[ اول این مسیر را امتحان کنید و سعی

 گذارند.بینند و آن را به پای عطای خدا میرا می عطایی که به من شده

 گویی اگر این مهربان است، پس مهربانی خدا چگونه است؟! مهربانی را اگر در کسی ببینی، می

 مخلوق، دست بسته است. انعکاس نور در دیگران خیلی تاثیر دارد.

کنی؛ باالخص اگر مادر یا پدر چنین کنند  ات نماز شبت را بیشترهیچ اشکالی ندارد به خاطر لغزش اعضای خانواده

 بسیار اثرگذار است.

 کنم بدانم خدا چه گفته استو طبق آن عمل کنم.باید ذکر.. و یاد خدا باشد. یعنی هر کاری می

هایی که خدا تعریف کرده، ها توجه داشته باشد، به قصهاگر کسی به باید و نبایدهای خدا اعنتا داشته باشد، به عبرت

 داشته باشد؛ یعنی یاد خدا است. توجه

 ها، با خداوند ارتباط برقرار کنیم.توانیم با جلوهتوانیم بطور مطلق خدا را یاد کنیم. اما میما نمی

سازد، این برایش کارایی ندارد؛ اما وقتی یاد خدا به باید و نباید تبدیل شده و انسان وقتی از یاد خدا یك امر مهم می

 نباید مربوط به هر عضو تبدیل شود، کارایی خواهد داشت.بعد به باید و 

 کنم؛ این دو کار است.گویم خدا و بعد حُکمی را اجرا میمی



61 
 

 شود.نوعا یاد خدا تسبیحی است. در رفتار ما هم  این موضوع از ورع شروع می

هربان است نه آنطور که من یاد خدا تسبیحی است؛ یعنی خدا چه چیز نیست. خدا را هر چه بدانیم، آن نیست. خدا م

 ها است.میدانم.. خدا این هست اما نه اینکه این باشد، خیلی بیشتر از این

دانیم! آن را انجام دانیم چه بکنیم، آنچه نباید بکنیم را که میدر رفتار هم باید از ورع شروع کنیم. یعنی اگر نمی

 دهیم. مثال نباید فحش بدهم ، نباید عصبانی بشوم و...

شود همان اخالق شد، میاخالق باشد. وقتی خوشتر اینکه مهربان و خوشکر خدا یعنی آدم مهربانی ببیند و مهمذ

 نور.

 دهد.ذاکر شدن یعنی مهربان شدن. مهربان یعنی ذاکر. چون صفت کمال را تابش می

 ود.هر چه از سنخ کمال است، ذکر است. این ذکر باید به طور تفصیلی برای هر عضو جاری ش

 بیند..آدم باید به جایی برسد که بگوید این دست خداست که عطا کرد..این چشم خداست که می

 ای دعا کنیم که گویی امشب، شب آخر عمرمان است و فردایی وجود ندارد. گونهدعا کنیم و به

 دعا کنیم خدا را در عمق وجودمان مشاهده کنیم.

 م.دعا کنیم خدا را از عمق وجودمان جاری کنی

 بینند حس کنند نور خدا را دیدند.وقتی افراد دیگر ما را می

 های نور شویم.دعا کنیم ما مَثَل  

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد  
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 3/42  /62اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           نور   ) جلسه    هشتم (   مبارهک   سوره   

 

 صلواتشاءاهلل هر حاجتی داریم مستجاب شود  برای اینکه ان

هایش  اش به بزرگی حاجت شود، برای اینکه هر کسی بزرگی مندتر می رود حاجت هر چه انسان درجاتش باال می

هایمان را بدانیم و ببینیم حاجت داشتن چیز خوبی است و لو اینکه مستجاب  شاءاهلل قدر حاجت هست. برای اینکه ان

 صلواتنشود 

 صلواتهر که هر حاجتی دارد بیشتر و بیشر از خودش ناامید شود و به خدا امیدوار شود 

وقت تنهایی به سراغ خدا نرویم، همیشه وصل  هایمان همیشه مشق  توسل کنیم و متوسل شویم. هیچ برای حاجت

 صلواتشویم به محمد و آل محمد 

مان به  مند کردند که اتصال السالم( است. ما را حاجت بیت)علیهم دار بودن، وصل شدن به اهل یکی از دالیل حاجت

هایمان آنقدر زیاد شود و آنقدر متنوع، که نیاز به تمامی ائمه داشته باشیم، نه فقط به یك  خدا بیشتر شود. حاجت

 صلواتها و سادات و .. را حس کنیم  زاده السالم(، حتی امام بیت)علیهم شاءاهلل نیاز به همه اهل امام. ان

کنند  اند، و حس می مکن است کسانی در جمع باشند که نیازشان، ظرفشان را پر کرده و لبریز از حاجت شدهم

که خود حاجت،   شان را توسعه دهد خواهیم ظرف وجودی اش را ندارد. برای این افراد از خدا میظرفشان گنجایش

 صلواتمان را بزرگ و بزرگتر کند  دیکند. برای اینکه حاجتهایمان ظرف وجو ظرف وجودی انسان را بزرگ می

شب قدر یعنی ظرفِ انسان، ظرفیتِ انسان توسعه پیدا کند و قدرت پیدا کند. انسان به همان اندازه که فقیر است 

 صلواتکند. برای اینکه این فقر را درك کنیم  قدرت پیدا می

 

**** 
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مِشْکَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض  مَثَلُ نُور هِ کَ

اللَّهُ لِنُور هِ مَنْ یَشَاءُ  رٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِیشَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لَا شَرْقِیَّةٍ وَلَا غَرْب یَّةٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُو

 ﴾٣٥﴿ وَیَضْر بُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاس  وَاللَّهُ ب کُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ

توانیم به خدا احاطه پیدا کنیم  یکی از نکاتی که باید ذهن انسان را مشغول کند شناخت خداست. ما نمی : 35آيه 

توانیم بفهمیم. این آیه راهبردی را  توانیم بودن خدا را حس کنیم. خدا را از وجود، از هستی و از همه چیز می اما می

 دهد که خیلی مهم است.  برای توجه به ما نشان می

شود و  ها را خاموش کنید تاریك می خواهد خدا را بشناسد، به نور و پدیده نور توجه کند. چراغ ی میاگر کس

کنید نوری درست کنید. بعد بین این دو  شود. در این ظلماتی که برای خودتان درست می روشن کنید روشن می

طر اشاره شده است. این سوره خیلی واضح کند. این مورد در سوره مبارکه فا تساوی برقرار کنید، ببینید چه فرقی می

 و روشن است، همین که موضوع نور را برای خود واضح کنیم یك قدم به توجه ربوبی نزدیك شدیم.

پرسید نور را به من نشان بده، نشان  شود. می است اما دیده می« مجرد»بینیم ملموس است که تحقیقا  وقتی نور را می

ه نشان داد، نه لمس کرد و نه حس کرد! نور مَثَل خیلی جالبی است برای آن که توان آن را ن دهد. اما نمی می

 خداشناس شد. 

اگر بنا شد با کودکان راجع به خدا و توحید حرف زد )زیرا منع شده در مورد خدا با کودکان حرف زد، زیرا مسائل 

پرسد خدا کیست؟! حواسش هم پرت  می ساله دائما ٧، ٦گویند بچه  توانند درك کنند.( والدین می انتزاعی را نمی

شود جواب ندهید و طفره بروید. اگر اصرار کرد، نگویید خدا کسی هست که  جا که می گویند تا آن شود. می نمی

گویی  گونه نیز نگویید. چون همین طور که می خیلی مهربان است. نگویید کسی به ما بابا داده، داداش داده و... این

دهد خدا کی هست. اگر الزم شد با بچه ها درباره نور صحبت کنید که خدا نور آسمان و زمین  او دوباره ادامه می

 شد و خورشید هم معنی نداشت. است )البته به زبان کودکانه( که اگر خدا نبود روز نمی

این است  فهمد. شاید بخاطر ست. بچه تاریکی را می شود ترس از تاریکی ها ایجاد می هایی که برای بچه اغلب ترس

 شوند(  ترسند و روشنایی را دوست دارند.)والدین این را متوجه می که خیلی عاشق نورند، از تاریکی می

شود هیچی  زد و اشاره کرد به المپ، که وقتی تاریك می ای در کودکی، شخصی راجع به خدا حرف می در جلسه

د. )اهلل نور السموات و االرض( راهبردی است نیست، وقتی خدا هست همه چیز هست. این اشاره در ذهن بنده مان

 برای موحد شدن، حتی در سنین پایین.
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ترین آیات مربوط به تعقل یعنی رجوع به عقل، اختالف لیل و نهار  انسان باید برایش نور و ظلمت مهم باشد. از مهم

 است، توجه به آمد و شد روز و شب است.

 (٢٥٨در جایی استفاده کرده است )سوره مبارکه بقره، آیه السالم( از همین منطق  حضرت ابراهیم)علیه

وَ   وَ یُمیتُ قالَ أَنَا أُحْیی  رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إ ذْ قالَ إ بْراهیمُ رَبِّیَ الَّذی یُحْیی  أَ لَمْ تَرَ إ لَی الَّذی حَاجَّ إ بْراهیمَ فی

ب الشَّمْس  مِنَ الْمَشْر ق  فَأْتِ ب ها مِنَ الْمَغْر ب  فَبُه تَ الَّذی کَفَرَ وَ اللَّهُ ال یَهْدِی الْقَوْمَ   أُمیتُ قالَ إ بْراهیمُ فَإ نَّ اللَّهَ یَأْتی

 (٢٥٨) الظَّالِمینَ

کشی کرد؟ چون مُلك داشت یا یك قلمرو  محاجه کرد، چرا گردن السالم( )علیهکسی که با حضرت ابراهیم

 وسیع...! 

 گوید فالنی این را داده. )مُلك( گویند خدا این را داده؛ فالنی هم می وقتی می

کند و  ست که زنده می السالم( گفت پروردگار من همانی )علیهچون مُلك داشت توهم کرد. حضرت ابراهیم 

حضرت ابراهیم زنم.  دارم، هر که را هم بخواهم سرش را می را بخواهم زنده می میراند. گفت من هر که می

گویی تو از مغرب در بیاور! طرف  آورد، اگر راست می السالم( گفت پروردگار من، از مشرق خورشید را می )علیه

 خلع سالح شد.

 قت و تأملی کنیم بد نباشد.رسد در این حوزه د در حوزه توحیدمان کمتر به بحث نور دقت کردیم. به نظر می

 ممات و حیات مقدم بر هر چیز است )خود مرگ و حیات(

کشی. در آن موقع  دهی و او را می تواند در آن دخالت داشته باشد. به موجودی سم می بعضی چیزها را انسان می

 داد. مثل نور!توان به خودت نسبت  توانی بگویی اراده من بود که او را کشت. اما بعضی موارد را نمی می

السالم( ید بیضاء است. همین که کسی دست در لباسش کند و  )علیهحضرت موسیبه همین دلیل یکی از معجزات 

 ست.  دست نورانی نشان دهد، معجزه

 ایست که خدا را به مَثَل ذکر کرده است.  توان گفت در قرآن این تنها آیه سوره مبارکه نور: تقریبا می ٣٥آیه 

نداریم. ظاهرا اینطور است که اگر « دهد مِثل فالنی! می»نداریم. « کند مِثل فالنی! میراند و زنده می یخدا م»اینکه 

کند  کسی از ناحیه نور خدا را بشناسد شرك در او راه ندارد. علتش این است که هر چه در مسئله نور دقت می

 شود. شود، از ساحت مخلوقین دورتر می موحدتر می

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=258
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=258
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=258
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=258
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و مُظه ر است. مثل آب. دلیل خیسی  آب خودش است. دلیل رفع عطش  آب خودش است. دلیل  نور در ذاتش ظاهر

 طهارتِ آب خودش است.

 آب طاهر و مطهِّر است و نور ظاهر و مُظه ر است. 

شناسی و تکوینی همانطور که نور  این دو در حقیقت تکوینی خود، ارتباط خیلی نزدیکی دارند. در مسائل زیست

 طور است. هاست آب نیز همین کنشمعرف خیلی وا

شود.  مان را تقویت کنیم یك راهش نورشناسی است. یك موقع نور در فیزیك بحث می اگر بخواهیم خداشناسی

شود. اثرات ظلمت، اثرات نور را در  یك موقع درباره خاموش کردن و روشن کردن. با عنوان شب و روز بحث می

 بیند.    زندگی خود می

ست که برای آن در تمام  کند از مواردی کند و با بحث ذکر هم مرتبط می نور را مطرح می بحث ٣٥در آیه 

 های زندگی انسان قابل بحث است. دوره

کند. دستیابی به  )اگر خودمان را در این سن بدانیم( این نور جور دیگری برای مؤمن جلوه می ٥و  ٤های  در دوره

دهد،  کند. مثال چشم شما حق را از باطل تشخیص می است. علم را تعبیر به نور می« نُورٌ یَقْذِفُهُ اللِّه ،أَلْعِلْمُ»نوری که 

دهد، این دست نور است. پای شما حق را از باطل  این چشم نور دارد. دست شما حق را از باطل تشخیص می

 دهد، این پا نور است.  تشخیص می

 (٢٢٤، ص١)بحاراالنوار، ج« أَلْعِلْمُ نُورٌ یَقْذِفُهُ اللِّه ُ فِى قَلْب  مَنْ یَشآءُ»

ها به یقین هم اطالق نور  گوید، مومن نور است. خیلی وقت دهند به همه اعضا، در روایت می نور را نسبت می

تواند مَثَل خدا شود. یعنی چشمش نور داشته باشد  دهد انسان به تدریج می ها مواردی است که نشان می نشود. ای می

 برای دیدن، دستش نور داشته باشد برای کار خیر.

اند. اگر کسی خواست مَثَل خدا شود راهکارش را  شان استفاده کرده السالم( از همه ظرفیت وجودی بیت)علیهم اهل

 های نور؛ ذکر، تسبیح و ... است. ده است. از مصداقمطرح کر ٣٦آیه 

 

 ﴾٣٦﴿فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا ب الْغُدُوِّ وَالْآصَال 

این آیه جالب است. از این جهت، نوری که گفتیم مشکات است، در بیوتی که مؤمنی نورانی شده است  : 36آيه 

 (ب الْغُدُوِّ وَالْآصَال به نور خدا، باید استمرار داشته باشد. )

http://v0.bahjat.ir/index.php/2011-09-08-10-59-52/18-2011-09-06-08-13-24/1141-2012-09-14-15-50-50.html
http://v0.bahjat.ir/index.php/2011-09-08-10-59-52/18-2011-09-06-08-13-24/1141-2012-09-14-15-50-50.html
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 شود کلید ذکر. کند و در نتیجه تسبیح می ذکر، تسبیح و تهلیل را در خانواده پیاده کنید؛ که تسبیح می

 

 ﴾٣٧﴿ قَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُلَا تُلْه یه مْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْر  اللَّهِ وَإ قَام  الصَّلَاة  وَإ یتَاءِ الزَّکَاة  یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَ ر جَالٌ

 ﴾٣٨﴿رْزُقُ مَنْ یَشَاءُ ب غَیْر  حِسَابٍلِیَجْز یَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَیَز یدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ یَ

گوید جزایشان به خاطر احسن عمل است.  ( میلِیَجْز یَهُمُ اللَّهُگوید. ) مصداق ذکر را احسن عمل می : 38و  37آيه 

 احسن عمل خروجی ذکر است یا امتداد از ذکر است. 

زَیْتُونَةٍ  يُوَِدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍگوید ) می ٣٥فهمید ذاکر است، وقتی که احسن عمل داشته باشد. آیه  از کجا می

اش  شود، تعبیر کرد به چراغی که فیتیله ( از شدت لطافتش نور از آن ساطع میزَيْتُهَا يُضِیءُلَا شَرْقِیَّةٍ وَلَا غَرْب یَّةٍ یَکَادُ 

 سوزد، آن احسن عمل است.  دارد می

 کند. احسن ما عملوا ؛ ذکر را فرآیندی می

گوید ورد است. ماهیتش توجهی است، اتصالی که منجر به احس عمل  اگر بپرسیم ماهیت ذکر چیست؟ یکی می

 بشود.

 اگر کسی احسن عمل نداشت، آن دیگر ذکر نیست.

ای هم اجرا  کنی، آن عمل خوب را به نحو شایسته احسن عمل یعنی عالوه بر اینکه شما خیرالعمل را انتخاب می

ای  کند. سالم کردن خیر است، سالم را به گونه ترش می بینی. پرجلوه ی جلوه حُسنش را هم میکنی. احسن یعن می

ای جلوه دهد که تبدیل به حیات شود. انتخابش فقط عمل  جلوه دهد که تبدیل به تحیت شود، سالم را به گونه

 نیست، بلکه در آن حُسن وجود دارد.

  کند. زجاجه : نور را در نورانیتش زیباتر می

حُسن مرحله بعد خیر است. راه تشخیص حُسن، خیرگزینی است. ما برای اینکه بتوانیم به احس عمل دست پیدا کنیم 

هایی دارد. آن وجهی که در  خواهیم انتخاب کنیم ببینیم چه وجه اول باید ببینم درونش خیرات باشد. خیر را که می

 شرتر.شود  آن بیشتر رضایت خدا هست خیرتر است. یکی هم می

 خیر و شر، افعل تفضیل بودند. اَشرَر )شر( و اَخیَر )خیر(
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ترین وجه انجام دهد. مثل احسان  اول باید بتواند بهترین را بشناسد و تشخیص دهد، حاال باید این بهترین را به شایسته

 به پدر و مادر.

بتواند احسن را تشخیص دهد  رسد دلیلش این است که غیرممکن است کسی چرا احسن ما عملوا آمده، به نظر می

توان در آن   به غیر کسی که همیشه به یاد خداست. فرد در نظام احسن باید اتصال به غیب داشته باشد. چطور می

 واحد تشخیص داد و زیباترین راه را انجام داد، حتما باید به ذکر وصل باشد. 

گوید و انجام دهد. ما در حال حاضر بیشترین تواند صالح را به بهترین وجهی ب داند و هم می هم صالح را می

« یاد خدا در قلب بودن»دانیم را به بهترین وجه بگوییم! راهش تمرین  مان این است که چگونه آن چه که می مشکل

دهد، آن دست دستِ خداست. همین که غفلت برداشته شود به فضل خدا  است. فکر کند در آن کار که انجام می

 . اینکه زیبا عمل کرده را نباید از خودش بداند. شود آن ذکر جاری می

هایش خدا در قرآن تفکیك قائل  نظام حُسن باید در نظام عقالنیت باشد. اخیار، ابرار، محسن، صالح و... بین واژه

 شود. می

 برد. ای به کار نمی شود، هر واژه برای هر خوبی که در بیرون محقق می

 اید برایش قائل شود. )حُسن(یك جلوه وحیانی، یك جلوه عقالنی ب

توان گفت  مگر اینکه در نظام معرفتی خودش وصل به الهام شود، موحدانه، در این صورت به آن آدم نصرانی هم می

 «.محسن»

هر حرفی را به بهترین است؛ « انه من المحسنین»بینید  اش را که می حسن در عالم مانند رهبری معظم؛ هر سخنرانی

گوید. این حسن است. هر دستی که دستِ دیگران را بگیرد و منجر به منت  اه و نزدیکترین راه میوجه به زیباترین ر

 نشود حسن است. 

دهند یك نفر  دهد. دو نفر دو عملی را مشابه انجام می خدا وقتی هست مثل روح هست. یك عملی را حیات می

السالم(،  ر اینجا حضرات ابراهیم)علیهآیند، د اندازم مالئکه و اولیاء می گوید من این سفره را می می

 کشند باال. السالم( و... همینطور نیت فرد را می عیسی)علیه

 السالم( را دارد.  یك سفره انداختن او ثواب محشور شدن با انبیاء)علیهم

ا اند اعمال به نیت است. چقدر خدا بُرد یك عمل ر السالم( را..،گفته کنم روضه حضرت ابراهیم)علیه نیت می

 تواند باال ببرد!  می



67 
 

السالم( و... تا  شناسید، با حضرت ابراهیم)علیه شوید و به اسم می در مکتب قرآن با همه انبیاء مأنوس می

 گویند.  اهلل( ، به این ارتکاض می پیامبر)صلی

پیدا  همین که هنگام عمل در ذهن فرد بیاید، لود شود، متبادر شود اینکه بیاید در صحنه وجودش، عمل رفعت

 کند. می

گوییم صرفِ اینکه  توانیم کلمه کلی را بگوییم. ما نمی توانیم قضاوت کنیم. ما فقط می ما راجع به دیگران نمی

 دانیم. طرف، آن طرف مرز است، حسن ندارد. چون نیتی در آن هست و ما آن نیت را نمی

 ودش هست. حسن در درونش فضل دارد. عمل، جزایش خودش هست. جزای هر عمل خیری، خ

کند. حسن به انعکاس شیء )زینت( تعلق پیدا  تواند باشد. خیر به ذات شیء تعلق پیدا می اثر خیر بزرگتر از حسن می

 اش، حسن است.  دهم، خود این خیر است اما جلوه کند. یك عملی انجام می می

ن است نوعاً عملش خواهد. آدمی که محس حسن خیلی متکی به اتصال فرد به غیب است. خیلی خالقیت می

شود. تشخیص احسن عمل هر فرد متناسب با ظرف وجودی خود اوست. هیچ کس حق قضاوت در  تر می خالص

 مورد احسن عمل کسی را ندارد. 

عالم محضر »خواهد بکند، باید یاد خدا را فراموش نکند.  تواند متصل به ذکر شود. هر کاری که آدم می هر کسی می

 رساند.  ه انسان را به احسن عمل میذکر این است ک« خداست

تر از آن چیزی که  اش حسن باشد تا احسن شود. باید نیکوتر و شایسته احسن ما عملوا: اسم تفضیل . حتما باید پایه

 شود. رود به صدق نزدیکتر می اند، باشد. هر چه به سمت باالتر می عمل کرده

ها مثل مقام حضرت مریم)سالم  ها برای مؤمنین وجود دارد )رجال، التلهیهم( اما برخی مقام امکان تحقق برخی مقام

 اهلل علیها( نه. )که مقام صدق است(. 

 در مقام اختیاری، بهترین انتخاب است. خير:

 کند. شایستگی ذاتی دارد انعکاس ذکر خدا را در عالم ایجاد می حسن:

گیرند. )صالح یعنی شایسته برای  ساز در جامعه. کسانی که عمل صالح دارند در سطح رهبری قرار می جریان صالح:

 پذیرفتن خدا(
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ای  شود: صدق. اهل حقی است که خودش حق است. بین خودش و حق فاصله حق، معیار حق و باطل می صدق:

 نیست، گفتار و رفتار و هر موردش به عنوان معیار است.

 شان زیاد است. مؤمنین  کامال اجتماعی  دستِ بگیر. دست به خیر عمومی ٤ در دوره ابرار:

 ها، ابرار است.  ابرار = )صالح، صدیق، محسن(. شأن اجتماعی این

 گناهشان جنبه عملی دارد و جریان ایجاد می کند. فجار:

 کند. سمبل خیر هستند. آن را گزینش می اخيار:

 هم داریم. کسانی که دیگر در کنار خدا هستند، وجه اهلل، کلمه اهلل. مقربون

 ٧2و  ٦٩در سوره نساء آیات 

أُولَئِكَ  وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ وَمَنْ یُطِع  اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْه مْ مِنَ النَّب ی ِّینَ وَالصِِّدِِّیقِینَ

 (٧2) عَلِیمًا ب اللَّهِ وَکَفَى اللَّهِ مِنَ الْفَضْلُ ذَلِكَ (٦٩رَفِیقًا )

های عالم  توانیم همین امشب جزء خوب توانید با این آیه کسب کنید. همه ما می تمام مقامات عرش و فرش را می

 بشویم.

شود )بسم اهلل الرحمن  سول خدا. این میای که هست اطاعت کند از خدا و ر کافی است انسان هر کسی در هر رده

 الرحیم الحمدهلل رب العالمین ... انعمت علیهم( و من یطع اهلل و الرسول.

 

هُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَ وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ کَسَرَابٍ ب قِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إ ذَا جَاءَهُ لَمْ یَج دْهُ شَیْئًا

 ﴾٣٩﴿ وَاللَّهُ سَر یعُ الْحِسَاب 

 کند. این آیات آن سوی نور را ذکر می : 39آيه 

.آنهایی که کافر شدند یعنی هر کی کار که ٢.آنهایی که مسلمان نیستند. ١شود، الذین کفروا  کسی که کافر می

 دهد مؤمنانه نباشد. در کارش مؤمنانه، ذاکرانه آن کار را انجام ندهد.  انجام می

 کنید که آب دارد.  عملش هست، اما روح ندارد، آب ندارد. تصور می
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یَدَهُ لَمْ یَکَدْ بَحْرٍ لُجِّیٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إ ذَا أَخْرَجَ  أَوْ کَظُلُمَاتٍ فِی

 ﴾٤2﴿ یَرَاهَا وَمَنْ لَمْ یَجْعَل  اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

 ب است یا مثل ظلمات است. خواستی این طوری پیدا کن، خواستی آن طوری.آورد. یا مثل سرا می« اَو» : 41آيه 

 آید. کنم این آیه را همین االن حفظ کنیم. این آیه به کار شب قدر می پیشنهاد می

ندارد. عملی که ( کسی که نور ندارد، نور ندارد. عملی که خیر ندارد، خیر مَنْ لَمْ یَجْعَل  اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ)

 خوب نیست، خوب نیست. عملی که حسن ندارد، حسن ندارد.

 خوبی، نوری دارد که خدا به آن داده است اگر آن نور نباشد سراب است، ظلمت است. 

 آید؟ گونه ذکر می آید؟ آن ذکر است. چه گونه آن نور می چه

متحولش کند. ما خیلی به عمل نیاز داریم. تواند  اکر کسی بخواهد شب قدرش را شب قدر کند این آیات می

 دستمان کم است از اعمال نورانی.

عمل نورانی خودش معلوم است. نور نشانه نور است. اگر کسی گرفته است، حالش بد است، نشاط معنوی ندارد، 

ت این کند. عمل خیر کردن برایش بالسویه اس دهد شادش نمی تواند کمکش کند و خیری که انجام می عملش نمی

 یعنی عملش نور ندارد.

 ای ندارد.  نور بودنش فایده آورد. صلوات بی اش نفسم را حال می صلوات با نور، یك دانه

 صلوات بر محمد و آل محمدمان کند به برکت  شاءاهلل خدا نورانی ان
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 9/42  /6اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          نور   ) جلسه    نهم (   مبارهک   سوره   

 

شده و جزء « فرض»شود که سوره  کند، متعجب می فرد وقتی سوره نور را با تأمل و تفکر و تدبر شروع می

زند، فرد انتظارش را ندارد که در  ایی است که واجب شده است. آنگاه بالفاصله حرف از زانیه و زانی میه سوره

 گونه بحث شده باشد. های قرآن و کالم وحی این موضوع این سوره

گذارد که خیلی از افراد در  بیند خدا دست روی موضوع زنا می گذارد می اش قدم میاما وقتی در زندگی واقعی

 آن قرار دارند یا تا چند سال دیگر در معرض آن قرار خواهند گرفت. معرض

شوند، اما شدند. این آیات جنبه پیشگیری دارد،  گاه دچار لغزش نمی کردند هیچ اند که فکر می چه افراد قَدَری بوده

 که خود را ازین موضوع بری ندانیم؛ اعم از نامه، چت، سالم و ...

هایی کشیده  شود و به این چنین جریان از سالم و با همان لبخندهای اولیه آغاز میها شروع این گونه انحراف

 شود. می

متاسفانه جامعه در حال حاضر درگیر این موضوع شده است. خیلی از افرادی هم که به ظاهر مذهبی هستند وقتی 

ت دادن باشد و موارد خیلی دهند. حاال ممکن است سطح آن فقط دس کنند، تن به گناه می قدرت ازدواج پیدا نمی

 ای از زنا را در خود دارد.  ها مرتبه حادی هم نباشد، اما طبق روایات همه این

نگاه به نامحرم اگر همراه با شهوت باشد سطحی از زناست. صحبت کردن با نامحرم اگر به قصد لذت باشد و در آن 

 هم که جای خود را دارند.اش نباشد سطحی از زناست. لمس کردن و ... حریم و حرمت الزم

اش مراعات اش این است که احکام را از همام شروع برای اینکه از این گناه و پلیدی و خباثت دور شویم الزمه

های مستهجن گناه است، پس این کار را  های نامربوط وارد نشویم. دیدن صحنه کنیم. نگاه به نامحرم نکنیم. به سایت

 مرتکب نشویم. 

گویند دست خودم نیست. کسی که به نحوی دچار خباثت بشود این خباثت او را به درجه سنخیت  می خیلی از افراد

 خورد. کند که آن جنس فقط به درد مشرك شدن می رساند. یعنی فرد جنسی پیدا می با مشرك می
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. البته ما باید السالم( را ندارد بیت)علیهم شود هم سنخ موحدین نیست. سنخ اهل کسی که برای خدا شریك قائل می

سنخ مشرك هستیم. جنسمان جنس مشرك است.  که توبه نکردیم هم امید داشته باشیم و توبه کنیم. ولی تا زمانی

 مان طیب باشد.  السالم( باید جنس بیت)علیهم برای محشور شدن با طیبین، ابرار و اهل

پذیرد و از جنس  اش را می صورت خدا توبه ای که دیگر نخواهد مراجعه کند. در این توبه یعنی پشیمان باشد به گونه

السالم( فرمودند: که  کنم؛ امیرالمؤمنین)علیه کنم و بعد توبه می شود. اگر کسی گفت من این کار را می موحدین می

 این گونه  توبه کردن،مسخره کردن خداست. 

تواند زندگی کند، دچار تعارض  دهد. این آدم با آدم موحد نمی عیتی دارد که ذائقه آدم را تغییر میگناه وض

جهت شوند، اما حتما  توانند هم های دنیوی با هم کنار بیایند، در واقع می شود. ممکن است دو فرد ناهنجار سر نفع می

 ست. اش حتمی جهت شود و ناسازگاری تواند هم با مؤمن نمی

گوید: غیرممکن است انجام دهم! ولی این خطوه، خطوه رفتن،  با فرد درباره خیلی از کارها صحبت کنند، می اگر

کند. اینطور هم نیست که ما مؤمن هستیم و  ها را مراعات نکند خیلی آدم را وسوسه می گام به گام رفتن، اینکه حریم

 هاست. این موارد برای غیرمؤمن

 مراعات نکنیم، راحت باشیم و جوك بگوییم و.. حتما در معرض این خطر هستیم. اگر در ارتباط با نامحرم 

 کند.. بریم از گناه خرد و کالن، کوچك و بزرگ که در هر صورتی آدم را آلوده می پناه می

 

 (٢٣)  رَة  وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌلُعِنُوا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِ إ نَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

هر کسی موظف است خودش مراعات کند اما از آنطرف هم کسی حق ندارد به کسی که کس و  سوره نور: 23آيه 

 کاری دارد )مُحصَن( نسبت ناروایی بدهد. 

شود. چون زن همیشه در حصن است، حصن پدر یا حصن  مُحصَن هم به زنان مجرد و هم به زنان متأهل گفته می

 همسر. برای همین زنان پیوسته حصار دارند. 

زند و  مباالت است، به او نسبت گناه بدهد. یك خانم با آقایی حرف می که خانمی بی کسی حق ندارد به صرف این

کند. باید بگویی غافالت است، حواسش پرت شده است. چون اگر غیر از این فکر کنی،  ای هم میشوخی و خنده

 کند به خطر. روی، مدام به دیگران نسبت بدهی و در این شرایط ذهن شروع می مجبوری در جامعه که راه می
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اك است. حدودی همانقدر که افتادن در ورطه زنا خطرناك است، افتادن در ورطه نسبت دادن به دیگران نیز خطرن

زنند. و اگر کسی به دیگری  ضربه شالق به او می ٨2هم که خدا برای این دو گذاشته مشابه است. هرکس زنا کند، 

ضربه شالق  ٨2شاهد داشته باشد اما چهارمین شاهد را نداشته باشد، به هر سه  ٣نسبت زنا بدهد و برای این ادعا

 زنند. می

 ت چنین چیزی وجود داشته باشد.از آدمیزاد بعید نیست! ممکن اس 

مان پایمان  حتی درباره زنا نگفته لُعِنوا، اما در این مورد )اتهام زدن به زنا( این را گفته است. در مسائل غریزی همه

 دهیم.  آییم و نسبت ناروا به کسی می کنیم یا از طرفی می لنگد. یا مراعات حدود شرعی را تا آخرش نمی می

 نند، هم درباره خودشان و هم اینکه به دیگران نسبت ندهند.همه باید مراعات ک

 گویند: پرنده خیال پرکشید و رفت.  خیال انسان، طائر )پرنده( است. می

آید نباید مبنای عملش قرار دهد. کنترل خیالی برای نوع  آدم بالفاصله باید استغفار کند. خیلی چیزها به خیالش می

 تنها راه کنترل خیال، دوام ذکر است.رسد  به نظر می انسان تقریبا چیز محالی است. و

ها اگر سالم باشند، مسائل غریزی در درونشان هست و به همین  مسأله جنسی یك مسأله طبیعی است. همه انسان

 خاطر هم احکام وجود دارد. باید احکام را رعایت کرد.

مین خاطر در بعضی شهرها بحث تعدد زوجات های جسمی مرتبط است. به ه مسائل غریزی به طبیعت انسان و سیستم

 شود. این به خاطر نوع اقلیم است.  حتما باید باشد و گرنه انحرافات آن شهرها زیاد می

 

وْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ أَنَّهَا کَاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض  مَثَلُ نُور هِ کَمِشْکَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَ

رٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُور هِ مَنْ یَشَاءُ شَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لَا شَرْقِیَّةٍ وَلَا غَرْب یَّةٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُو

 ﴾٣٥﴿ هُ ب کُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌوَیَضْر بُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاس  وَاللَّ

شویم، این است  های قدر نزدیك می هایی که خیلی مهم است باالخص وقتی به شب یکی از بحث سوره نور: 35آيه 

ای با این مشکات مطرح شده نداشته  توانیم مصداق مشکات شویم؟ مصداق که نه، به این معنا که فاصله که چطور می

 مؤمن شویم؟توانیم  باشیم. چطور می
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رود. اینقدر لطافت پیدا  شدن می شود؟ کسی که به سمت طیب چه کسی مؤمن می ست. راه مؤمن شدن در پاك شدن

شود. جسم باید لطیف شود. احکام شرعی را باید گوش داد. احکام را به عنوان  کند که نور خدا در او جاری می می

 یت ذکر پیدا کند.لطیف شدن جسم و جسد گوش دهد تا نورانی شود و قابل

افتند. راه دستیابی به  ها قابلیت دریافت ذکرشان بیش از دیگری است. برخی خیلی راحت یاد خدا می برخی جسم

هر دهید.  کند. ببینید در احکام کدام را انجام می هااحکام شریعت است. وقتی جسم طیب شد قابلیت ذکر پیدا میاین

 شود. کنیم، نورانیتمان بیشتر میچه در اجرای احکام بیشتر توفیق پیدا 

 تا کجا؟ تا مستلزم  به احکام شدن، نورانی شدن، جسم طاهر یافتن، باورهای طاهر یافتن.

 گذارند )نورٌ علی نور(    جسم و باور روی هم اثر می

 چیزی که برایت ضرر دارد نخور، پُرخوری نکن، مکروه است و...

ام است. گاهی یك عدد غیبت لطافت جسم را سالیان سال به تعویق باید از واجبات شروع کرد. غیبت کردن حر

 اندازد. می

آوریم.  روز تب کردند. ما غیبت کنیم خم به ابرو هم نمی ٤2گویند جایی بودند غیبتی شنیدند،  حضرت امام)ره( می

را، چه با توجیه کنیم! به هر حال گناه، خبیث است. یك چیز خبیث را، سَم  کنیم و بعدش توجیه هم می غیبت می

 خوردن و چه بدون توجیه خوردن یکسان است.

کند، استفاده کردن  ترین کارهایی که در معنویت مؤثر است و باورهایمان را تقویت می نورانیت طیف ندارد. از مهم

را که  کند. مثل یعنی اینکه فرد بتواند هر چیزی مان را تقویت میاست. مثل، باورهای خود و فرزندان« مَثَل»از 

 بینید، بتواند به شکل مَثَلی ببیند. می

افتد بعد  کند اول خودش می یعنی فردی که چاه می« چاه نکن بهر کسی اول خودت دوم کسی»گویند مانند اینکه می

 قوی شود.  شود، قدرت مشاهده دانستن مثل باعث میدیگری. 

مثل بسیار بگوییم   کند. در خانه ا تقویت میهایی که در عرف رایج است، تعقل و نورانیت باوری ر المثل ضرب

 های کشورهای اروپایی. المثل سال. حتی ضرب ٧باالخص برای کودکان باالی 

ترین ارکان تعبیر خواب، دانستن  کنند. یکی از مهم های عرفی، باورهای انسان را تقویت می نگاه مثلی حتی مثل

ها در بستر  هایشان است. انسان باورهای عرفی مردم منبعث از مثل ها هم اثر دارد. هاست. مثل حتی در تعبیرخواب مثل

 کنند.  باورهایشان زندگی می
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توانیم به فرزندانمان بکنیم این باشد که  رسد بزرگترین خدمتی که می بنده مدتی در بحث مثل دقیق شدم. به نظر می

 ها مثل یاد بدهیم.  به آن

دهد. چگونه  کند و پولی را به فقیری می ید شباهت کشف کرد. انفاق میهای مختلف زندگی با بین اتفاقات در الیه

های  همانطور که گره از کار من باز کردی، خدا گره»تواند تبدیل به مثل شود؟ اینکه طرف مقابل به شما بگوید:  می

ایت دعایی به نحو مثلی یعنی بالفاصله بر« گمان خدا دستت را بگیرد از راه بی»یا اینکه بگوید: « زندگیت را باز کند!

یا « خیر از جوونیت ببینی»گوید:دهد. مثل اینکه می کند و شکل مثل به آن می کند. منتها در سطح دیگری دعا می می

 «زنی طال بشه ان شاهلل دست به هر چی می» 

هر چه مشکل  شاءاهلل هیچ وقت درمانده نشوی. یعنی در لحظه یعنی چه؟ یعنی ان« زنی طال بشه دست به هر چی می»

 داری برطرف شود..

 کند. های باوری دور می گونه داشتن به زندگی، فرد را بزرگ و از ناهنجاری نگاه مثل

ها استفاده کنیم و ذهنشان را مثلی بار بیاوریم. این گونه  زنیم از مثل ها که حرف می در خانواده سعی کنیم با بچه

 مانند. بردند و در سطح و ظاهر آن نمی می شود. به باطن یك اتفاق پی ذهنشان فرایندی می

 توان راحت به وجه مثلی تبدیل کرد. خدا برای خودش مثل زده است، یعنی همه حقایق زندگی را می

ترین حقایق توحید است که خدا آن را به وجه مثلی گفته؛ اگر بخواهی نظر قرآن را راجع به آخرت بدانی به  سخت

یابد، بذرش تبدیل به گل  زند. )بذری در خاکی رویش می ت و رویش مثل میوجه مثلی، خدا آخرت را به حیا

 رود( شود و دوباره در خاك می می

بیند. وقتی طبق آیات قرآن  ترسد؟ خیر. چون آن را، رویش می قیامت را اگر کسی به وجه مثل بداند آیا از قیامت می

 شود. یحیات آخرت را به وجه مثلی ببینید، حیات آخرت خیلی زیبا م

شود.. چون مرگ را به وجه مثلی قرآن نخوانده است. به وجه از بین  بینم حالم بد می گوید آگهی ترحیم که می می

 رفتن خوانده است.

درصد باشد، نظام گفتگویی فرد در  ٢2کنید؟ اگر کمتر از  در مکالمات وگفتگوهایتان چقدر از مثل استفاده می

 های عقالنی او ضعیف است. استفاده از مثل و همین طور معیار

 کند، رابطه مستقیمی وجود دارد.  هایی که استفاده می بین معیارهای عقالنی جاری در فرد و مثل

 از جامعه است.« مثل»های اجتماعی، گرفتن  از نقاط ضعف شبکه
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ظام مثلی را در های سعدی )بوستان و گستان( و مطالعه این کتب را در دستور کار گذاشتن، به شدت ن خواندن کتاب

 کند. انسان تقویت می

 های هرکسی متناسب با خودش است. مثل

اند،  ها خیلی چیزهایی نیستند که تولیدی داشته باشند. اتفاقا کهن هستند. چون از فطرت انسان برخواسته نوعا مثل

 تغییر در آن راه ندارد. تنها ممکن است تغییر ادبیاتی داشته باشند.

آغاز « دنیا»های زمانی روایاتی که جنبه مثلی دارند را جمع کنید و مطالعه کنید. و نخست از مثلبد نیست که یك 

 کنید.

 هایشان در مورد دنیاست. السالم( مثل السالم( باالخص امیرالمؤمنین)علیه بیت)علیهم اهل

 فهمیم. نمیکنند، جنبه مثلی دارد. اما ما آن را  خیلی از گفتگوهایی که مردان الهی استفاده می

شود. اینکه فرمودند آمریکا شیطان بزرگ است، در  اش بیشتر می تر شود جنبه مثلی هر قدر معیارها به عرف نزدیك 

 واقع از وجه مثلیت شیطان استفاده شده است.

 های زیادی دارند. کتب غررالحکم، عیون الحکم و المواعظ مثل

 «الظلم. انما مثلی بینکم کالسراج فی»مانند اینکه آمده: 

ها مثل سال به باال دارند، تا بلوغ باید به آن ٧های  المللی هستند. باالخص پدر و مادرهایی که بچه ها بین سری مثل یك

 مثل بلد باشد.  ٤2تا  ٣2بیاموزند. به طور طبیعی به بلوغ که رسید باید 

هایمان را به باورهایمان ارتباط دهیم.  بین توانیم در آن  رفتار کنیم اما نمی کند. ما زندگی می مثل معیارسازی می 

شود که اگر کند. این می اعمال و چك کردن معیارهایمان فاصله هست و این ما را نسبت به بقیه همیشه عذرخواه می

 خوب باشیم، حقش بوده و بد هم اگر باشیم حقش بوده! 

های عقلی ارتباط خوبی نداریم، چون در  رهشود. اما ما با گزا های عقلی تقویت می نظام باوری انسان با گزاره

 طفولیت هستیم.

ها قوانینی است که آمیخته با داستان هستند. وقتی تبدیل به یك سیر و دیالوگ دائمی شد، فرد در ذهنش  مثل

خواهد عملی انجام دهد، میزان مراقبتش بیشتر  قانون یا مثل دارد. و در نتیجه وقتی می ٢22 – ١22بصورت ملکه 

 شود. می
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 کند. مثل، هر چیزی را بر یك مبنایی در ذهن جاسازی می

 

 شب ِدر 

 تواند طعمی داشته باشد و کاری در آن انجام شود.   های عمر ما می های قدر هر سالی از سال شب

هایی را به او  بگذارد. ببیند خدا چه فضل فضل شناسیسالش را به برکت سوره مبارکه نور روی هر کسی شب قدر ام

 های الهی است. عطا کرده یا در معرض چه فضلی از فضل

 قدر که خارج شدیم هرکس بگوید: فهمیدم عنایت خدا به من هم، این موارد)...( است. شاءاهلل از شب ان

کنیم. اگر  دانیم، در طی عمرمان کارهای بیهوده می شناسیم. قدر خود را نمی ا نمیزیرا ما عنایت خدا به خودمان ر

 کند. کند. عمر خود را صرف کارهای بیهوده نمی کسی قدر خود را بداند این کارها را نمی

 

 كنم:  گونه مطرح می پيشنهادات را اين

 جواب دهد: سؤال اصلی ٨هایی را که خداوند به او عنایت کرده را بشناسد به  هر که بنا داشت استعدادها و فضل

هر کس نسبت خود را با اقامه نماز و اهتمامش به اقامه نماز را مشخص کند. ببیند نسبت به اقامه نماز  اولويت اول:

السالم( وقتی استعداد نمازش را  ی. حضرت ابراهیم)علیههایی دارد. چه خودش نماز بخواند و چه دیگر چه دغدغه

 تواند بیتی داشته باشد، که در آن فرزندانی را تا قیامت تربیت کند. دانست می کرد، می بررسی می

 ام چگونه است. باید دید میزان تاثیر گذاری زندگی من برای خودم و جامعه

 ... داشته باشد.اقامه نماز؛ نمازی که در آن تکبیر، قرائت، آداب و

ام را با اقامه نماز، و نه خود نماز  ام جاری شود. اذن بگیرم از ولی اهلل و رابطهخواهد چه نمازی در زندگی دلم می

 ارتقاء دهم. رابطه ما با نماز یك سطح ارتقاء پیدا کند. 

ساعت، نیم ساعت، هر روز  ١2ساعت،  ٥خواهد  مان با قرآن چقدر است؟ دلمان می سیم ارتباطی  اولويت دوم:

 خواهیم قرآن را باز کنیم و نگاه کنیم.  بخوانم یا اینکه وقت ندارم؟! یا اینکه هر زمانی وقتی بدست بیاوریم می

 خواهد قرآن کنارم باشد. یشود. حتی همینکه در ظاهر دلم م فضل از ناحیه میل به کتاب خدا نازل می
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 ریزم قرآنی بخوانم که اثرات قرآنی در من مثبت شود. برنامه می

 کند. میل به همراه بودن با قرآن فضل را در فرد تقویت می

 کند.. میل به قرآن ما را وصل به فهم قرآن می

رونیات خود را با تفکر باال دهد که راجع به موضوعات فکر کنید و باورسازی کنید و د قدر به شما امکانی می شب

 «.فضل»گذاریم روی ببرید. ارتقاء انسان با عمل است. تفکر هم عمل است. حاال ما موضوع تفکرمان را می

 .میل به قرآن٢.اقامه نماز ١با چه معیاری؟ 

بیشتر عمل تر شدی، به احکام الهی  قدر اگر مهربان فهمی که فکرت درست بوده یا نه. بعد از شب از رفتارهایت می

 فهمی فکرت درست بوده است. کردی، می

تا جمله  ٢2دانم در هفته گذشته  تقوا؛ چقدر کنترل دارم، چقدر روی رفتارهایم کنترل دارم. می اولويت سوم:

 رسد مگر به تقوا. ناخوشایند به فالنی گفتم. انسان به فضیلت و فضائل و فضل الهی نمی

 ستیابی به فضل هستند. برای د  زمینه اصلی این سه مورد پس

 چهارمین موردی که در حوزه فضل باید به آن دست پیدا کنیم این است که؛ اولويت چهارم:

 دانیم؟ : چه گفتاری را گفتار برتر می٤گویه 

 دانیم؟ )مربوط به کارها( : چه رفتاری را رفتار برتر می٣گویه 

 ات(دانیم؟ )مربوط به صف : چه اخالقی را اخالق برتر می٢گویه

 دانیم؟ : چه باوری را باور برتر می١گویه 

 بین باورهایتان کدام برتر از دیگری است؟

 .رفتاری.٢  .آخرتی١جهت گویه: 

 .در جامعه٣.در دیگران ٢.در خود ١تنوع گویه: 

 هایمان است؟ های ما برتر از کدام حرف کدام حرف

 محاسبه خودمان: 
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 شود. ل الهی شامل حالش میاگر انسان بتواند برتری را تشخیص بدهد، فض

 اش فکر کرد. ها باید خیلی درباره شود کدام باور از باورهای دیگر برتر است، بعضی وقت وقتی گفته می

 ست از هر باور دیگری در ذهنم برتر است.)سوره مبارکه توحید( اینکه خدا یکی

 است.)سوره مبارکه قدر(قدری گذاشته که خیر من الف شهر است، باور برتر  اینکه خدا شب

 اینکه خدا پیامبری گذاشته که دست من را بگیرد و به قرب برساند، باور برتر است.)سوره مبارکه کوثر(

کند. اینکه بدانی امام زمانی داری که نفس سوره قدر، تجلی سوره کوثر، مبین  صلح ایجاد می ٣ولیّ الهی بین این 

 سوره توحید است، این برترین باور است.

 خورد.. ها قدر آدم رقم می کدام حرف برترین حرفی بوده که زدیم؟ با این

 ها را بفهمیم. ماه مبارك رمضان فرصتی است که بتوانیم برترین

 هرکس ظرفش به اندازه خودش است، هرکس ظرفش را به اندازه خودش پر کند.

اح. مثال دعای ابوحمزه را یکبار بخوان و ببین اندازد. مثال دعای افتت خواندن دعا خیلی این سیستم انسان را راه می

 اند، چیست.هایی که برای یك انسان در این دعا گفته برتری

 موضع ما نسبت به نفع و نافع بودن چیست؟

 تر چه علمی را نافع و چه علمی را نافع

 تر چه باوری را نافع و چه باوری را نافع

 تر  چه اخالقی را نافع و چه اخالقی را نافع

 چه رفتاری را نافع و چه رفتاری را نافع تر

 تر چه گفتاری را نافع و چه گفتاری را نافع

 اند؟گفته

 ایمان سه مرحله دارد: اعتقاد، رفتار و گفتار.

 آید و سپس هم گفتارش. )البته در حالت آموزشی(کنی. بعدش رفتارش می اگر اعتقاد داشته باشی، دعا می
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 هایمان در زندگی چیست؟ ها و گرایش خواست ها، مقاصد، طلب اولويت ششم:

های علمی؛ چه  های مدیریتی، توانمندی های اجتماعی، توانمندی های خانوادگی، توانمندی توانمندی اولويت هفتم:

 دنیایی و چه آخرتی؛ چه خود و چه دیگران.

 تفصیل بسترهای جدید. اولويت هشتم:

 و تولید، در شغل و درآمد. های اقتصادی: در صنعت و فن، در کار توانمندی

 های علمی: در مطالعه، در تفکر، در ابداع. توانمندی

 های مدیریتی. توانمندی

 های اجتماعی. توانمندی

السالم( محشور شویم. باید صاحب  الفضل کند که با ابالفضل)علیه خدا ما را اولی بزرگترين اتفاق در زندگی ما:

اش کار هر که دوست دارد شب قدرش ابوالفضلی بشود، روی فضل فضل بشویم که با پدر فضل محشور شویم.

 کند.

 السالم(. السالم( برای امام حسین)علیه فضل یعنی آدم بدرد بخور مثل حضرت ابالفضل)علیه

 اهلل( به درد بخور بشویم.  باید برای امام زمان)عج

 شاءاهلل ... با اولوالفضل شدن، ابالفضلی شویم، ان
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 9/42  /4اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        نور   ) جلسه    دهم (   مبارهک   سوره   

 

 ختم کنید. اهلل( صلواتی برای تعجیل در ظهور حضرت حجت)عج

فضیلت روز قدر هم مانند شب قدر است. چه اینکه ممکن است شب قدری که در اقصی نقاط عالم است  به خاطر 

ها همه شب قدر هستند و ممکن است برخی  قدر باشد. این شب "شب"چرخش ماه، در یك بازه زمانی دیگری 

 صلواتره کامل را ببریم فقط فضیلتشان بیشتر از برخی باشند، برای اینکه از این ایام به

بهره ما از شب قدر چقدر بوده است؟ در شب واقع شده است، خیلی تحوالت و تغییرات در شب معلوم نیست. همین 

اندازه دعا کنیم که بهترین تقدیرات را برایمان رقم بزنند و اگر هم از سمت ما اهمالی بوده است خودشان برطرف 

 صلواتکنند به برکت 

بندی و  شاءاهلل جمع ها درك شب قدر باشد. این جلسه سوره مبارکه نور را ان د. یکی از آن حاجتهر کس نیتی کن

مطالبش را به اتمام خواهیم رساند. با نیت خاص سوره را گوش دهیم. در مجالس دعا استجابت وجود دارد. مجالس 

اشد، کمتر نیست. هر چند اگر حال گونه است. اگر استجابت مجالس عِلمی بیشتر از مجالس دعا نب عِلم هم همین

 صلواتخاصی در آن دست ندهد. دعا کنیم حق در ما تابیده شود به برکت 

*** 

 خوانیم.  به آیات انتهایی سوره مبارکه نور رسیدیم. از آیه نور تا انتها را می

بدست  از مباحث مهمی که در زندگی انسان مطرح است، بحث علم است. ماهیت علم چیست؟ و به چه شکل

 ماهیتش چیست؟ این برای انسان همیشه سؤال است. -غیر از بحث علم-آید؟ هر کار خوبی  می
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دانند. همه کارهای خوب باید  یك نفر خیلی خوش اخالق است البته از منظر خودش. بقیه او را خوش اخالق نمی

کند. در هر چیزی اگر  شخص مینصابی در زندگی انسان داشته باشد. علم نصاب هر چیز و خوب بودن هر چیز را م

 است و اگر نباشد حضور و آشکاری نیست.  علم باشد در آن حضور و آشکاری

دانیم با  یعنی مبهم است. می« نمی دانیم»دانیم با فرزند چه برخوردی داشته باشیم.  در مورد تربیت فرزندان، نمی

 مبین، بینه، تبیین.یعنی واضح است، بیان، « دانیم می»فرزندمان چه برخوردی کنیم. 

« بهیمه»گویند  دانیم نه انتهایش را و نه میانش را. به این می راجع به فالن موضوعات ابهام داریم. نه ابتدایش را می

 است به معنی ابهام. « بُهم»)چهارپا(. این مقام 

م(. نداشتن مقام حمد انسان اگر کسی مقام حمد را نشناسد در مقام بهائِم است )صحیفه سجادیه، امام سجاد علیه السال

برد. حمد یکی از موضوعات و مقامات علم است. کسی که حمد دارد علمی دارد که حقیقت  را در مقام بهائم می

 فهمد و نسبت به آن واکنش مثبت دارد. شناسد و می ها را می برایش واضح است. خوبی

وب باشد باید از جنس نور باشد. کار خوب یعنی اش. اگر کاری خهر کار خوبی باید مالك داشته باشد برای خوبی

کنم نسبت به علمی تدبر در  دانم خوب است یا بد. فکر می از جنس کمال. یك حس شادی در من ایجاد شده نمی

 کنم یا نه. دانم تدبیر می من ایجاد شده است. مثال رزق، ولی نمی

اش اینقدر واضح باشد که خودش  د. یعنی خوبیهر کار خوبی، نشانه خوب بودنش این است که باید مثل نور باش

آورید. کار خوب  دلیل نمی« روشنی»خوب باشد یعنی الزم نیست، خوب بودنش را توجیه کند. شما هیچ وقت برای 

در ذاتش خودش خوب است و الزم به توضیح و توجیه و دلیل آوردن برایش نیست. مثال در خانه اگر رفتارم 

فتار نامناسب دلیل بیاورم. در کار خوب وضوح وجود دارد، ابهام وجود ندارد. هر جا انسان نامناسب باشد برای این ر
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روم یك  دانم کجا می رود. اگر کسی در زندگی گفت نمی اش را دارد کج می در ابهام افتاد بداند یك جای زندگی

 رود. اش را دارد کج می جای زندگی

اش ظلمت است. هم خودش تاریك است و بقیه را به هیتجنس کار خوب نور و روشنی است. بخل و حسد ما

 کند. اما بخشندگی نور است.  تاریکی دعوت می

داند بخشش چیز  رویم احتیاج به استدالل ندارد. کافی است فلسفه اخالق بگویی، همه می هر چه به سمت نور می

 دانند بخل چیز بدی است. خوبی است و نیز همه می

های مؤمن به  های انسان رود. گزاره کنند( به سمت ابهام میچیده)کسانی که پیچیده فکر میهای پی های انسان گزاره

کند و هر کار خوب دیگری را. چون کار خوب  خدا را معرفی می« آیه نور»رود.  های بدیهی پیش می سمت گزاره

در عالم متصاعد از خدا جدا نیست و جنسش از نور است. عمل خوب جنسش نور است، یك عمل است اما نور 

 کند. می

جنس  خوبی به شکل گفتار، صفت و هر چه که در بیاید از جنس نور است. معلوم است و هم بقیه کارها را واضح 

روند. آدمی که به سمت ایمان  روند به سمت ظلمت می تر شدن می کند. جوامعی که به سمت شبهه و پیچیده می

ها)خطورات  کند. هرگاه در مواقف مختلف شبهه او بروز پیدا نمیتر است. اصال شبهه در  شبهه رود که بی می

 شود.  آورد، بداند یك جای کارش دچار انحراف می ناك( به سوی فرد هجوم می شبهه

گیرد. همین که برای حاج آقا  شکل نمی« مؤمن»آید در زندگی  سؤال به این شکلی که در زندگی ما پیش می

 آید.  م پیش میآید، وضوح ه دوالبی سؤال پیش می
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صفاتی که بناست آن سؤال را در وجود فرد روشن کند، خاموش است. آن صفات ممکن است از جنس تدبیر، 

 آید. سخاوت و ... باشد. این همه ابهام برای مؤمن پیش نمی

 ا خواهند کرد.ها بتوانند سؤاالت خوب بپرسند به حقیقت دست پید ؛ همین که انسان (حُسْنُ السُؤال  نِصْفُ الْعِلْم )

مان سؤاالتی وجود دارد که از جنس تاریکی و ابهام  های وجودی در حال حاضر موضوع، بحث ابهام است. در الیه

 جا ماندن است.  است. به خاطر سیر و حرکت نیست بلکه به خاطر در یك

شود. وقتی  ورانی میکند قلب ن خدا هست، خدا نور هست. ذکر خدا هم نور است. وقتی خدا هست و دل یاد خدا می

 رود. شود و ابهام می آید، هم قلب نورانی می نور می

گویند)ال ظهیر کالمشاره(. از  های تخصصی می ها را باید حتما از مسیر تخصصی به آن رسید. در سیستم برخی علم

کنی و از نور استفاده  (؛ مؤمنی را به صورت تخصصی پیدا میینظر بنور اهلل فَإنه المؤمن)کنیم.  نور او استفاده می

 کنی.  می

ماند. آن یکی را  اش می سؤال یکی ١22شود، از  بسیاری از مسائل توسط یاد خدا و ذکر خدا با خلوت، حل می

 بپرس.

ریفی نکردیم. کند. چون برای ذکر چنین تع نوعا ساختار ما اینطور است که ذکر در ما ساختار نورانیت ایجاد نمی

ترین کار ذکر است و  ترین و بدیهی تواند ابهامات زندگی من را برطرف کند. اولین کار، مهم نماز به عنوان ذکر می

 نماز هم ذکر اکبر خداست. 
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اند در مسجد  ای و فکری در شما ایجاد شد دو رکعت نماز بخوان. عده ای گفته در روایت آمده هر موقع دغدغه

کنی. ذکر مثل نورافکن است و اطراف خود  خوانی نورانیت را میهمان خود می دو رکعت نماز میبخوان. همین که 

 کند. را نورانی می

کند. اگر چیزی در   خاصیت علم در انسان، ایجاد وضوح است. علم یعنی آن چیزی که در انسان ایجاد وضوح می

اند. ما علمی داریم  ت علم را هم سنخ نور مطرح کردهگویند. در روایا ذهن من ابهام ایجاد کرد دیگر به آن علم نمی

 که جنسش از ذکر است.

تبیین یعنی انتقال این نور به دیگران. کاری کنی که این مسئله در او بدیهی و واضح شود نه اینکه گوش دوستت را 

 بپیچانی که این کار را بکن یا نکن.

تواند باشد. مثال  ما هم با حرف نیست. کنایه یا اشاره هم میتبیین یعنی حالی کسی کردن، به دیگران فهماندن، الزا

هایش را کنار درب ورودی دربیاورد. تبیین یعنی  فهمانی کفش کسی با کفش آمده داخل جلسه، با اشاره به او می

 واضح سازی.

واندنی که در گوییم. قرآن خ حقایق فیزیك، شیمی، ریاضی و... اگر در ما وضوح ایجاد نکند دیگر به آن علم نمی

 اش را برطرف نکند علم نیست.  انسان وضوح ایجاد نکند و ابهام زندگی

رود. قرآنی که نتواند در انسان نوری ایجاد کند کالم خدا نیست. چون کالم خدا  خیلی وقتها قرآن سر نیزه هم می

 کند. رود نور ایجاد می هر کجا می

مان با دیگران، اخالق اجتماعی و تربیت فرزند با آن مواجه هستیم مباحثی هستند که در زندگی از ارتباطات و روابط

 و ابهامات زیادی برایمان دارند. برای یك مؤمن واقعی چنین ابهاماتی وجود ندارد.
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 ایم! ه کنید، ولی ما بالعکس آن را دیدشاید شما بگویید شما درباره یك مؤمن خیالی صحبت می

دانند باال  دانند موقع عصبانیت نباید بحث کرد. همه می هستند. مثال همه می ها کارهای معمولی خوبی هم بعضی وقت

 دانند لجاجت و لجبازی کار بدی است. بردن تن صدا از یك حدی خالف ادب است. همه می

 شود.  بینند، مانند زمانیکه فضا ظلمانی می رسد، هیچکس نمی موضوع ما این است که زمانیکه وقت عمل می

تان بحث تخصصی است اینکه کار علمی باید کرد و اینکه علماء باید تولید علم کنند؛ ولی بحث  موضوعگاهی شما 

 ما سر اخالق و بدیهیات است.

دانیم خوب است، موفق باشیم؟ از ده سال پیش تا  چرا ما نتوانستیم در بدیهیاتی که با آن مواجه هستیم و حقیقتا می

تن صدایت، نسبت به همسرت باال رفته است؟ چند بار دل دیگری را  کنون چند بار عصبانی شدی؟ چند بار

ای؟ من باید برای پیدا کردن اینچنین مواردی بگردم تا چیزی پیدا کنم!  نه اینکه در جواب بگویم هر روز..!  شکسته

 چرا بایستی برای فرد نور به ظلمت تبدیل بشود؟! یعنی در این قلب خدا نیست. به همین راحتی!

اش خالی از نور است.. فخر به ها هستند، پس قلب گفت خوبی را نوشتم اما در وجودم دیدم رفتارم خالی از ایناگر 

ایمان یعنی قلبم نور دارد. این عُجب نیست، ریا نیست بلکه مُحسن بودن است. فرد به ایمان و مؤمن بودنش افتخار 

 کند. می

و راجع به بحث علم است. دو گروه شبیه هم هستند در مقابله با  ای داریم که عجیب است در سوره مبارکه بقره آیه

 حق. آن کسی که علم ندارد و آن کسی که علم دارد و به علم خود توجه ندارد.
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اثر  علم  به علم اگر در انسان فعال نشود کانَّ علمش بی«. علم  به علم»، نه بلکه ما نیاز داریم به «علم»ما نیاز داریم به  

عصبانیت چیز بدی »یك موقع یکی علم ندارد که «. عصبانیت چیز بدی است»وقع یکی علم دارد که است. یك م

 «.است

نخوانده »گویند. یك نفر هم  داند، علم دارد. در سوره مبارکه بقره به این افراد اوتواالکتاب می کسی که ربا را بد می

 «. اُمّی»گویند  به او می« است

کنند. مگر اینکه کسی که علم دارد، به علمش عمل نکند. یکی  بگیرند، یکسان عمل میاین دو اگر در معرکه قرار 

ای ندارد، اما اگر  بندد. )این در نور بودن با چشمان بسته؛ فایده در تاریکی است، یکی در نور است و چشمانش را می

 یابد.( چشمش را باز کند راهش را می

ای از منحرفین  عالَم، عَلی علمٍ منحرف هستند )سوره تر است. عدهبه هر حال، آنکه علم دارد به هدایت نزدیک

 شاءاهلل تا انتهای جلسه کسی نباشد که گناهانش بخشیده نشود.  مبارك جاثیه(. ان

 گونه عصبانی نشوم؟ اگر کسی گفت عصبانی نشو؛ شخص بگوید چه

 گونه غیبت نکنم؟ اگر کسی گفت غیبت نکن؛ شخص بگوید چه

 گونه دروغ نگویم؟ دروغ نگو؛ شخص بگوید چهاگر کسی گفته 

ها یعنی اینکه شخص در ظلمت است. دروغ اگر بد است، همین مقدار که به بد بودنش توجه کنی، کافی است  این

 که آن کار را انجام ندهی. 

ل اش این است که وقتی گفتیم دروغ نگو، غیبت نکن دنبال فرآیند خاصی برایش گشتیم. دنبا از عوامل عمده

 فرآیندهایی گشتیم غیر از وضوح در مسئله.



87 
 

اگر بدی بد است همین مقدار کافی است که آن کار را انجام ندهیم. همین مقدار بس است اما ما دنبال دلیل دیگری 

 گونه این کار را انجام ندهم؟ اینجا دیگر آخر خط است.. گردیم. چه می

 گردیم. ن هم دنبال راهکار میکنیم، برای انجام ندادن و خارج شدن از آ توجیه می

گوید: بلد نبودم! این بدترین  پرسیم: چرا؟ می گوید: نتوانستم. می هایتان را درآورید. فرد می اگر بگویند لیست بدی

 حرف است.

 کنیم بد است. اگر پرسیده شود: بد است یا نه؟ اقرار می

 آید. آید یا نه؟ معلوم است خدا بدش می خدا خوشش می

 آید یعنی چه؟ فهمی خدا بدش می را می فهمی؟ میمفهوم خدا 

 گردی؟  غیر از وضوح دنبال دلیل دیگری می

 خود بد بودن کار آنقدر وضوح دارد که به دنبال دلیل نگردی! خود بد بودن  کار، دلیل است.

 ها و... شیطان ما را درگیر کرده است. ما در فرآیند اصالح گیر افتادیم.  ها، کتاب سخنرانی

 (؛ همین که خدا علیم است بس است. همین که خدا ولی است بس است.فی ب اللَِّهِ عَلیماًکَ)

اش کتاب فانوس است. حتما بخوانید. جزء بهترین  ای دارد به فرزندش، ترجمه نامه سید ابن طاووس وصیت

 ست. ها در عالم شیعه ا نامه وصیت
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ن نشوی که در درباره وجود خدا دچار استدالل گوید مواظب باش دچار گرفتاری ای در مورد وضوح، خدا می

هایی نشوی که برای  کردن بشوی و بخواهند وجود خدا را برایت اثبات کنند. عزیز دلم مراقب باش دچار مکتب

 خوبی کردن دلیل بخواهند جز خود خوبی. پاداش بخواهند برای خوبی جز خوبی.

 ترین گزاره در اخالق است. بدیهی این گزاره«. خوبی خوب است، پس باید به آن عمل کرد»

 «.بدی بدی است پس نباید به آن عمل کرد»

 میزان ابهام هر کس در مسائل، بستگی به سطحش دارد. 

شود. چون قبل از ورود به اسماء الحسنی باید شخص اخالق را  اش مطرح می برای ما در اسالم نوعا اخالق اجتماعی

 زمینه قبلی نیاز دارد.  مراعات کرده باشد. پیش

اند طبیعی و فطری است. اگر بنا داریم شروع کنیم باید از اخالق اجتماعی شروع  سپری که قرآن و اسالم قرار داده

 کند. انسان در بستر اجتماع رشد می کنیم.

 خواهیم حقایق ناب قرآنی را کشف کنیم باید از اخالق اجتماعی شروع کنیم. اگر می -شب قدر–امشب 

دانی بد است. دیگر برای بودن و داشتنش توجیه نیاور، تمامش کن.  دانی خوب است، صفاتی را می صفاتی را می

 نزن.« رغُ»بد است، خوب « غُر»کنی  اگر فکر می

اگر خدا هست چرا بدی باید باشد. اگر خدا نور است، پس باید نورانی باشید. تا نتوانیم اخالق اجتماعی را در خود 

اخالقی نور است که به آن دسترسی دارید. اگر این را متوجه نشوم چگونه  رسیم. خوش پیاده کنیم، به توصیه نمی

 متوجه بشوم خدا نور است؟!
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زند. )یعنی اگر توجه به خدا  در انسان، خدا هست. اگر خدا در تو نیست، عمل بد از تو سر می پشتوانه عملی خوب

 نداشته باشی یا به فطرت توجه نکنی(

زند. اگر کسی برای  کنم نخوانید! چون به تمام این حاالت ما برچسب شرك می سوره مبارکه انعام را توصیه می

 گذارند شرك. را میبدی، برای اضطرابش اصالت قائل شد اسمش 

پوشاند. ظلم اینجا به معنا ظلمت است. الزاما  هایی می (؛ انسان ایمان خودش را با تاریکیب ظُلْمٍ إ یمَانَهُم وَلَمْ یَلْب سُواْ)

 بندد.  رسد، همان موقع چشمش را می تعدی به دیگران نیست. به یك چیز خوب می

 طرف. می روند آن شوند. عمدا دانند کی عصبانی می اغلب افراد می

شود راجع به نور صحبت کرد، در سطح  ماند دیگر نمی مشکل این است که وقتی بحث در سطح اخالق اجتماعی می

ماند. در حالیکه این سطح اول کار است و باید ادامه داد و رشد  گونه آدم کوتوله می توان حرف زد، این لقاء اهلل نمی

 کرد تا به سطوح باالتر رسید.

 نسان این است که تکوینش)حقایقش( و تشریعش)اعتبارش( درهم هستند!مشکل ا

های ما؛ خَلط بین تکوین و تشریع در ذهنمان  کند را متوجه بشود. از گرفتاری تواند تکوین  قانونی که وضع می نمی

 است. در تکوین، واقعیت و قانون داریم و در تشریع، وضع قراداد مطرح است. 

داند و به آن پایبند است، عمل  فاده از سوره مبارکه ناس؛ هر که انصافا هر خوبی که خودش میرسد با است به نظر می

رسد و هدایت خدا شامل حالش  داند از آن احتراز کند به سطحی از خوبی می کند و به هر بدی که خودش می

 شود. می
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شود. باالترین خوبی،  برای او ایجاد میداند احتراز کند روزنه نور  داند عمل و از بدی که می اگر به خوبی که می

فهمد. سطح باالی این مطلب  انجام خوبی و ترك بدی است. سطح پایین این مطلب آن چیزی است که خودش می

 شود.( شود. )بین این دو هدایت بر او جاری می آن چیزی است که به او وحی می

 آیم. اینکه به آن ملزم هستم یعنی بصورت فطری دارم باال می

تواند درست باشد. دوباره بررسی کردم هدایت شدم. یك  چه شد هدایت شدی؟ فالن عمل را دیدم بنظرم رسید نمی

 شود. توان گفت خوب است یك مرتبه فضایش از این بحث و از القائات جدا می جاهایی را در هر حالتی نمی

 ند قائل باشد. توا فضل: جزء برترین باوری است که انسان در حوزه اخالق اجتماعی می

همین یك گزاره فرد را محسن «. خوبی خوبی است و باید به آن عمل شود، بدی بدی است و نباید به آن عمل شود»

 کند. می

-های دیگر هستند. خوبی جنسش نور است، جنسش ذکر است. پس با ذکر تقویت می ها برتر از گزاره بعضی گزاره

 شود.

مان در حالت ایستایی است، شب قدر را ادراك کنیم و بزرگترین خواسته ما تتتمه ماه مبارك دعا کنیم اگر وضعی 

 صلوات بر محمد و آل محمدارتباط با ولی و ارتباط مستمر با ولی باشد به برکت 
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 9/42  /63اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     نور   ) جلسه    یازدهم (   مبارهک   سوره   

  

-جامعه دینی را باید یك منظومه و مجموعه دید که اگر دست، پا، دندان و ... درد بگیرد، بقیه اعضا را هم درگیر می

 کند.

شود حالت سبب و مسبب دارد. مثال وقتی مسایل اخالقی در جامعه مطرح شود، در که در اجتماع مطرح میمسایلی 

ها (، البد حروت خانه٢٢کند، البد موضوع فقر هم در آن جامعه توسعه پیدا کرده)کنارش اتهام و إفك هم رشد می

هایی که (، اتهام٣2گیرد)مورد نظر قرار می(، البد بحث نگاه و حجاب و ... هم ٢٧هم مورد تهاجم قرار می گیرد)

(؛ ٣٢یابد)زنند هم مطرح است، بحث ازدواج هم مطرح است، بحث عفاف هم اهمیت میزنان و مردان همسردار می

 ای امکان ازدواج برایشان فراهم نشود.در جامعه طبیعی است عده

 رسد به آیه نور.( این مسایل مطرح شده تا می٣٤تا آیه )

 ای هستند و ارتباط قانونمندی با هم دارند.نوعا منظومه مشکالت

نَّهَا کَوْکَبٌ دُر ِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَاألرْض  مَثَلُ نُور هِ کَمِشْکَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَأَ

مَنْ یَشَاءُ  رْقِیَّةٍ وَال غَرْب یَّةٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُور هِشَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ ال شَ

وَیُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَب ِّحُ لَهُ فِیهَا ب الْغُدُو ِّ  فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾٣٥﴿وَیَضْر بُ اللَّهُ األمْثَالَ لِلنَّاس  وَاللَّهُ ب کُل ِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ 

تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ  ر جَالٌ ال تُلْه یه مْ تِجَارَةٌ وَال بَیْعٌ عَنْ ذِکْر  اللَّهِ وَإ قَام  الصَّالة  وَإ یتَاءِ الزَّکَاة  یَخَافُونَ یَوْمًا ﴾٣٦﴿وَاآلصَال  

وَالَّذِینَ کَفَرُوا  ﴾٣٨﴿ز یَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَیَز یدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ ب غَیْر  حِسَابٍ لِیَجْ ﴾٣٧﴿وَاألبْصَارُ 

اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَر یعُ  أَعْمَالُهُمْ کَسَرَابٍ ب قِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إ ذَا جَاءَهُ لَمْ یَج دْهُ شَیْئًا وَوَجَدَ

 ﴾٣٩﴿الْحِسَاب  

 

 پردازد.ها می( به بحث ریشه٣٥از آیه)
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دهنده است. اینکه کند و این موضوع تکاناز این آیات درباره افرادی که در مقابل رجال نورانی هستند، صحبت می 

هایشان نور جاری نیست را به دو دسته مورد خطاب هایی که در خانه. آدمها یا نورانی هستند و یا نورانی نیستندبیت

 گوید.می« الذین کفروا»دهد و البته هر دو را قرار می

 کند.( را جدا می٤2( و )٣٩آیه )

 

وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ الَّذِینَ کَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ کَسَرَابٍ ب قِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إ ذَا جَاءَهُ لَمْ یَج دْهُ شَیْئًا وَ

 ﴾٣٩﴿سَر یعُ الْحِسَاب  

-کنی. خدا را نزد آن میرسی چیزی پیدا نمیبه آن میکنی آب است. وقتی کنی فکر می؛ نگاه می"کسراب بقیعه"

 «.الحْ سَاب سَر یعُ اللَّهُ وَ  حِسَابَهُ فَوَفَّئهُ »یابی که 

-کنی. طرف تشنه است و به دنبال آب میکنی آب است. وقتی به آن رسیدی چیزی پیدا نمیکنی فکر مینگاه می

 تواند آب را از سراب تشخیص دهد.ر حوزه تشخیص نمیآید. این یعنی درود اما پوچ است و چیزی دستش نمی

 این مربوط به انسانی ست که بالغ شده و از زمان بلوغش هم گذشته و کفر در او محقق شده است.

 

عْضٍ إ ذَا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ أَوْ کَظُلُمَاتٍ فِی بَحْرٍ لُج ِّیٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَ

 ﴾٤2﴿یَرَاهَا وَمَنْ لَمْ یَجْعَل  اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ 

خواهد به دستش بیند پاداش عمل و رضایتی که میکم میکند،کمده و شروع به انجام کارهایی میفردی که بالغ ش

 آید.نمی

 است. یعنی رفته در تاریکی دریا. « کظلمات فی بحر»او 

 )تاریکی انواع و اقسام دارد(:

 . خصوصیتش لجّی: عمیق است و موج و موج رویش را گرفته.١

 نورانی که آنجا برود، وجود ندارد(. روز هم نیست)هیچ جای ٢
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تواند دستش را ببیند) مگر فاصله دست و چشم آید اینقدر ظلمات گسترده است که حتی نمیوقتی دستش بیرون می

 چقدر است؟!!(

های مطرح شده، از روی کفر بوده و در نتیجه این مربوط به فضای فکری و باوری فرد است که در آن تعریف

 گذارد تا او از آن تاریکی نجات پیدا کند.اهد از تاریکی خارج شود، باور تاریکی دیگری نمیهنگامیکه فرد بخو

 این به نظام باوری مربوط است. باورها روی باور دیگر را گرفته و امکان اینکه از ظلمات خارج شود نیست.

 چون کفر بر او مستولی شده و نظام ظلمت هم تصنعی و عارضی است. 

 توان توبه کرد. شود. در هر حالتی میحالتی از انسانیت خارج نمیانسان در هیچ 

ترین شرایط اجتماعی هم اگر انسان گیرد..من یتق اهلل یجعل له مخرجا.. در سختاین فرد است که در ظلمت قرار می

 کند.متقی شود، خدا برایش مفرِّی ایجاد می

شود)خطوات شیطان( نشناختن احکام الهی و اینجا ختم میاگر انسان از احکام الهی عدول کند، کم کم کارش به 

 کشاند.عمل نکردن به احکام کم کم او را به ورطه ظلمت می

آید؛ اگر احکام الهی رعایت شود یعنی دشنام ندهد، همز و لمز نکند، هایی به وجود میدر زندگی همه ما پیچیدگی

شود اما اگر احکام الهی رعایت نشود و طعنه بزند، دشنام یعصبانی نشود و... به طور طبیعی از آن بحران خارج م

کند و در نتیجه دست رود که اگر خودش یا دیگری هم حرف حقی بزند، دیگر باور نمیبدهد و ....آنقدر پیش می

 کند.. این به خاطر فضای ظلمانی است.نجات را مشاهده نمی

 الهی است. شود، رعایت احکامآنچه در هر حالتی به نور منجر می

 این سوره، مدنی است و خطابش مربوط به مومنین و افراد ضعیف االیمان است.

 گوید نه کفر.را در فضای مومنین می« الذین کفروا»

ب یحَهُ وَاللَّهُ عَلِیمٌ ب مَا یَفْعَلُونَ تَسْأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُسَب ِّحُ لَهُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَاألرْض  وَالطَّیْرُ صَافَّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَالتَهُ وَ

﴿٤١﴾ 

 ﴾٤٢﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاألرْض  وَإ لَى اللَّهِ الْمَصِیرُ 
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 این آیات، آیات عجیبی وسط این داستان هستند.

 «اهلل نور السماوات و االرض»گوید: در آیات قبل می

 کنند.. / الذین کفروا...می هایشان جاریرجالی هستند که نور را در خانه

 «الم تر أن اهلل یسبح..»گوید: بعد حاال می

 کرد.دیگر در آن سراب گیر نمی« الْأَرْض  وَ السَّمَاوَاتِ فى  مَن لَهُ یُسَبِّحُ اللَّهَ أَنَّ»دید که اگر انسان می

رساند و از می« رجال التلهیهم»به این موضوع شدیدا تامل برانگیز است. یعنی یك اعتقاد )تسبیح موجودات( او را 

 دهد.نجات می« الذین کفروا»

 فهمی او هم نماز دارد. بینی، میپرنده را می

 موجودات شعور درونی دارند و نظمی و ..

 توانیم ببینیم.توانیم ببینیم که آنها هم نمازی دارند. پرندگان را میآسمان و زمین را می 

بیند که هر کدام صالة و تسبیح دارند. این به شعور هستند و تسبیح دارند را میهمین رویت آسمان و زمین که با

بینم و به آنها غذا بدهم ها را میشود و پرندهشود. هر روز پنجره اتاقم باز میعنوان تعریف در زندگی فرد وارد می

 کند.یکه حفظ شوند و پرواز کنند و ... اینها چقدر اشتغالهای جالبی در خانه ایجاد م

 خوانیم با کبوترها.. کبوتر، نمازجماعت می ٢2مثال ما در خانه چهار نفر هستیم با 

 هرکه در آسمان و زمین خانه ما هست، نمازخوان است.

-های بدی ببینی، اما خانه که میشود. شاید در بیرون، صحنهاینگونه در فضای خانه ما، فضای نمازخوانی ایجاد می

 شود.آیی، حالت خوب می

 ....« الم تر أن اهلل یسبح »؛ حاال این آیات را ببینید: «فاجلدوا....»آیات اول سوره را به یاد بیاورید: 

 کشاند.ما را به فضای خالص فطری  نمازخوان می

 دهد. های من در این فضای ناسالم اجتماع چه کنند؟ فضای سالم به تو نشان میپرسی بچهمی
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 با هم خوانده شوند.( باید ٤٢( و )٤١آیات )

ها هم این توجه تقویت اگر در خانواده، پدر و مادرها، توجه به آسمان و زمین را تجربه کنند، به طور طبیعی در بچه

 شود.می

 روز وقت صرف مشاهده آسمان شود به جای ور بازی کردن با گوشی تلفن همراه!دقیقه در شبانه ١2تا  ٥

 ی پدر و مادر؛ با هم یا جدا جدا.مشاهده آسمان بشود یك کار همیشگ

 خری، مهم است که اول آسمانش را بخری بعد خانه را.اول که خانه را می

شود. باید به ها مهم میگیری، شکستن این زنجیرههای باطل وجود دارد و از آن الگو میوقتی در جامعه زنجیره

 پرستد؟سمتی بروی که بپرسی آیا کسی هست که نماز بخواند؟  خدا را ب

 پرستند.فهمی در عالَم کسانی هستند که فقط خدا را میشود )با دیدن آسمان و زمین( میوقتی این طبیعی می

های جدی پدر و مادرها محرومیت از مشاهده آسمان و زمین است. این یعنی عظمت ربوبیت برای یکی از محرومیت

شکنی مواجه ی خدا وقار قائل نیست و همیشه با حرمتشود و براهایشان تعریف میاین فرد با مردم و خالفکاری

 است.

 شود.اگر کسی به طور ثابت ملك سماوات و ارض را ببیند، از ظلمت خارج می

 انسان موجود عجیبی است.

 فهمد!کند در این عالَم فقط خودش می. فکر می١

 کند همه خیرات آسمان و زمین مال اوست!. فکر می٢

 آن آمده که خدا افاضه کرده و به او فضیلت داده است.در حالیکه در آیات قر

 کند عاقبت و آخرت برای اوست!. فکر می٣

ای دارد که او را بدبخت کرده است. اگر این اتفاق نیفتد، اولین موضوعی که انسان در  درون خود انحصارگرایی

 کند.دهد این است که با اعضای بدنش آشتی میرخ می

 دنم، صرفنظر از من، شعور دارند. فهمد همه اعضای بمی
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 هر جزیی از اجزای بدن دو مدل شعور دارد:

 . شعور مربوط به انسان٢. شعور تکوینی ١

تواند علمی که دارد، عالوه بر علم، یك مدل علم دیگری به انسان اضافه شده به نام شهادت):أشهد( یعنی می

 کند و صالتی که دارد را شهادت دهد.تسبیحی که می

 شهادت باعث شده نظام تکوین و اختیار در او معنادار شود.

 شان.شان نه شهادتدر همه موجودات این علم هست اما به اندازه علم

 کند.ای خدا با همه موجودات بکند با او هم میانسان هر چه باشد جزء موجودات است. هر معامله

 قائل شویم.کند که باید برایش ارزش انسان یك شأن تکوینی پیدا می

 دهم.ای شهادت مییعنی بر  اساس آگاهی ویژه "اشهد ان ال اله اال اهلل"

کند یعنی مردم از دست و زبان او در امنیت کند. مسلمان میکند، فرد را مسلمان میرسالت پیامبر اولین کاری که می

 شوند.ها کم پیدا میهستند و این طور آدم

ها آورد. در غیر اینصورت انسان خیلی وقتتسلیم را در انسان به وجود میشهادت به توحید و رسالت است که 

 فهمد حق چیست که تبعیت کند.فهمد یعنی اصال نمینمی

 

یُنَز ِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ ج بَالٍ فِیهَا خِاللِهِ وَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُزْج ی سَحَابًا ثُمَّ یُؤَلِِّفُ بَیْنَهُ ثُمَّ یَجْعَلُهُ رُکَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ

  ﴾٤٣﴿مِنْ بَرَدٍ فَیُصِیبُ ب هِ مَنْ یَشَاءُ وَیَصْر فُهُ عَنْ مَنْ یَشَاءُ یَکَادُ سَنَا بَرْقِهِ یَذْهَبُ ب األبْصَار  

کند(، را معرفی می« الذین کفروا»رسد )که قبل آن احکام و معرفی خدا بود و ها آدم به این آیات که میبعضی وقت

 کند؟کند که چرا آن آیات را و حاال چرا این آیات را مطرح میتعجب می

 چرا فقط این آیات مطرح شده؟

را باال ذکر کرده و بعد حاال محتوای فکری و « بَیْع لَا وَ تج َرَةٌ تُلْه یه مْ ال »تصور بنده این است که خدا رجالی که 

 شود.دهد از منظر این رجال، دنیا چگونه دیده میکند. در واقع نشان میبیانی مطرح می ای و گفتمان آنها را بااندیشه
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گوید از این جا دنیا را ببین. اجرای حد کرده، مشاهده حد بوده، برد پشت پنجره چشمان رجال و حاال میشما را می

 دهد.ان میها مقابله کرده، معرفی ازدواج کرده و..، اعمالش را اینطور نشدرباره إفك

 دهد.ها قرار میگوید: آسمان نزد اینها اینگونه است. یك شاخص برای انساناما موقع بیان اعتقاداتش می 

 هستیم یا نه؛ یك راهش این است که ببینیم:« تُلْه یه مْ... لَّا ر جَالٌ»اگر یك نفر گفت ما جزء 

 . آیا احکامی که در باال گفت را انجام میدهیم یا نه؟١

 به واسطه تجارت و بیع به لهو کشیده میشویم یا نه؟. ٢

 . راجع به عالَم اینطور فکر میکنیم یا نه؟٣

 شود.مان با رجال مشخص میبا مشخص شدن این سه ، فاصله 

 یعنی در: 

 کنی؟کنی؟  در مورد حجاب فالن کار را میها اینطور میاحکام..،  برای ازدواج اقدام میکنی؟  در بیت

 ، حالت اینطور است که هنگام مواجه با دنیا از ذکر خدا خارج نشوی؟توجهات..

 کند دعا کردن. کند شروع مینگاه به هستی..، آیات آخر سوره آل عمران: آسمان را که نگاه می

 خوانند و.... . او در ذهنش خدا خیلی خوب است، خدا کبوتر دارد، کبوترها نماز می

کنی، دلش پر از آسمان است و ملك آسمان برایش بزرگ در دلش که نگاه می گوید،نه اینکه فکر کنی شعر می

 ای نافرمانی کنند.است. خدایی دارد که فرمانروای عالَم است. خدا احتیاجی به عبادت من ندارد، هر چند عده

 گوی خداست.اش تسبیحانسان در وضع تکوینی

شود و مایوس اش میدا کند، مسایل جامعه باعث شکنندگیوقتی انسان نتواند با ناموس طبیعت و تکوین تالیف پی

 تواند در دل او باشد.شود. نور امید نمیمی

کنند نور امید در ایشان پر سوتر است. او با تکوین عالم تفاوت ما با علماء و رهبری را ببینید. هر وقت صحبت می

 و زمین دارد.داند در هر حالتی حق جاری است. او آسمان ارتباط دارد. او می
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خِاللِهِ وَیُنَز ِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ ج بَالٍ فِیهَا  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُزْج ی سَحَابًا ثُمَّ یُؤَلِِّفُ بَیْنَهُ ثُمَّ یَجْعَلُهُ رُکَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ

  ﴾٤٣﴿نْ یَشَاءُ یَکَادُ سَنَا بَرْقِهِ یَذْهَبُ ب األبْصَار  مِنْ بَرَدٍ فَیُصِیبُ ب هِ مَنْ یَشَاءُ وَیَصْر فُهُ عَنْ مَ

-خواهد ببیند امام زمان، امروز و امشب چه در دلش بوده، دغدغهدهند. هرکه میآیند دست به دست هم میابرها می

 اش چه بوده، چه در فکرش بوده، این آیات را ببیند.

اش این همه لطافت است. این همه بدی او را بیند. چون در ساختار فکریاگر من بدم، امام من، بد را اینقدر بد نمی

 کند.زمخت نمی

 بیند.او این آدم بدها را اینطور می...« سَنَا  یَکاَدُ»

 

  ﴾٤٤﴿یُقَلِِّبُ اللَّهُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ إ نَّ فِی ذَلِكَ لَعِبْرَةً ألولِی األبْصَار  

رْبَعٍ یَخْلُقُ ةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلَى ر جْلَیْن  وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلَى أَوَاللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّ

  ﴾٤٥﴿اللَّهُ مَا یَشَاءُ إ نَّ اللَّهَ عَلَى کُل ِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ 

 حال سه دسته شدند:خدا همه جنبندگان را از آب خلق کرده ولی در عین 

 روند، برخی روی دو پا، برخی روی چهار پابرخی روی شکم می

 اینکه معنای این کالم چیست، ان شاهلل بماند برای جلسه آینده.
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 2/42  /23اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               نور   ) جلسه    دوازدهم (   مبارهک   سوره   

 

 تصلوابرای سالمتی خودتان و همه کسانی که اهل ایمان و تقوا هستند 

بالها، باالخص بالهای سخت، عذاب های برای رفع مشکالت اسالم و رفع خطرات ارضی و سماوی و برطرف شدن 

 صلواتها و باالخص فرزندان و نسل و نتیجه خودمان زمینی و آسمانی، ایمن شدن خانواده

*** 

 

ای است که خداوند نازل کرده و تنها سوره ای است که آن را فرض کرده است. و در آن به سوره مبارکه نور سوره

 ضالتی که در روابط ایجاد می شود، تاکید شده است.بحث احکام و باالخص احکام روابط و مع

 در میانه سوره، آیه نور قرار دارد و سوره را به دو قسمت تقسیم کرده است.

 کند.گیرد که مردان آن  را ،تجارت و بیع از ذکر غافل نمیهایی قرار مینور در بیت

 فضای آیات مربوط به آیات نور است.  (٤٦( یك دسته حساب می شوند.یعنی تا آیه )٤٦از آیه نور تا آیه )

 شود.( وارد فضای اجتماعی می٤٧آیات آخر هم از آیه )

 کنند.نند اما با آمدن احکام الهی به آن پشت میای ادعای ایمان میكدهد عدهنشان می

 کنند.تردید میدهد که همراه نیستند و نسبت به دین بدگمان هستند و همیشه در جامعه دینی افرادی را نشان می

 کند.گیرد را بیان میهایی که در جامعه، خواسته یا ناخواسته در دل افراد قرار میبیماری

های مختلف، اطاعت از رسول کند که در موقعیتمومنین را که اهل خشیت و تقوا )مراعات( هستند را مطرح می

 کنند.یدارند. و هر زمان که امر به جهاد و انفاق باشد، از آن پیروی م

ذِینَ مِنْ قَبْلِه مْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْض  کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ

یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْر کُونَ ب ی شَیْئًا وَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ  دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِه مْ أَمْنًا

 ﴾٥٥﴿الْفَاسِقُونَ 
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توانند در زمین حکومت تشکیل دهند و دین را اقامه کند که مومنین میاین آیه استخالف در زمین را مطرح می

 کنند.

 

لْفَجْر  نْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْل  صَلَاة  ایَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِ

مْ وَلَا عَلَیْه مْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّه یرَة  وَمِنْ بَعْدِ صَلَاة  الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُ

 ﴾٥٨﴿عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلَى بَعْضٍ کَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ 

 ﴾٥٩﴿مِنْ قَبْلِه مْ کَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ وَإ ذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ 

 شود. شود. که در بین مباحث اجتماعی، حکم شرعی به نام اذن را بیان میای را مطرح میدر اینجا جمله معترضه

خواهند کند که باید هنگامیکه  میت بیان میاند را در سه وقدر این آیه اذن گرفتن کودکانی که به سن بلوغ رسیده

 وارد بیت و اتاق و حریم شخصی والدین شوند، از ایشان اجازه بگیرند.

 

ةٍ وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ  مُتَبَرِّجَاتٍ ب ز ینَوَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا یَرْجُونَ نِکَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْه نَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ

  ﴾٦2﴿لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

 کند. این آیه بحث حجاب درباره افراد مُسن را مطرح می

 

ا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ کُلُولَیْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَج  حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَر یض  حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْ

بُیُوتِ عَمَّاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوَالِکُمْ آبَائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهَاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إ خْوَانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَوَاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمَامِکُمْ أَوْ 

تِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإ ذَا دَخَلْتُمْ بُیُوتًا أَوْ بُیُوتِ خَالَاتِکُمْ أَوْ مَا مَلَکْتُمْ مَفَا

  ﴾٦١﴿تَعْقِلُونَ   لَعَلَّکُمْفَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِکُمْ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَکَةً طَیِّبَةً کَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ

ای میشود، چه آدابی باید رعایت شود، صحبت ها و احکام أکل و اینکه فرد وقتی وارد خانهاین آیه از  أکل در خانه

 کند.می
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تَّى یَسْتَأْذِنُوهُ إ نَّ الَّذِینَ یَسْتَأْذِنُونَكَ إ نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا ب اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإ ذَا کَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَ

لِبَعْض  شَأْنِه مْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إ نَّ اللَّهَ غَفُورٌ  أُولَئِكَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ ب اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإ ذَا اسْتَأْذَنُوكَ

  ﴾٦٢﴿رَحِیمٌ 

اینجا امر جامع است که گاهی در جامعه اتفاق می افتد مثل اقتصاد مقاومتی. امری که همه باید اتفاق نظر داشته باشند 

 و برای آن تالش کنند.

 شود.های مختلف، متفاوت میع در زمانامر جام

خواهند ازین معرکه بگریزند و به همین خاطر شوند. برخی هم میبرخی مومنین پای کار هستند و وارد صحنه می

 دنبال عذرتراشی هستند.

 

  ﴾٦٤﴿یُرْجَعُونَ إ لَیْهِ فَیُنَبِّئُهُمْ ب مَا عَمِلُوا وَاللَّهُ ب کُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ  أَلَا إ نَّ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض  قَدْ یَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَیَوْمَ

 اینجا بحث علم خداست.

 

 های بیان شده گزارشی بود از آیات سوره.تا اینجا گزاره

 کند.بینیم که  بحث اصلی سوره روی نور و علم است و این موضوع اهمیت پیدا میاگر دقت بشود می

ها این سوره را خواندند، بر اساس شود که ظاهرا بعد از اینکه انسانخدا به هر چیزی علم دارد. علم از موضوعاتی می

 رسند.ای درباره علم خدا میآن به جمع بندی

 

 :باز اگر بخواهیم بطور اجمال کلیتی از سوره را بگوییم 

 هااز ابتدا تا آیه نور: احکام روابط و باالخص آسیب

 ها(: درباره نظام آیات و متحول کردن انسان٤٦آیه نور تا آیه )از 

 ( تا آخر: احکام اجتماعی حول محور رسول و وسط آن هم احکامی درباره خانواده٤٦از )
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 حکم اذن:

شود، به این جهت است که میخواهد توجه شود و دوباره بر آن  تاکید میاینکه در قسمت آخر، احکامی جدا می

 احکام شود. خاصی به این

رسد اما رعایت کردن آن در نوع زندگی دلیل: در شریعت، کارهایی از ما خواستند که ظاهرش ساده به نظر می

 انسان اثر دارد.

 ترین آیه اش بحث اذن است.رسید که مهمدر حوزه تربیت کودك، کل قرآن را زیر و رو کنید، به چند آیه می

کنید کنند.. برای همین شما تعجب میحوزه کودك روی آن بحث می این همه موضوع هست که اندیشمندان در

 که خداوند  روی موضوع اذن در قرآن بحث کرده و بقیه را رها کرده است.

 کند:گیری ایجاد میاین کم بودن آیات قرآن در این باره، دو موضع

یا نه همان آیات را باید با همان تاکیدی یا در حوزه تربیت فرزند، خداوند مطلب زیادی نگفته که باید تجربه شود، و 

 که در قرآن گفته عمل کنیم وبه آن اعتماد کنیم.

این حُکم مربوط به اطفال هم نیست. مربوط به کسانی است که تحت والیت شما هستند. بالغ باشد یا نباشد..حتی 

 تان باشد.تواند بردهمی

شود که اجازه بگیرند!  نه اینکه چون گفته رها البُد سرشان میکند؛ چون بزرگتدر این حُکم به بزرگترها اشاره نمی

 نشده پس نباید اجازه بگیرند. 

 در حقیقت بنا بر اولویت خیلی از مسایل را نگفته است.

 فرماید: ( می٣٣مثال در آیه )

خودفروشی کسانیکه زیر دست شما هستند را به خالف مجبورشان نکنید. اگر خودشان میخواهند پاك بمانند، به 

 مجبورشان نکنید. 

 خواهند پاك نمانند کاری به آنها نداشته باشیم؟!!این یعنی اگر خودشان می
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سوره، صدا دربیار است یعنی ناجوانمردانه است که بخواهد پاك باشد اما چون زیردست است اجازه بدهید از اذن 

 شما اجازه نامطلوب بکند.

در جامعه، افرادی، کسانی که زیر مجموعه خود هستند را وادار کنند تا شود دهد. میخود این بحث، مدلی را می

 دهند یا نه.کار ناشایست انجام دهند. صرفنظر از اینکه خودشان آن کار ناشایست را انجام می

 فرماید:( می٥٨در آیه )

ت(. سه وقت است اذن بگیریدآن کسانیکه زیردستشان هستید و کسانیکه به بلوغ نرسیدید در سه وقت)ثالث عورا

 که برایتان خاص است. 

 شود که اگر کسی زیردست نبود یا بالغ نبود احتیاج به اذن ندارد، کمااینکه قبلش گفته. اش این نمیاین معنی

 اینکه احکام قابلیت تفصیل می یابد، نشانه است.

 شوید دو حالت دارند:افرادی که در خانواده با آن روبرو می

 اند.. در حوزه مسئولیت هستند و به بلوغ فکری رسیده٢هستند.               . تحت تربیت ١

 سوره بین احکام اینها تفاوت قائل شده است.

 بریم:کنیم و آن را در حکومت میاین را قاعده کلی حساب می

 اند:ها دو دستهآدم

تری دارند های خاصه هستند، بکن نکنکنند. افرادی که زیرمجموع. زیر مجموعه و تابع که احکام خاصی پیدا می١

 خواهند. و مسئولیت خاصی هم از شما می

 . عاقل٢

 .. برگردیم به آیه:

 خواهد وارد اتاق بشود، اذن بگیرد.فرماید اگر میمی

 فرزند در دست پدر و مادر امانت است. مادامی که فرزند به بلوغ نرسیده، احکام مخصوص به خود را دارد.
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 داند که باید اذن بگیرد. اید به او یاد بدهند که اذن بگیرد. او به خودی خود نمیپدر و مادر ب

اگر وارد شد و صحنه هایی را دید، پدر و مادر در قبال آن تبعات، باید پاسخگو باشند و البته خدا باید با غفران 

 خودش آن را جبران کند. 

 ت برایش تعیین کرد. تواند احکام بپذیرد. باید وق.. ذهن کودك اینقدر نمی

 شود به بچه متمرد.تواند حمل کند و تبدیل میباید و نباید زیاد باشد، بچه نمی

گفت همه وقت. امر و نهی در زمان مشخص تواند همیشه اذن بگیرد وگرنه آیه میپدر و مادر باید بداند بچه نمی

 کارآیی دارد. میزانش کم است.

بایست مطابق این آیه استاندارد شود. برای امر و نهی به بچه سائل باید و نباید میدهد. همه ماین امر مدل تربیتی می

 آید که:ها قاعده در می

 . محدود باشد.٢. موقت باشد.                         ١

 شوید:در این سوره در جامعه با چند دسته آدم مواجه می

صورت گرفته و باید احکامی اجرا شود. نوعا هم محفوظ اند و در روابطشان تخطی . افرادی که به بلوغ رسیده١

 بودن جامعه به مومنین واگذار شده و محدودیت را مومنین باید اجرا کنند.

رود ذکر خدا جاری شود و از جریان ذکر خدا، جامعه از ها توقع می. قسمت دوم سوره، آیه نور است. در بیت٢

 طریق بیوت، نورانی شود.

 هاست.اش نورانی شدن تك تك بیتالزمه نورانی شدن جامعه،

 های اجتماعی مثل جهاد، انفاق، امر جامع.. بحث٣

ها است. این های مُسن و ورود أکل به خانهآیه دارد که بحث اذن، حجاب خانم ٤، ٣فضای قسمت آخر، وسطش 

 سه حکم را دارد. 

 شود.شود و سوره تمام میبعد وارد بحث علم خدا می
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 سوم رسول را به عنوان حاکم دین دارید. .. از قسمت 

 کنند.مومنین واقعی داریم که طرفدار رسول هستند و در هر جایی خشیت خود را حفظ می

 کنند.گروهی هم هستند که اهل ایمان هستند اما فرار می

 گروهی هم هستند که زیردست هستند. کاری به جامعه ندارند چون بلوغ الزم را ندارند.

 کند که :میحدی درست 

 هایی دارد.. ولیّ است که زیردست١

 . رسول که مومنین زیردست او هستند.٢

شود کند. اینکه وسط این آیات، بحث اجتماعی آمده شبیه این است که جامعه تبدیل میاین دو را با هم ادغام می

 به افراد بالغ و طفل که حاال یا در خانه هستند یا در جامعه.

 

( و اگر آنها را ٦١تا  ٥٨کند. وسط این آیات، پرانتزی باز و بسته شده است یعنی آیات )شروع می( ٤٦.. از آیه )

 چسبند.بردارید، این آیات بعد با آیات باال می

 کند.مدل حکومت و نظام خانواده را به صورت فرکتالی مطرح می

 های بالغ است.(، مدل احکام حاکمیتی و حکومتی در حوزه اطفال و انسان٦١تا  ٥٨آیات )

 اینها جزو آیات معترضه هستند.

 تر، مدلشان.وقتی آیات احکام، معترضه شوند، خود احکام مدنظر هستند و از آن مهم

 کرد.( مطرح می٦2اگر بنا بود فقط حکم را مطرح کند، مثل آیه )

 شوند:.. اطفال در اینجا به دو گروه تقسیم می

شان طوری نیست که بتواند تشخیص نافع داشته باشد. سرپرست نیاز . افرادی که نظام فکری٢. اطفال                 ١ 

 خواهد.دارد و نظام مراقبتی می
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 .. من از این آیات، آنچه بیان شد را استفاده کردم.

رسد ولو مناط آن را طبیعی مواهبش به او میاگر کسی فلسفه این آیات را نداند اما خود را مقید به اجرا کند، به طور 

 نداند.

 اگر گفت برای تربیت فرزندم چه کنم؟ مدل تربیتی را مدل اذن بگذار.

 اذن را اجرا کن و به بچه بگو اجازه بگیرد. البته این اجازه گرفتن را بر اساس مدل سوره نور آموزش بده.

 گذاشته.. زمان هم ٢. موقت کرده و ١مدل سوره نور، اذن را 

 نه اینکه بچه برای همه چیز اجازه بگیرد: آب خوردن، نان خوردن، دستشویی رفتن و ... .

بهتر است خود آیه را اجرا کنیم و مناط آن را برای علما بگذاریم. همین آیه را بر جان خود بپذیرانیم، اتفاقات مهمی 

 افتد.در زندگی می

 

 آيه نور

 نور:بر اساس آیات مختلف قرآن درباره 

 نور مقصد غایی انسان است.

 لمت دارای مراتب است.اما ظ  نور دارای مراتب نیست

کند چون دارای مراتب است بهره او از آن چیز /حق/ روح/ نور  دارای مراتب نیستند. موجودی که از آن استفاده می

 متفاوت است.

 /علم باالتر از نوراست. باید موقعیت اختصاصی برای علم باز کنیم.

 تر از نور باشد اما ارزش علم را به وسیله نور بفهمیم.باید علم برایمان مهم

 تواند نور دریافت کند.انسان اگر کافر باشد، نمی
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 نور یعنی سُبُل سالم؛ نور هدایت به صراط مستقیم است.

 شود.نور.... کتاب/ رسول/ ولیّ خدا/ خود خدا.... به همه اینها نور گفته می

 فرستد برای اینکه شما را از ظلمات به نور خارج کند.فرماید: خدا درود و رحمت می( می٤٣ه)سوره احزاب آی

 کند.های عینی اشاره میدر آیه نور خدا خودش را نور معرفی کرده و برای آن مَثَلی زده و در آن به مصداق

 میتوانی مَثَل خدا را ببینی نه مِثل خدا را.

 ت. راه و کار رسوالن روشنگری است.وجه مَثَلیت آنها هدایتگری اس

 نور خدا، نماد هدایتگری است.

 نور خدا بیان و مَثَلی از علم خدا به همه چیز است. 

 نور از سنخ حق و وجود است.

 نور مخالف ظلمت است.

وان تها از آن متفاوت است که با ایمان و عمل صالح مینور دارای مراتب نیست. حقیقتی ثابت است که بهره انسان

 به آن رسید.

کند که نور دیگری دریافت کند. آن آدم ای انجام میدهد که در او قابلیت ایجاد مینورٌ علی نور یعنی فرد حسنه

 کند.توسعه پیدا می

 مثال وضوی روی وضو، نورٌ علی نور است.  

 تواند مراتب داشته باشد.شود به همین خاطر میعدم/ ظلمت، چون به نسبت تعریف می

 گوییم.ه ظلمت هم به اعتبار درجاتش، ظلمات میو ب

 تر یعنی با وجودتر شوند.توانند نورانیها میروز به روز انسان

 

 کنید؟شویم میگوییم علم اکتشافی است یا آن را سنتز میوقتی وارد علم و معرفت علم می -
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کند و علم دوری کند، قابلیت پیدا میگویی اکتشافی است یعنی اگر انسان خود را صیقل بزند واز محرمات وقتی می

 شود.در او جاری می

اش نور کنیم اما علم جنسدانیم. عمرمان را در راه علم صرف می.. علم  اصل، نور است. ما خیلی چیزها را علم می

 است.

 اش را نور بگذارد.برای عالِم شدن، انسان باید معیار و مُحکم

 خواهیم.نشانه علم را نور می

-یابد تا مادامی که خاصیت روشنگری نداشته باشد، خدا اسمش را نور نمیهایی که در ما ریزش میهمه دانستنی 

 اش بشود نور.گذارد. باید جنس

 

 کند.هاست و همه مقاصد انسانی را تامین میخاصیت نور، سالم و مصونیت از آسیب

شود. به مومن هم به همین اعتبار به آن نور گفته میقرآن و والیت عامل هدایت و روشنایی بخشی است و به این 

 شود.اعتبار نور گفته می

شود؛ از اینرو شرط الزم برای اخذ نور، ایمان است. اگر ایمان در وجود انسان مستقر شود، علم به نور تبدیل می

 خداوند اتمام کننده نور خود است.

 دهد.جهت نور میکند و از این به اواش عمل میمومن مُدام به وظیفه

 بیند.کند نور را.. در واقع جزای عمل خود را میدهد، تمام میخدا جزای مومن را نور می

 شود.نور خدا نماد هدایت و نیز بیان و مَثَلی از علم خداست که در زندگی انسان به شکل ذکر جاری می

 شود مثل علم.گیرد، ذکرش مینور در انسان شکل می

توان مشاهده کرد. نور را در فوران ذکر شود. نور را نمیغفلت بیشتر خارج شود، نور در او بیشتر میهر چه فرد از 

 توان مشاهده کرد.می

 توان به  ظهور علم به نحوی که نسبتی با هدایت داشته باشد، معرفی کرد.نور را می
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 تشخیص بدهیم.توانیم بینیم. اگر علم نداشته باشیم، نمیاگر اینجا تاریك باشد، نمی

 دهد. کار علم این است که به انسان توان تشخیص می

خواهد تا بچه به تدریج، ها فعال نشده و زمان میغافل بودن و عدم هوشیاری، گاهی برای این است که قابلیت 

 قوایش فعال شود.

 گوید.اینکه بچه بتواند بگوید، بر اساس نوری می

 توانستیم خیلی کارها را بکنیم.ید. یك نور حسی حاکم است و اال نمیگوهر توانی هست، به واسطه نوری می

 هاست.فهم خدا از ناحیه علم خدا، از بهترین فهم

توان از ناحیه قدرت، صفات و اسماء و ... شناخت، اما بهترین شناخت عرفانی خدا از ناحیه علم خدا را می

 «.بکل شیء محیط»خداست...

ت که همه طالب علم هستیم اما درباره اینکه چه چیز از منظر خدا علم است،  عالمت از معضالت زندگی ما این اس

 سوال داریم و بالتکلیف هستیم! نمیدانیم چه بخوانیم و چه بکنیم.

 الیقظة نور .... بیداری نور است. 

 وید.گرسد را، خدا نور میشود تا یقین، که به شکوفایی میای که از خفتگی خارج میبیداری اولیه

 اش علم است.علم از موضوعات کلیدی انسان در زندگی است. شاید اولین بحث

شاءاهلل برکت این ایام برای ما، حداقل خاصیتش این باشد که اهل کرامت شویم به برکت صلوات بر محمد و آل ان

  محمد
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 2/42  / 62اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               نور   ) جلسه    سیزدهم (   مبارهک   سوره   

 

 برای سالمتی خودتان و خدمتگزاران دین صلواتی ختم کنید.

 

 ی مباحث علم بررسی کنیم. در حوزهی نور را  کنیم تا به مطلب جامانده برسیم. بنا بود سورهبی مقدمه شروع می

 کنم و بعد شروع کنیم. ای را عرض می قبل از این مقدمه

که در این   اند، افرادی که زمان جنگ یا ابتدای انقالب اسالمی را بخاطر دارند، باالخص در کتاب صحیفه خوانده

شوند،  و خارجی مواجه میگیرد، مخصوصا وقتی با دشمنان داخلی  شرایط خیلی چیزها حالت مهم به خود می

گیرد. شبهات، ابهامات، برخورد با منافقین و..... فضای جامعه را خیلی به هم  زندگی مردم تحت تأثیر قرار می

 ریزد. می

توان برخورد کرد؟ در این شرایط جوامعی که رهبری آگاه دارند گوش به  با مشکالت معیشتی و اخالقی چطور می

ای بکنند و کسی را  مام)ره( این شرایط خیلی زیاد بود. همه منتظر بودند امام سخنرانیفرمان رهبر هستند و زمان ا

 گویند. می "بینه"منصوب کنند. اسم این روشنگری را در قرآن 

شوند. آیات  تاب می قدر است که مردم بی افتد و این در زمان رسول اکرم)صل اهلل علیه و آله و سلم( همین اتفاق می

 رسند. و مردم به سکینه می کند روشنگری می

 گویند. می "آیات بینات"به این وضعیت، 

افتد  آیات بینات: در فضای مدنی عبارت است از رفع ابهاماتی که در، درگیر شدن جامعه با مسائل مثدحدثه اتفاق می

ی  وسیله های موجود به بست کند. منظور آیاتی ست که جامعه را از بن ها نجات پیدا می بست و جامعه از بن

 دهند. کنند، نجات می روشنگری و علمی که ایجاد می

 کننده بخش/ آیات هدایت آیات نجات

 مکرر تکرار شده است. "بینات"ی مبارکه نور کلمه  در سوره
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 (١)تَذَکَّرُونَ   لَّعَلَّکمُ بَیِّنَاتٍ  ءَایَاتِ فِیهَا أَنزَلْنَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ أَنزَلْنَاهَا سُورَةٌ

هایی که دنبال ذکر هستند، این آیات برایشان تأثیر دارد. هر  ی اثر آیات بینات در ناحیه ذکر انسان است. آدم قهمنط 

 کنند. های متعددی را باز می شود، گره کدام از احکام که نازل می

 د باز کردند.ها را در زمان خو بینیم همین آیات بودند که خیلی از گره اگر خود را در شرایط نزول بگذاریم، می

 برسیم. ١٨ی  بینات را اگر آیات گره بازکن بدانیم؛ یعنی ما فهرستی از آیات گره بازکن داریم تا به آیه

 

 بحث تبیین/ تبیین آیات (١٨)حَکِیمٌ عَلِیمٌ اللَّهُ وَ  االَْیَاتِ لَکُمُ اللَّهُ    یُبَین  وَ

دهد که اینها به  سری آیات و احکامی را قرار می یكکه در واقع ویژگی تبیین آیات اینطور است که خداوند 

 صورت قانون ثابت کارشان این است که مشکالت جامعه را برطرف کنند.

 ها حل شود. های کور وجود دارد. با آیات بینات گره جامعه انتظاری دارد، ابهاماتی هست و گره

کنند. آیاتی  شوند، تبیین آیات استمرار پیدا می میشوند و در جامعه جاری  وقتی همین آیات تبدیل به قانون می

 گشایی دارد. هستند که مکرر حالت گره

صورت  گذارد یعنی این آیات به کند اما اینکه روی برخی آیات مشخصاً دست می خداوند همه آیات را تبیین می

 ویژه دارای این خاصیت هستند.

شوند. این  سری مؤمن می های انبیاء هستندکه یك ل معجزهطور هستند که مث های مکی، آیات بینات این در سوره

 آیات کفرشکن.. نفاق شکن است. مثل عصای موسی در قوم بنی اسرائیل.

های مدنی مخاطبین را به ایمان  کند اما در سوره ها را به اسالم و ایمان دعوت می آیات بینات در جوامع مکی انسان

 کنند. را دعوت می خالص/ صدق در ایمان/ استمرار در ایمان

 گشا است. ی گره ای که به آن برچسب بینه بخورد یعنی اینکه این  آیه هر آیه

کند. الزامی ندارد که بعد از آن بینه افراد  کند که حجت را بر افراد تمام می آن آیه نورانیت وو ضوحی ایجاد می

 اطاعت کنند، اما حجت بر همه تمام است.
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شود که کافر نباشند. اما در جامعه مؤمن با آن مشکل به سبکی که گفته شده  ا تمام میدر جامعه کافر حجت بر آنه 

 باید برخورد کنند.

 مبین بودن کتاب)هستی یا قرآن(: در کتاب بودنش آشکار است و در خاصیت کتاب داشتنش وضوح دارد.

 هم در قوانینی که در آن هست، واضح است. -١

 کند. ت را واضح میهم آن قوانینی را که در آن هس-٢

 واضح است که کتاب قانون است.-١

 کننده است. واضح است که آن قانون واضح-٢

 االن با سه واژه برخورد کردیم: 

(: علیم حکیم: خدایی که حکمش از روی علم است. علمی ١٨آیات بینات: لعلهم یتذکرون/ یبین لکم الآیات)آیه

 (٣٤شود/ آیات بینات)آیه ش مشخص میا دهد. بر اساس آن علم حکم زندگی که حکم می

ساله فالن غذا ضرر دارد.  ٣-٢فهمیم برای سن  ی تربیت فرزند می حکیم قرآن به معنای ذا حکم است./ در حوزه

 علمش همراه با حکمش است. همینکه فهمیدی نباید بدهی.

نباید آن را بخورم، چون ضرر  اگر فهمیدم این چای به هر دلیل برایم ضرر دارد و برایم این موضوع روشن شد، پس

 دارد.

 تواند حکم چیزی را بگوید. داند که می شود. یعنی فرد آن قدر می ی حکم، حکمت ایجاد می از تلفیق علم به عالوه

داند که اگر بگوید فالن کار را بکن حکمش بر شما واجب است. تشخیص طبیب، حجت است  قدر می طبیب آن

 داند. چون می

 است و علمش به حدی رسیده که بتواند حکم صادر کند، حکمت دارد. هر کسی که متخصص

 قدر به نصاب رسیده حکمت: آن

کنیم احتیاج داریم در ما حکم  ی علمی که کشف می علم به ما نزدیك است اما ما از علم دور هستیم. ما به اندازه

 ایجاد شود.
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 ند.دا داند حکمش نافذتر است از کسی که کمتر می آنکه بیشتر می

 آورد. آورد. اگر کسی مطابق حکم عمل کرد، علمش حکم می علم است که حکم می

ی کودك مثالً در سن سه سالگی کودك فالن ... را دارد و به علم رسید، علمش بر ما حجت را تمام  در حوزه

 کند و باید به او حرف عمل کنیم. می

ای وجود دارد که طرف بر اساس  فضاهای خالی ی بین علم و عمل، هوای نفس هست. هوای نفس یعنی یك فاصله

 کند. مبنا عمل نمی

 ی عدم رجوع به مبانی و معیارها هوی دارد. هرکس به اندازه

 هوی نفس: خالی بودن نفس از حجت در همه یا بعضی از امور است. 

 ها در بعضی چیزها نسبت به آن هوی دارند. بعضی

 

 آیات بینات)بینات:احکام(:

 اش فرق دارد. چه اثری دارد؟ در میزان روشنگریهوی روی آن  -

 در فضای مکی: معجزات -

 در فضای مدنی: احکام رهایی بخش از معضالت -

 شود. شود و تبدیل به سیر و سیره می یبین لکم اآلیات: قانون جاگیر و تثبیت می

 شده است.یبین لکم اآلیات: در زمان خودش به عنوان معجزه عمل کرده و اآلن تبدیل به سنت 

 آیات مبینات: 

 کند. ساختار ایجاد می -

 گری دارد.  تری نسبت به بینات دارد. حالت تعزیه مبیّن یعنی روشن کننده/ حالت فاعلیت قوی -
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های ازدواج/ وساطت در  کند، بازوی رهبری در جامعه است. مثل تشکیل گروه عالوه بر اینکه معضل را حل می -

 ازدواج. 

 کند. مثل بسیج، بازو دارد. پیدا میحالت ساختار  -

 کند. حکم است، جزء احکام هم هست اما جریان ساختاری ایجاد می -

 های ازدواج ی قضائیه، وساطت های حل اختالف)خودشان احکام دارند(، قوه ها، کمیته مثال مبینات: دار القرآن

 هایی دارند. هر کدام از این سه مدل

 کند. سازی و ایجاد ساختار را در جامعه مدنی تبیین می های نظام است که مدلای ترین سوره ی نور مهم سوره

 آیات:

 گشا است. بینات: حضور احکام  گره 

 گشا است. مبینات:حضور ساختارهای گره

گشا  چه ساختارهایی را در جامعه ایجاد کنیم؟ نوعاً در سوره حرفش این است که ساختارهای گره -

ی اسالمی گیر افتاد اولین جایی  بوط به حکومت نیستند و حاکمیت اگر جامعهساختارهای مردمی هستند، مر

 که باید به سراغ آن رفت، مردم است. مردم ساالر است و حکومت ساالر نیست.

ی نور هیچ بخشی وابسته به حکومت و حاکمیت نیست مگر قسمت آخرش که مربوط به جهاد  ی مبارکه در سوره

 است.

 ده محور هستند.مردم بیت محور/ خانوا

شود. ذکر و انثی نیست  بیند. واحد جمعیتی قرآن بیت می بندد، مردم را جز در بیت نمی سوره وقتی چهارچوب می

 صورت طبیعی.. بلکه بیت است. ساختار به

آیات بینات مثل حکم، حد امکان اجرای  بدون ساختار را اصالً ندارد. چهار نفر عادل برای کار غیرشرعی باید 

 شود. ت دهند. در محکمه باید شهادت دهند و حکم هم از محکمه صادر میشهاد
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 الْیَوْم  وَ ب اللَّهِ تُؤْمِنُونَ کُنتُمْ إ ن اللَّهِ دِین  فى  رَأْفَةٌ به  مَا تَأْخُذْکمُ لَا وَ  جَلْدَةٍ مِاْئَةَ مِّنهُْمَا وَاحِدٍ    کلُ فَاجْلِدُواْ الزَّانى  وَ الزَّانِیَةُ

 ( ٢)الْمُؤْمِنِینَ مِّنَ طَائفَةٌ عَذَابهَُمَا لْیَشهَْدْ وَ  ر االَْخِ

مواظب باشید مردم در این زمینه رأفت هم نداشته باشید. روی سخنش به مردم است. مردم باید کاری کنند که 

 ی حاکمیت دینی اتفاق بیافتد. زمینه

 آیات بینات خودشان حکم هستند.

 کنند. گشا هستند. فضای التهاب جامعه را خنثی می گرهبینی، همه  آیات را اینجا می

 ١کند. تبدیل به یك جریان می ١٧ی آیه

 ٢، خطابش به مؤمنین است و مربوط به حکومت و حاکمیت هم نیست.٣١و٣2و٢٩و٢٨

ْعفِفََِوَ  ْست  ُدونَ َل ََالَِّذينَ َْلي  تىَ َنِكا ًحاَيج  مَََُح  ََُُيْغنِيه  ُغونَ َالَِّذينَ َوَ ََف ْضلِهََِِمنَّللاَّ ْبت  ابَ َي  اَاْلِكت  تََِْممَّ ل ك  اُنُكمََْم  لِْمُتمََْإِنََْف كا تُِبوُهمََْأ ْيم  يْراَفِيِهمََْع  َوَ ََخ 

اُتوُهم نَء  الََِمِّ ََِمَّ ئُكمََْالَِّذىَّللاَّ ات  اتُِكمََُْتْكِرُهواََْل ََوَ ََء  ي  لىَ َف ت  اءََِع  ْدنَ َإِنََْاْلبِغ  ًناَأ ر  صُّ ُغواََْتح  ْبت  ضَ َلِّت  ر  وةََِع  اَالْحي  ْني  نَوَ ََالدُّ َِمنَّللاَّ ََف إِنَََُّيْكِرههُّنَََّم 

ْعدَِ اِهِهنَََّب  فُورَ َإِْكر  ِحيمَ َغ   ای نتوانستند پس باید عفت پیشه کنند. عده(33َ)رَّ

ی حجاب در این بخش  (آیه ٣٤)لِّلْمُتَّقِینَ مَوْعِظَةً وَ   قَبْلِکمُ مِن خَلَوْاْ الَّذِینَ مِّنَ مَثَلًا وَ مُّبَیِّنَاتٍ ءَایَاتٍ   إ لَیْکمُ أَنزَلْنَا لَقَدْ وَ

 شود. حکم حجاب از جنس آیات مبینات است. حکم نگاه از جنس آیات مبینات است. مطرح می

 کند. آیات مبینات اینطور هستند. کند./ سبك زندگی را تعیین می در جامعه ساختار ایجاد می

 کند. کند، کل ساختار تغییر می همانطور که اگر حجاب در جامعه مشکلی پیدا

                                                           
١
 (١٧)مُّؤْمِنِینَ کُنتُم إ ن أَبَدًا لِمِثْلِهِ تَعُودُواْ أَن اللَّهُ یَعِظُکُمُ 
٢
 (٢٨)عَلِیمٌ تَعْمَلُونَ ب مَا اللَّهُ وَ  لَکُمْ  أَزْکىَ هُوَ  فَارْج عُواْ ارْج عُواْ لَکُمُ قِیلَ إ ن وَ    لَکمُ یُؤْذَنَ  حَتىَ تَدْخُلُوهَا فَلَا أَحَدًا فِیهَا تجَدُواْ لَّمْ فَإ ن 

 (٢٩)تَکْتُمُونَ مَا وَ تُبْدُونَ مَا یَعْلَمُ اللَّهُ وَ    لَّکمُ مَتَاعٌ فِیهَا مَسْکُونَةٍ غَیرْ بُیُوتًا تَدْخُلُواْ أَن جُنَاحٌ   عَلَیْکمُ لَّیْسَ

 (٣2)یَصْنَعُونَ ب مَا  خَب یرُ اللَّهَ إ نَّ  لهَمْ  أَزْکىَ ذَالِكَ  فُرُوجَهُمْ یحَفَظُواْ وَ أَبْصَار هِمْ مِنْ یَغُضُّواْ لِّلْمُؤْمِنِینَ قُل

 یُبْدِینَ لَا وَ  جُیُوبه نَّ  عَلىَ بخِمُر هِنَّ لْیَضْر بْنَ وَ  مِنْهَا ظَهَرَ مَا إ لَّا ز ینَتَهُنَّ یُبْدِینَ لَا وَ فُرُوجَهُنَّ یحَفَظْنَ وَ أَبْصَر هِنَّ مِنْ یَغْضُضْنَ لِّلْمُؤْمِنَاتِ قُل وَ

 مَا أَوْ نِسَائه نَّ أَوْ أَخَوَاتِه نَّ بَنى  أَوْ إ خْوَانِه نَّ بَنى  أَوْ إ خْوَانِه نَّ أَوْ بُعُولَتِه نَّ أَبْنَاءِ أَوْ أَبْنَائه نَّ أَوْ بُعُولَتِه نَّ ءَابَاءِ أَوْ ءَابَائه نَّ أَوْ لِبُعُولَتِه نَّ إ لَّا ز ینَتَهُنَّ

 یخُفِینَ مَا لِیُعْلَمَ ب أَرْجُلِه نَّ یَضْر بْنَ لَا وَ  النِّسَاءِ عَوْرَاتِ  عَلىَ یَظْهَرُواْ لَمْ الَّذِینَ الطِّفْل  أَو  الرِّجَال  مِنَ الْارْبَة  أُوْلى  غَیرْ التَّاب عِینَ أَو  أَیْمَانُهُنَّ مَلَکَتْ

 (٣١)تُفْلِحُونَ   لَعَلَّکمُ الْمُؤْمِنُونَ أَیُّهَ جَمِیعًا اللَّهِ إ لىَ تُوبُواْ وَ  ز ینَتِه نَّ مِن
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دست  نباید کسی بگوید که فقط یك آیه در مورد حجاب داریم! از ارتباط آیات حجاب و نگاه، یك منظومه به

 آید.  می

 اش است. ی حجاب در کنار موضوعات دیگر آیات کناری آیه

 غض بصر، دخول در بیوت...-١

٢- 

است/ مبینات است)باالترین سطح روشنگری را به این آیات  این آیات خودش بینات است/ یبین لکم اآلیات-٣

 مطرح کرده(

آویز است. آن چیزی که   آیه: )اَوَیَ( آیه به معنای نشانه نیست. آیه به معنای داللت هم نیست. آیه به معنای دست

 برد. ها را در مسیر هدایت میتوانند به آن اتکاء کنند و آیه آن افراد می

 ند: تکوینی مانند خورشید/ شب و روزآیات دو دسته هست

 تشریعی:جنس حُکم هستند.

برخی آیات بینات، یبین لکم اآلیات، مبینات هستند. پس سه دسته هستند. برخی آیات هر سه شأن را به خود 

 دهند. اختصاص می

شان ه دانستنکند. حجت معلوماتی هستند ک کنید، حکم معیار پیدا می حجت: برخی مواردی که به آن علم پیدا می

 شود. چون فالن چیز هست پس فالن..  موجب تکلیف است و مورد استناد واقع می

ی معلومات این حالت را ندارند. هر معلومی که استناد کار ما را مشخص کند و بتوان به آن استدالل کرد  اما همه

 ترین حجت، عبودیت خداست. هازیاد هم نیستند. مهم حجت است. حجت

شود. )من یطع اهلل و رسوله...( پس  آید پایین و ریزتر می تواند باشد. این موضوع می یل هر کار این میباالترین دل

 اطاعت، معادل عبودیت است.

 رسد مثالً به چای خوردن. شود تا می شود. درجه درجه می آید پایین ریزتر می می
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ه احکام عمل کنی. نسبت اجرای حدود با کند، اینکه ارزش یك حکم را نسبت به بقی ردیفی هم ارتباط پیدا می

 تر از اجرای حدود است. اجرای حدود ترمیمی است. حجاب این است که حجاب ساختاری

 کاری ساختاری باید بکنیم، تا این مشکل ایجاد نشود.

 آیات مبینات منشأ هستند.

کند.  آید و رفع و رجوع می نات میشود. حاال آیات بی اگر آیات بینات را در جامعه اجرا نکردیم، دچار مشکالتی می

 اصل بر این است که ساختار را درست کنی. در این صورت عوارض کمتر است.

 شود. ، آیات قبلش آیات نور است. یکی امکان دارد بگوید مربوط به آیات بعد می٤٦آیات مبینات آیه 

 کند. هر که هر جور بگوید و به قبل یا بعد ربط بدهد، فرق نمی

 ها.شود گرفت و یا به هردوی آن را به قبل گرفتیم. به بعد هم می ٣٣ما آیه 

 ، فضا عوض شده است.٤٦اهلل نور السموات... تا   ٣٥از آیه 

مثل این است که اسم دو مدل آیه را آیات بینات گذاشته و اینها را در یك ترازو گذاشتند. از اهلل نور السموات 

 البصر... را هم در یکی گذاشت.گفت آیات مبینات.آیات حجاب، یغض 

 توانیم آیات بینات بگوییم. ی احکام رسول را هم می اگر این را قبول نکنیم، آنوقت همه

 کند... برخی احکام در جامعه ساختار نورانیت جامعه را تضمین می

گذاریم.)اینجا  نمیتوانید بگویید روی بحث بیوت، انکح ا... دست  ای است، نمی  ای است/ مجموعه احکام منظومه

 اولویت نداده است، بسته کرده است(

یبین، بین فضای قبل و بعد تمایز ایجاد کرده است. آن را نسبت به قبلش جدا کرده است. یك قسمت راجع به  ١٨آیه

 ها، یك قسمت راجع به احکام ایجابی گفته است. آسیب

 شوند. کنند، موفق نمی کنند و به بقیه اعتنا نمی می بسیاری از افراد چون در منظومه احکام و آیات به یکی اعتنا

 تواند موفق شود. ای نسبت به حجاب اعتنا داشت اما نسبت به ازدواج اعتنا نداشت، قطعاً نمی اگر جامعه 

 شود. مثل یؤمن ببعض و یکفر ببعض می



118 
 

 ی اخالقی من چیزی به نام بحث علم شد. نتیجه

کردیم بدیهی است. بعد که وارد آیات قرآن شدیم فهمیدیم علم،  فکر می کردیم مهم باشد. بحث علم را فکر نمی

 کند. حکمت، یقین، حیات و ... زندگی ایجاد می

 کند. علم، قدرت ایجاد می -١

 کند. علم، حیات ایجاد می-٢

ست. آید مگر اینکه دینی ا علم و دین یکی است و هیچ علمی غیر دینی نیست. هیچ علمی در عالم به وجود نمی-٣

 علمش دینی است.

 کند. کند، خیانت می روحانی است از دین استفاده نامطلوب می

 های زیادی دارد. آید و حد وسط بحث علم خیلی سخت درمی

 اینها سیر دارد.

 علم و حیات

 علم و قدرت

 علم و دین

 شویم.الکرسی متوجه میها را  از آیه نور علم: به نور که رسیدیم دیدیم باید بگوییم نور  علم. البته همه این

گوید مَثَل علم است. نه اینکه علم مثل نوراست. وقتی چیزی برای  جنس علم، نور است، نوری که در قرآن می

 ی باالتری دارد. تر است و مرتبه ای تر و پایه شود یعنی مستحکم چیزی مَثَل می

 ماهیت است، جنس است. چون علم بوده، نور هست.

هست. از بین صفات خدا سه صفت، صفت ذات است)علم، قدرت، حیات( بقیه صفت فعل  علم خدا مقدم بر نورش

 هستند.

 حیات همان علم و قدرت است. قدرت هم همان علم است.
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 هو الحی القیوم: هر موجودی قوامش به اوست. علم و قدرت است.

 در حوزه نور

 گوید و اهلل بکل شیء علیم.  /  انتهای سوره هم می٣٥ی  آیه

این جریان، اهلل نوره... واهلل بکل شیءٍ علیم است. علم حقیقتی است که همه حقایق زیرمجموعه آن قرار آخر 

 گیرد. می

 یضرب اهلل االمثال 

شود. یعنی آیات بینات و آیات مبینات زیرمجموعه اسم غفور  ی غفور رحیم مرتب تکرار می ی نور، آیه در سوره

 رحیم هستند.

 افتد: همیده شود چند اتفاق مهم میاگر مفهوم علم با نور ف

 رویم علم مورد تأیید خدا هست یا نه؟ .آیا علمی که ما به سمت آن می١

 شود. ی اینکه علمی مورد رضایت خداست چیست؟ با نور فهمیده می نشانه

 افتد. وقتی روی وضوح، ای که به تدریج راه میشود مثل بچه حیات و قدرت به تدریج برای انسان حاصل می

توانید کشف کنید که این علم مورد رضایت خدا هست یا نه. خاصیت نور این  تر می برید، سریع روشنگری و نور می

 است.

 ای است. شود، چون قدرت و حیات مرتبه قدرت و حیات دیرتر فهمیده می

 کند باید وضوح را در زندگی من بیشتر کند. علمی که بر جان من تابش می

 تر شدم، باید بداند آن علم نیست. س قرآن رفتم اما گیجاگر کسی گفت که من کال

 شود. این یعنی علمش علم نبوده و نورانیت از او گرفته شده است.رود و بداخالق می یك نفر کالس اخالق می

 توانیم نشانه بگذاریم. توانیم نشانه بگذارم اما وضوح را می عمل را نمی

 ود تا زمانیکه به آن عمل کنیم ممکن است شش ماه طول بکشد. ش چون از موقعی که عمل برایمان واضح می
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ی فردی)مبینات، یبین لکم اآلیات، بینات( و اجتماعی)مبینات، یبین لکم  ی بحث نور می خواهیم در حوزه وسیله به

 اآلیات، بینات( نورانی شویم.

 برخی علوم در حکم مبینات، یبین لکم اآلیات، بینات هستند.

 گیریم. اجتماعی)اتفاقات و رخدادهای اجتماعی( مَثَل فرد است. آنها را برای حقایق در وجود انسان، مَثَل میآیات 

 علمی که نورانی است. علم: 

 علم نوری: خصوصیاتی دارد

 علم ناری: خصوصیاتی دارد

ویم یا دچار علمی به افراط ر شویم یا افراط)یعنی یا به دنبال علمی نمی اگرنتوانیم تفکیك کنیم، یا دچار تفریط می

 رویم.( می

 علم در ذات خود نور است.

 کند. نسبت انسان با نور یعنی جهتش، یا نوری است یا ناری. جهت انسان او را نوری یا ناری می

 دهند.آیه مربوط به این است که در حالیکه علم دارند، فالن کار ناپسند را انجام می ٧2-٦2

خورد، خیلی بیشتر  هایی که به فرد می کند. در اینجاها لطمه ق است اما با او مخالفت میعلم دارد که پیامبر بر ح 

 است.

کنند. این کار خوبی نیست. خدا خورشید و نور را برای تو گذاشته است  برخی خود را از نور خورشید محروم می

 سزاوار نیست خودت را از نور محروم کنی.

شود. در او قساوت  شود. تبدیل به پیله می د اما در آنها تبدیل به عمل نمیگذارن برخی خود را در معرض نور می

 شود. انعکاسی ندارد.اگر بیشتر از خدا دانستی، تب و تاب تو باید بیشتر شود! ایجاد می

 لرزد چون شنیده اما عمل نکرده است. اما دیگری یکبار شنیده اما به آن عمل کرده است. ولی نمی

 اند.خورد اما بیشتر تغییر کرده اید که ظاهرشان به دینداران نمییا کسانی را دیدههای اح حتما در شب
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کنیم و برای همین هم کمال را از رویم و علم غیر نافع را به جای علم نافع جا سازی می های نافع نمی به دنبال علم

دانیم چه تبعاتی دارد. گاهی  کنیم. نمی میرویم به دنبال علم اما دریافتمان از حقایق را کور  دهیم. یا می دست می

 کسی که سراغ علمی نرفته است، ازکسی که به سراغ آن علم رفته است، حجابش کمتر است.

 ای در این زمینه وجود دارد. دهنده روایات تکان

فرد به فهمد بالفاصله به عمل تبدیل شود. یعنی  شاخص اختالل در انسان این است که همان موقع که چیزی را می

 ی تأخیرش دچار اختالل است. اندازه

 فهمیم که کسی چقدر دچار اختالل است. به نسبت تأخیر به عمل می

 های مختلف است. پرسد! دچار اختالل کند یا سؤال زیاد می یا سؤال نمی

 شود.. این یعنی اینکه اختالل داری. اگر فهمیدی فحش بد است، دیگر نگو! اگر گفتی دیگر نمی
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 2/42  / 62اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           نور   ) جلسه    چهاردهم (   مبارهک   رهسو   

  

 بفرستید.ی شیعیان و امام شیعیان صلواتی  برای سالمتی خودتان و همه

 ی نور و ارتباط نور و علم بود. ی مبارکه آخرین بحثی که مطرح شد بحث علم بود. دلیل مطرح کردن این بحث آیه

ی نور بیشتر  کنید کلمه علم خدا از نظر رتبی بر نور مقدم است. به همین دلیل هم وقتی شما در آیات قرآن غور می

 ی مقصد بودن برای انسان دارد. جنبه

شود برای علم  کتابی نازل شده تا انسان را از ظلمات به نور خارج کند. نور مَثَل می« ی الذین آمنوا یخرجهم...اهلل ول»

 خدا.

 .صلواتبرای اینکه از نورانیت قرآن بیشتر استفاده کنیم 

ت.اگر ی مفهومی نور و علم، علم حقیقت نور است و نور نمود بیرونی یا کارکرد حقیقی علم اس با بررسی شبکه -

 انسان علمی را به دست آورد و نورانیتی در آن نبود نسبت به آن تردید کند.

 خاصیت علم نورانیت است.

 آموزی هست یا نیست؟ کنی علم ی آن حقیقت است. کاری که می کننده نور مثل علم و تبیین

 سازی هست یا نیست؟ کند نور و شفاف ببین کاری که علم با تو می

گویی من نورانی شدم. نورانی شدم یعنی من احساس رضایتم بیشتر شد یا ابهامم  دهی، می می یك عمل عبادی انجام

 در زندگی کمتر شد.

- که نورانی شدن یعنی ابهامات زندگی گوییم نورانی شدن.. در حالیاما ما گاها به اینکه حال خوشی دست بدهد می

 مان کم شود.

 شدن یعنی علم بیشتر و رهایی از ابهامات.ی عبادات نورانی شدن است. نورانی  فلسفه

 کننده حقیقت آن است. نور مثل علم، تبیین
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 ای و نورانی شدی، ابهامت باید کم شده باشد.گویی فالن زیارت را رفتهاگر می

 کند. بخشی است. نور همان علم است یعنی هدایت می نور همان علم به اعتبار هدایت

 نور=علم   علم=نور

 تی است که در علم وجود دارد. علم بیان جوهره و حقیقت نور است.نور بیان عظم

 طالب علم است یعنی طالب نور است.

 های زندگی انسان است. ی حضور نور در صحنه نور به عنوان نشانه بودن علم است. و علم نشانه

 علم)علم  نوری( دارد.خواهی تشخیص بدهی که چقدر نور دارد، ببین چقدر  اگر جمعی یا کشوری یا انسانی را می

 اش در ظلمات است. و به اندازه علمی هم که دارد، روشنایی دارد.هر جمعی و حکومتی به اندازه جهل

 های مختلفی دارد. همان علمی که خدا بر انسان حجت قرار داده است. علم حیثیت

 ها دشمن حقایق هستند چون به آن جهل دارند. )امام علی علیه السالم( آدم

 بینند. نور کلید و راه رسیدن به حقایق است. آن جهل دارند یعنی آن را نمیبه  

 -٤کند(  کند/ تمایز ایجاد می تبیین)بین ایجاد می-٣بیان  -٢هدایت  -١های علم  نوری را در قرآن بررسی کنیم.  واژه

 ها زیر مجموعه علم هستند.   بینه و بینات. این -٥مبین 

 علم و فطرت)دین( -علم و حیات -تهای علم: علم و قدر حیثیت

 تر هستند. ها وسیع های منفی هستند. همیشه در قرآن مثبت واژه های مثبت بزرگتر از واژه

 مخالف خیر، ضر/ شر است.

 ها را بدانید؟!کند. خوب چه کاری هست که آن دانستن برخی چیزها ناراحتتان می

 باب علوم غیبی را هر کسی نباید بداند.

 کنند. ات: حجت را بر انسان تمام میبینه و بین

 های اطراف آن(  ذکر: هم زیر مجموعه علم است. )ذکر و واژه -٧سراج منیر  -٦
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 گیرد. جاری شدن ذکر را معادل اهلل نور السماوات... می

 شود. ها محل ذکر و تأللؤ اهلل نور السماوات و االرض می شود. برخی خانه فی بیوت اذن اهلل... می

 ورتی ذکر است که علم باشد.ذکر در ص

 آورد. ذکر، علم، نور و رشد می

 صراط مستقیم -٨

 ایمان و خشیت -١2قرائت  -٩

شود بلکه انسان از  گوییم. نه برای اینکه از نورانیت علم کم می های مختلفی می برای علم در ساحت قرآن ویژگی

 کند. میکند و از وجهی آن را کتمان  وجهی به حقیقت دست پیدا می

 علمی که نزد خداست هم علم است هم نور است.

شدنی نیست. انسان باید کاری کند تا در معرض نورانیت و تابشی قرار  شدنی است، حاصل شدنی و نازل علم کشف

 بگیرد. علم، القاءشدنی است.

کند اما  ت رسول پیدا میشود. آگاهی به رسال شود و نور در آنها جاری می خوانند اقتضائی ایجاد می کتاب را که می

تواند جلوی اطاعت را  شود. هرجا در انسان یا جن یا شیطان باشد چون مرکب است، می هوای نفسش مانع آن می

 بگیرد.

 اما در مالئکه که بساطت دارند، برآیندش اطاعت است.

 و خشیت ایجاد شده یا نه؟های شناخت اینکه انسان به حقیقتی علم پیدا کرد یا نه، نگاه کنید ببینید در ا از راه

 کند. خشیت عبارت است از حالت پذیرش و نرمشی که انسان نسبت به حق پیدا می

 کند. بعد از دیدن عظمت حقیقتی، نسبت به آن پذیرش پیدا می

 کند. کند بلکه ظلمت هم ایجاد می علم وقتی حجاب شود نه تنها نورانیت اضافه نمی

ازایش عمل ندارد. یعنی علم  ست که انسان علم دارد اما مابهکنند زمانی ها می هایی که برای انسان شناسی از آسیب

 گویند. شود. چون ماهیت علم نور است، حجاب  نورانی می برایش تبدیل به حجاب نورانی می
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 ی هر ایمانی علم است. مایه علم جان  ایمان است. یعنی درون

لِم نیست. هر چند با چیزهای شبه علم بتواند اورانیوم را آزاد خشیت نتیجه علم است. هر که از خشیت محروم شد عا

 اند علماء تنها آنانند که خشیت دارند. ی جو را بشکافد.  لذا فرموده کند. چون ذات اقدس دانه

گیرید علم هست یا نه، ببینید آن را که فرا  شاخص علم خشیت است. برای اینکه متوجه شوید که علمی که یاد می

 شود یا کمتر. پذیرش شما نسبت به حق بیشتر می گیرید می

رود، اطاعتش  یك نفر در فضای علمی می« انما یخشی اهلل من عباده العلماء»فقط عبادِ علماء هستند که خشیت دارند. 

 شود. نسبت به خودش، علمش، علم نیست. کم می

منظور چه » اُطلُب العلم من المهد الی اللحد» ها ما دوست داشتیم سراغ علم برویم. برایمان سؤالمان  بود که قدیم

 علمی است؟

ی نزدیك شدن به خدا جانشینی در صفات اوست. یعنی نسبت  علم نوری دائماً با هدایت قرین است. نشانه -١

 تر شود. به صفات خدا نزدیك

ا کند گویی در حال و هوای ذکر خد همراه با ذکر و یاد خداست. کسی که در هر موضوعی کسب علم می -٢

 کند.  تنفس می

 کند. گوید انگار خالقی در عالَم هست، نظمی دارد و... در این نگاه می توابع را می

 شود. اش بیشتر می شود، اخالق اجتماعی تر می علم توأم با ذکر و هدایت است. هر قدر فرد عالم -٣

 شود. های دنیا بیشتر می فرد وسعت صدر یافته و تحمل او نسبت به سختی -٤

 کند. اش هم بیشتر پیدا میاش بیشتر با دیگران و در نتیجه مسئولیتوییقدرت رویار

رود. در  شدنی نیست و یا به سختی از بین می آید، به همین دلیل زائل با حفظ و صورت ذهنی به دست نمی  -٥

 شود. درون انسان ثبت می

شود در فرد محقق  چه تصور میفرد را به الهام متصل و قدرت ابداع و تحول در آن علم را بسیار بیشتر از آن -٦

 سازد. می

 دهد.  تقوا و خشیت فرد را نسبت به خدا را افزایش می -٧

-های خاصی که خدا عطا کرده است، مهیاتر می فرد را برای شکوفایی استعدادها و برخورداری از نعمت -٨

 سازد.
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 کند. رسانی به دیگران آماده می های اجتماعی و فضل فرد را برای اخذ مسئولیت -٩

گفتند علمی بطلبه درسی نبود،  رسانی نداشته باشد اساساً علم نوری نیست. علماء اخالق می اگر علمی قدرت نفع

 علمی بطالبه در سینه بود.

 آورد. انسان به دلیل اینکه در مدار تدریج قرار دارد، این علم را هم به تدریج به دست می

 ٢٢2البالغه/خطبه  نهج

سری خصوصیات علم نوری را بیان  خواندند، یكرا که امام علی)علیه السالم( می«م... عند تالوته رجال ال تلهیه»

 اند.کرده

قال العالم: منظور علی ابن موسی الرضا است. عالِم آل محمد هستند. در روایات منظور از عالم، علی ابن موسی الرضا 

 شود. ن آن عملت خراب میست( سزاوارترین علمی که باید به دنبالش باشی آن علمی است که بدو

 توانی خوب باشی. نماز خوب، بچه تربیت کردن، ازدواج کردن ... اگر نداشته باشی نمی

 شود. تر است که فردای قیامت در مورد آن از تو سؤال می هدف علم، عمل است. علمی واجب

 پرسند، چرا درست پدری نکردی؟! در قیامت از پدر می

های بازار هم در قدیم کتاب  واجب است علم  آن عمل را داشته باشی. حتی کاسب هر انسانی مجموعه عملی دارد،

 خواندند. مکاسب می

 علم یا اولویت دارد یا واجب است یا الزم است)ضروری است، اصالح قلب انسان وابسته به آن است(.

ین علم آنی است که موجب تر کند(: قابل ستایش کند و انسان را محمود می احمد العلم)علمی که حسن را زیاد می

 کند. ازدیاد اعمال نیك دنیای تو شود. یعنی علمی که دست و پا دارت می

اش مبادا وقت و عمر خود را صرف چیزی کنی که اگر ندانی ضرری به حال تو ندارد و مبادا از علمی که ترك

 گردد غافل بمانی. موجب ازدیاد جهلت می

 (٧٦)عده الداعی ص

 شود. های دیگر برای او باز می هست شناسایی کند و عمل کند، باب هر کسی در هر جایی
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 قاعده کلی در روایات این است که

 آورد. در ساحت انسان اینطور است. اگر علم برای عمل آموخته شود)خوانده شود( نورانیت می

 شود. میکند بلکه تبدیل به مزاحمت رسانی نمی اگر علم برای ذخیره گاه آموخته شود نه تنها نفع

 هایی که با آن مواجه است، رجوع کند. هر کسی به ضرورت

عملی است  کند. نقص در زندگی به خاطر بی داند کفایتش می داند عمل کند، در آنچه نمی هر کسی به چیزی که می

 علمی. همیشه علم بیشتر از عمل است. پس هر که به همان مقدار که علم دارد، عمل کند خدا اوضاعش را نه بی

 کند.روبراه می

 همیشه ما نسبتمان به اعمالمان ...؟

 کند. آید، حتماً علمی دارد که عمل نمی کسی که مشاوره می

 آورد. بندی را هم با خودش می علم اولویت

 به این روایت را توجه کنید.

های شما گنجایش  باید دلوقتی علم را شنیدید، با جانتان طلب کنید و بشنوید، » فرمایند:امام باقر علیه السالم می

 «تان، ظرف علم شود. داشته باشد و ظرف وجودی

 زنند. تا چوب به تو می ٢علم را برای عمل بشنوید ولی بدان اگر علمی را شنیدی و عمل نکردی در قیامت 

 کنی؟ دانی را چرا عمل نمی آنچه می-٢دانی؟   چرا نمی-١

 کمی روایتش پیچیده است.

 گیرد. جا قرار میبدان که شیطان در دو 

 در مواقف جهل)کمبود علم(-١

 در مواقف زیادی علم-٢

 دانید، به او روی آورید. زیرا کید شیطان ضعیف است. هنگامیکه شیطان با شما به دشمنی برخاست با آنچه می



128 
 

 ظرفیت علم را داشته باش یعنی هر وقت علمی را یاد گرفتی عمل کن.

کنی هم، شیطان بر شما مسلط  دانی اما عمل نمی شود! اگر خوب می مسلط میاگر علم را نشنوی که شیطان بر شما 

 شود. می

کند.  یابد. یك موقع شیطان یقه شما را گرفته ول هم نمی کند شیطان بر او قدرت می فردی که علم را حمل نمی

 اینجاها حتماً شیطان هست. )جاهایی که درگیری وجود دارد(

هایتان عمل کنید، این مبارزه با شیطان  هایتان نیز عمل کنید. به دانسته شوید و به دانستههایتان با و روبرو  با دانسته

 است. زیرا کید شیطان ضعیف است.

تواند بر شیطان پیروز  هر کسی به واسطه علم، مظاهری از قدرت خدا برای او هویدا شده که اگر آن را عمل کند، می

 شود و زیر و رو کند.

 ن: علم و ارتباط با آ

 علم بدون عمل موجب زیاد شدن کفر است.-١

 صلواتبرای اینکه خداوند در این مسیر به ما توفیق بدهد 

  (٢٩، ص٢)بحار، ج

 کنند دعا کنید خدا ما را جزء علمایی قرار دهد که به علمشان عمل می
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 2/42  / 3اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    نور   )  جلسه    پازندهم (   مبارهک   سوره   

 

 برای سالمتی خودتان صلوات بفرستید.

بعدی را ختم جهت اینکه خداوند توفیق دهد تا از حقایق قرآن استفاده کنیم و در محضر قرآن باشیم صلوات 

 بفرمایید.

 رسیم. ها به سوره مبارکه فرقان می در ادامه مطالعه سوره

دانم چقدر مباحث نازل شد و  ی نور و بحث علم را که مطرح کردیم. چند نکته نیز در این رابطه مطرح شد. نمی آیه

 ها نشست.. بر قلب

 نسبتی بین علم و نور وجود دارد.

 آید. سودمند بدست می انسان دنبال علم که برود، علم 

اش با عمل  فهمد که علم  نوری نیست. علم برای اینکه به سمت نوری برود، حتماً باید فاصله گاهی انسان خودش می

 کم شود. یا اینکه در عمل ظاهر شود.

 انسان باید علمی را یاد نگیرد مگر اینکه اثراتش در اخالق و باورهایش ظاهر شود.

 را که ربطی به دین ما ندارند، تبدیل به عمل کرد؟! توان علومی حال چطور می

کند. اگر تنها علم را  اش ظاهر شود یا مطلقا علم یاد بگیرد، فرق می اینکه کسی علم یاد بگیرد تا ثمراتش در زندگی

 یاد بگیرد، ممکن است در اعمال و رفتارش ظاهر نشود و تبدیل به حجاب شود. پس:

 ات ظاهر شود.در عمل چیزی را بخوان و یاد بگیر که 

 ها را دارند. ها در دانستن علم یکی از این حالت انسان

 نسبت افراد به علم و دانش:

 کنند. کند، علم و دانش کسب می ریزی می بر اساس آنچه محیط برایشان برنامه -١
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 کنند. دانند، علم کسب می بر اساس آنچه که خود نیاز می -٢

دانند یا الاقل اعتقاد دارند که علم و دانش در  این کار را بیهوده می اساساً رغبتی به علم و دانش ندارند و -٣

 ای از موارد مفید است. پاره

دانند، دائم  گیرند و از آنجایی که خود را دائماً نیازمند به عمل می علم را برای عمل کردن بهتر فرا می -٤

فمن یعمل مثقال ذره »ند، چون بر طبق آیهدان دانند. خود را دائماً نیازمند به عمل می نیازمند به علم نیز می

 شود. ، آخرت انسان به وسیله عمل تأمین می«خیراً یره

گویند این  گویند این مورد مهم است یا میگویند یا میدر ذهن افراد دورترین گزینه است. این افراد می ٤شماره 

 علم به عمل ما ارتباط ندارد.

 هایشان را بهتر تربیت کنند. روند تا بچه دار! چون پای منبر می های خانه آدم خوانند مگر نوعاً علم را برای عمل نمی

تر باشند، علم را برای  ها عامی دورتر هستند. هر چه آدم ٤تر باشند، وکیل و ... باشند، از گزینه  ها خاص هر چه آدم

 تر هستند. نزدیك ٤خوانند و به گزینه  عمل می

 ست که با عمل فاصله ندارد.آورد علمی ا علمی که نورانیت می

 ی آرزوهای دراز، توهمات، فکرهای اشتباه و القائات محیط است. در ساختار وجودی فاصله بین علم تا عمل نشانه

 گویند. در قرآن فاصله علم و عمل را هوی می

 

  

 

 

 

 

 

 علم

 عمل

توهمات و دراز آرزوهاي  
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 فایده)غیر مورد نیاز( است. یا بیرغبتی به علم اتخاذ علوم غیر واقعی  اساس بی

 کند. ی آخرت خود حساب نمی همچنین اینکه فرد، عمل را ذخیره

های آنی  شود به سمت عادت و اعمال غیر ارادی، تحمیلی و عکس العمل ازین رو اعمالی که از فرد صادر می

 رود. یعنی انسان دائم در حال انفعال است و عملش تهاجمی نیست. می

آفرین است. ازین رو  آفرین و درجه بداند که دنیا موقت است وآخرت است دائم که است. آخرت حیاتانسان باید 

 شود. انسان نسبت به آخرت خالی الذهن است. ی او در آخرت تعیین می رتبه

شود. نه  میگوییم چون قابل اضافه شدن است/ امکان ارتقاء دارد/ زیاد  اینجا ذخیره به معنای سرمایه است. ذخیره می

 به خاطر اینکه نسیه باشد..

-ی علم در پزشکی، به این معنا نیست که او چیزی ندارد بلکه رد او هست اما در یك زمانی بسترش فراهم می ذخیره

 شود که بتواند آن ذخیره را رؤیت کند.

 ذهن انسان نسبت به عمل داشتن خالی الذهن است!

 گوید دست خودم نیست! این حرف عجیبی ست.. است یا انفعالی و ... می اعمال بیشتر القاء محیط است! یا تحمیلی

کند.  چون در مواجهه با مسائل،  اش نسبت به عملش ضریب کمی پیدا میوقتی کفِّ نفس در فرد کم شود، کنترل

 دهد. غیرارادی عکس العمل نشان می

ز محیط هم اثر نگرفتم. عموما اتصال به علم کم هایم را بر اساس علمی تنظیم کردم..و ا من ندیدم کسی بگوید برنامه

 یا قطع است.

دهیم. و به خاطر غیر ارادی  نوعاً اعمال ما به نحوی غیرارادی است ولو اینکه به ظاهر با اراده خودمان آن را انجام می

-مان آن را انجام دادهشان کم است. و خداوند به دلیل اینکه به ظاهر با اراده خودها، به نحوی قابلیت ارتقایبودن آن

 ایم، برایش اجر و عقاب قرار داده است.

 ریزی ندارد. تواند بگوید: کنترل من نسبت به اعمالم بیشتر شد. بعد از عمل قدرت برنامه نوعاً انسان نمی 

خواهد طریق علم را طی کند، طریق آن در روایات آمده است. حتی جزء جزء آن ذکر شده  هر که می

 ... الداعی(-حلیه المتقین -بحار٢است.)ج
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 هایی که باب علم دارند، مسیر علم را تبیین کردند. کتاب

 مند است. طور نیست که به سمت علم بروی اما عمل نداشته باشی! همه چیز قانون این

 آور است. این است که علم قرین با عمل است. دین در واقع، قانون علمی ست که هدایت

ها قانون علم، منفك از برای ما تصمیم گرفته اند. در تفکر آن  اند وم غربی است. آنها آمدهاالن علوم ما تحت تأثیر عل

ی ابعاد چیزی احاطه داشته باشد اما  شود کسی به همه اش از عمل محرز است. درحالیکه نمی عمل است. وابستگی

 نسبت به آن مسکوت باشد!

 عمل است بلکه قرین با حیات است. حتی قرین با دین است.کند، نه تنها قرین با  علمی که در دین خدا مطرح می

 گویند دین از سیاست جداست. این قاعده انفکاك علم از عمل است. در غرب می

طور که علم  طور که علم از حیات جداست و همان طور باشد، یعنی اعتقاد دارد علم از دین جداست. همان هر که این

 از عمل جداست.

 شوی.. کنی انگار به دین نزدیك می الم است. علم نیز در تکوین عالم است. هر علمی پیدا میچون دین در تکوین ع

شود کسی عالم شود، و عملش زیاد نشود. یا علم، علم نبوده یا علمش  شود کسی عالم شود، اما حیّ نشود. نمی نمی

 از عمل فاصله داشته است.

 کند. ود تا شیطان همزات را تولید میششود و سبب می همین روزنه ورود شیطان در فرد می

 قدر وضوح نداشته است تا فرد را به عمل بکشاند. فاصله بین علم و عمل در واقع نقص آن علم است که آن

 علم قرین نور است.

                   

                 

                 

  

 نور          

 دین                

 حیات               

 علم قرین با عمل است.   
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یابد و او به علم نزدیك  شود، همه چیز وضوح میشوی هر چه فرد به انتها نزدیك می بین الطلوعین که بیدار می

 شود. می

گوید مبتال به فالن گناه هستم..و دست خودم نیست( ناشی از ضعف علم است.)یعنی  ضعف اراده)که مثال فرد می

 ورانی نشده است که او را به سمت عمل بکشاند(قدر علمش ن آن

 ضعف اراده ناشی از ضعف علم است.

گیرد و آخرت را نسیه.  در حوزه علوم غربی، فلسفه غربی که روح حاکم بر آن است، مخفی است. دنیا را نقد می

کند و دنیایش را آباد  کند. در نتیجه علم و عمل را در دنیا جاری می گیرد یعنی آخرت را پاك می آخرت را نسیه می

 کند. می

 دلیل درستی آن حرف همین است. ما مشکلی با آباد کردن دنیا نداریم.

علی الظاهر آنها به همه چیز رسیدند. البته خدا نظرش این نیست که این آباد شدن است چون زمین را آلوده کردند، 

قدر ظلم کرد که ظهر  طبقه فقیر و غنی ایجاد شد. آن ای بلوکه کرد و اوزون را نابود کرد، اقتصاد عالَم را در منطقه

 الفساد فی البر و البحر..

ای منفعت دارد و آنها شریك در ربوبیت  نشیند. حتماً برای عده علم و عمل اگر از شریعت جدا باشد، حتماً به گِل می

 آورد.. کنند! ارباب متفرق می می

 توان جمعش کرد. نوشتند که نمیها خودشان در نقد این دنیای آباد  قدر غربی آن

 ی منفور! اینها را آنها که شیفته غرب هستند بدانند. یك ظاهر بزك کرده

 طلب  سود جویانه. زندگی ما تأمین باشد، هر جای دنیا غارت شد، اهمیتی ندارد. اخالق  منفعت
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قانون علیت به دست انسان،آن هم انسان قدرتمند است. اساس فلسفه علت، به دست گرفتن عوامل علی بر اساس 

 قدرت است.

 شکن داریم که به فضایی که ایجاد شده است نه بگوید منتها بر اساس  منطق قرآن. سری بت احتیاج به یكما 

 شود. خدا منکر موفقیت نیست. هرجا علم با عمل قرین شد، موفقیت حاصل می

در، مادر و شناسد. آدم، پ خدا در حوزه دنیا و آخرت قوانینی دارد که برای مؤمن و کافر بالسویه است.. مرز هم نمی

 شناسد. بیت هم نمی

 هایی که پسر پیامبر بوده و منحرف شده است و همینطور بالعکس. داشتیم در خانواده

 ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم(: قاعده توبه

 در بحث علمی در معرض انتخاب هستیم که چه علمی را به دست آوریم.

 آوریم، چه کنیم؟دست  اگر بنا داشته باشیم علم را به

 .علم تا یك حدی خوب است.١

ربوبیت               دنیا  

   منفعت                نقد

 شریعت علم+عمل                

  نشیندمی گل             جاری

آباد دنیا  

 آخرت

 نسیه

                 

پاك                          
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 دستی است خوب است و ... دست آوردند و دم های عاقل به .علمی که انسان٢

 رسید.  تا گزاره نمی ١٥به بیشتر از 

 ما باید به نتیجه برسیم علم برای ما به اندازه اکسیژن الزم است. علم برای عمل ما الزم است.

نداشته باشد، آن عمل ثقل ندارد. هباء منثورا است. صورتِ عمل من، وابسته به علم  من اگر هر عملی پشتوانه علمی 

کنند اما یکی جزا دارد و یکی پاداش. آن علم یا قرآن است یا روایت. عقل علم ندارد.  است: دو نفر یك کار می

 بین است. عقل وسیله سنجش است، خودش منبع علم نیست. عقل چشم  علم

 گرا نشان دهیم و برای همین از قرآن و روایات فاصله پیدا کردیم. خودمان را عقلما خواستیم 

 دهیم یا باید وابسته به قرآن باشد یا روایات. این دو)قرآن و روایات(هم، یکی است. عملی که انجام می

 خوانیم که عمل کنیم. دست بیاوریم. یا قرآن را نمی خوانیم که علم به ما قرآن را نمی

 کتاب بخوانیم، سخنرانی هر آدمی را گوش دهیم اما حاضر نیستیم یك دور قرآن درست و درمان بخوانیم. حاضریم

 است. قرآن همه نیست! ٣یا  ٢گوییم( قرآن رتبه  هایمان، )همین جمع را می در آدم خوب

 صدق، باالترین رتبه عمل است. )علیٌ مع الحق(

در مورد عملت این را بگویی. مثل عمل اصحاب کهف، او گفت  آن عمل مطابق با این آیه است و باید بتوانی

 دوستت دارم و راست گفت.

 ساعت قرآن داشته باشم. ٢٤ساعت عمل، باید  ٢٤ساعت وقت دارم و  ٢٤من اگر 

 حاال اگر قرآنم یك ساعت شد!..

 کند. انسان به اندازه نیازش، فهم قرآن پیدا می

 دهد. خواست خدا به او عمل می ساعتش از قرآن، عمل ٢٤اگر انسان برای 

 ( ١)نَذِیرًا لِلْعَلَمِینَ لِیَکُونَ عَبْدِهِ  عَلىَ الْفُرْقَانَ نَزَّلَ الَّذِى تَبَارَكَ 

 کند.. خدا به کسی عنایت کرده، به من چه ربطه دارد.خدا فرقان را برای چه فرستاد؟ این در عمل من ورود پیدا نمی
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 ها است و مدت زمان هم ندارد. ی انسان برای همه لیکون للعالمینَ نذیرا:  یعنی

 ها.  ی انسان طور بگوید خدا ! عالَمین یعنی همه دیگر چه

 حاال این پیامبر نذیر است، اگر بخواهم این مفهوم  هم در عملم بیاید چه کنم؟

 این آیه در زندگی من چه تأثیری دارد؟!

 ام.را سطحی درك کردهآید! چون خودم آن  رسم زبانم بند می اینجا که می

کنم برایم جالب است که از یك نفر بپرسم چرا این کار را کردی و یك قرآن و روایت به ذهنش  هر چه فکر می

 نیاید. عجیب است.

 یعنی تو خدا نداری؟یعنی خدا با تو حرف نزده؟ غیر از این معنا دارد؟!

 ساعت شد چه! ٢٤اگر پهنای باندش هم 

 عمل را و این دو گسسته از هم باشد یعنی چه؟! من ندانم ارتباط علم و

 فهمیم العلم ما هو؟ قرآن. العمل ما هو؟ من آخرش می

 انفکاك علم و عمل یعنی انفکاك قرآن از زندگی.

 )انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهلل وعترتی(: اینکه این دو با هم هستند را باید بفهمیم.

اید دو ثقل داشته باشد. ثقل علم و ثقل عمل. بین این دو انفکاك نباید باشد تا )انی تارك فیکم الثقلین(: هر انسانی ب

 به خدا برسد.

 شود. شود و علم، ساحت کتاب می )لن یفترقا(: عمل، ساحت امامت و والیت می

 اگر در کسی این دو ثقل جدا شد یعنی سنِّی است! شیعه نیست..

 تسنن هستی؟!دوست داری روز قیامت محشور شوی و بگویند اهل 

 شناسی، مقدمه عمل است. دشمن

 شوند. های ما تبدیل به عمل میی ورودی همه
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 اگر کسی علم پیدا کند و اخالقش بهتر نشود یعنی علم پیدا نکرده است.

 شود که حیطه علمش را مسدود کند. و این سبب می

 ، باید اخالقشان را بهتر کند.گیرند حتی سیاست باید افرادی که در این جمع هستند، هر علمی که یاد می

 آموزیم، به آن عمل کنیم. کاری که باید بکنیم این است در وهله اول بنایمان این باشد تا هرچه را که می

شود علم بیاموزیم اما اخالقمان با همسرمان بدتر  طور می دانیم! چه ممکن است علم را ندانیم اما اخالق را که می

 شود؟!..

تر شدی. الاقل از این  تر شدی.. عاقل و ... هرچه یاد گرفتی، باید اخالقت بهتر شود. چون فهمیدهدر مورد آناتومی، 

ای برای دانش خود ببیند و منجر به عمل هم که بشود،  شود که انسان یك ثمره قاعده استفاده کن. این منجر می

 اش در زندگی چقدر است.گیرد انعکاس بیند هر چه یاد می می

 نهایت وصل شویم. نهایت هستیم به شرط اینکه به علم بی بیما قدرت 

 شود. حرف شما، کُن خداست. رسی که اراده خدا، عمل شما می نهایت است. به جایی می انسان قدرت بی

 اگر عمل فرد مطابق با خدا باشد و صدق باشد، حرفش کُن است.

 شود! شود، پس خوب می گوید ان شاءاهلل خوب می می

نطبق بر علمی است. )فی بیوتٍ اذن اهلل. اهلل نور السماوات و االرض.( اینها را که شوخی نکرده است! چون عملش م

 راست گفته است، صدق اهلل.

 مان، ما بشویم عملش.راهش انطباق با کتاب است. آن بشود علم

 قدر آدم دوگانه نباشد. عقل خوب است در حدی که انسان را به کتاب و خدا وصل کند. این

 عقل جز نظام تشخیص ماهیتی ندارد. عقل فقط کاشف است.

 در نظام حجت، حجت کتاب است.

 علم حقیقی قرآن و روایات است.
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-خوریم که یك دوران با شکوه را منقطع از علم حقیقی که قرآن و روایات است، بوده ما برای خودمان تأسف می

 ایم.

مان حس کنند احساس که عالَم بی خداست.. و  ع زندگیطوری زندگی نکنیم که هم خودمان و هم دیگران از نو

 انسان رهاست و خدا بندگان خود را رها کرده است.

سوره ضحی را بخوانیم.)الم یجدك یتیماً فآوی( آدم باید یتیم بودن خود را حس کند. خدا هیچ یتیمی را به حال 

 کند.خود واگذار نمی

اش را به وسیله پیامبرش، خالصاً به ما داده است. هر ا همه علماحساس سرپرست داشتن در زندگی الزم است و خد

 چه به پیامبرش فرموده خالصاً به ما هم داده است.

 حاال جالب است که آدم بخل کند!

انسان اگر بداند قرآن و اهل بیت چه هستند، حاضر نیست حتی یك لحظه از عمرش را بدون آنها بگذارند. الاقل 

 کند. نیتش را می

 کنند به خاطر این انقطاع است. اطر گناهانشان که استغفار نمیبه خ

 شود دعای کمیل خواند! این طوری که نمی

شود. انقالب درونی در اتصال و  قصد جدی کنیم. ایام ذی الحجه دارد شروع می شود و اربعین کلیمه دارد تمام می

 ارتباط علم نیست.علم حقیقی ست که قرآن و روایت است. و  هیچ چیز دیگری در این 
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 2/42  / 22اخوت     استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               نور   )  جلسه    شا زندهم (   مبارهک   سوره   

 

مان را خودش جبران کنند، خدا توفیق بدهد مهمان اهل بیت)علیهم السالم( باشیم.. از خطاهایمان بگذرند و اشتباهات

 ید.ختم بفرمای صلواتی

جهت اینکه هر ایرادی که در زندگی ما وجود دارد، اعم از شخصی، خانوادگی، شهری، کشوری، تشیع و ... که زیر 

 صلواتپرچم امیرالمؤمنین قرار دارند به برکت وجود مقدس بقیه اهلل)عج اهلل تعالی فی فرجه( اصالح شود 

جاری شود و ما را لبریز از معنویت کند که هم  خدا توفیق دهد به طهارتی دست پیدا کنیم که قرآن در درون ما

 صلواتخودمان از این نور مسرت یابیم و به بهجت برسیم و  هم بقیه از سرور ما مسرور شوند 

 توانید از این سوره دل بکنید.. این خیلی خوب است و علم همراه با عمل است. هایتان پر نور نشده نمی تا زندگی

 صلواتتان به حقیقت وصل شود اید در جامعه این موضوع حل شود. برای اینکه مطالبهدر مورد حجاب پرسیدند تا ش

 ان شاءاهلل مطالب طوری نازل شود که بتوانیم از آن استفاده کنیم.

 ***  

ساعت را بخواهید مشخص کنید، سخت است. تنظیم از  ٢٤ساعت فرصت دارید. اینکه مبنای هر  ٢٤ساعت،  ٢٤در 

 تر است. برای انجام هر عمل حجت و معیاری داری یا نه؟ ست. اما ارزیابی از عمل به علم راحتا  علم به عمل راحت

 باید دچار توجیه یا یأس نشوید.

 نسبت به هر جا متوجه شدی که علم و معیار نداری، باید آنجا را باید اصالح کنی. 

 فمالقیه(حجت داشتن مهم است: )یا ایها االنسان انك کادح الی ربك کدحاً 

 وقتی خدا را مالقات کردی بگویی به این دلیل، این عمل را انجام دادم.

صالح یعنی قبول برای خدا یعنی کاری کنی که خدا آن را قبول کند. به عبارت دیگر باید مبتنی بر علم باشد تا 

 صالحیت داشته باشد. 
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 تحقق عمل صالح حتماً باید بر اساس علم باشد.

بخواهد کاری را بر مبنای علم انجام دهد یا باید مجتهد باشد و یا اگر نیست برود و سوال کند. مانند برای اینکه انسان 

کنیم تا در واقع از علم او استفاده کنیم. حاال اگر شوین به دکتر مراجعه میاین است که مثال وقتی ما مریض می

 دار است. شود، چون حجت عملی انجام دهم این عمل صالح می

کنند اما در حوزه دین و فرهنگ هرکس دانند و به صورت طبیعی به عالم مراجعه می رد غذا و دارو همه میدر مو

کند خودش باید برود عمل کند. مسئله حجاب هم باید پزشکی داشته باشد و برای آن یك مرجع علمی  فکر می

 باشد تا افراد  به آن مرجع علمی رجوع پیدا کنند.

ای وجود ندارد. چرا اتفاقاً دلیل است که آن جامعه رجوع ندارد. نه اینکه مرجع علمی اگر مشکلی هست به این

 شناس و ... هست اما رجوع به او وجود ندارد. دان، جامعه اقتصاد

 آدم بی دین از دنیا برود خیلی بدتر از این است که با سرطان از دنیا برود. اما ما قائل به کارشناس نیستیم.

شود. در نتیجه سبب  گرایی بدون علم است یا بالعکس که این باعث افراط و تفریط در جامعه می لیا قائل به عم

 گردد.های شیطانی و دشمن می نفوذپذیر شدن جامعه نسبت به القائات و علمیات

 رد.پروری ک تفاوت بود. نباید هم رجوع به متخصص را فراموش کرد. لذا باید متخصص نسبت به این مسائل نباید بی

شود. این را مرجع باید تشخیص بدهد که چه باید کرد. و باید به آن هم  وحدت رویه داشتن موجب حل مسئله می

 عمل کرد. حتی برخورد تند هم شاید بتوان داشت اما بشرط اینکه زیر نظر مرجع باشد.

 افتد. اقات بدی میگیرند و در نتیجه اتف شود و افراد برای خود تصمیم می جامعه از حوزه تخصص خارج می

ها تخصصی  تواند راجع به همه امور زندگی تخصص داشته باشد. حتماً در حوزه مشاوره هم، مشاوره کسی نمی

 است.

ی کلیدی تخصص در قرآن، اولوااللباب است. آنها که متمول و اهل مکنت هستند و امکانات و حرفه دارند  کلمه

 اولواالفضل هستند.

 شود. وااللباب منجر به ساماندهی جامعه میترکیب اولواالفضل و اول
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از یك طرف باید به اولوااللباب رجوع شود. از یك طرف باید جامعه اولواالفضل بشود. اولواالفضل باید به 

 اولوااللباب رجوع کنند. اولواالفضل باید در مراکز علمی متمرکز شود.

 .اولوااللباب تخصصی هستند؛ در حوزه ازدواج و اقتصاد و... 

 آید، عبور کند. تواند از مسائلی که برایش پیش می اگر جامعه این دو بال و بازو را داشته باشد به خوبی می

های خود را  ها باید انجام دهیم این است که اولواالفضل شویم و توانمندیاولین کاری که ما بعد از شنیدن این حرف

 برای هر تخصص باید رجوع به اولوااللباب داشته باشیم.شکوفا کنیم. دومین کاری که باید بکنیم این است که 

ها مکنت و کنند. اولواالفضل کنند و لب را در جامعه جاری می ها را ظاهر میها هستند که اولوااللباباولواالفضل

 ها نوعاً مخفی هستند.امکانات دارند اما اولوااللباب

طور  های علمیه این دو الزم و ملزوم یکدیگر هستند. حوزه تر است چون این معلوم نیست که کدامیك ازین دو  مهم

 تأسیس شده است.

 اما االن نگاه ما به فضل مانند نگاهمان به لبّ کامل نیست.

 * قاعده سوره خواندن این است که آیات را در بستر کل ببینید.

 افزار ببینید. ته و مثل یك نرمآیات اولیه سوره نور، آیات همراه با حدود است در نتیجه همه را باید در یك بس

 آید. اگر بقیه اجزای ویندوز خراب باشد، برنامه باال نمی

ای ببینند. اگر از ما  ها را منظومهها باید این ای دید. متخصص رشته ای و منظومه مسائل جامعه را باید به صورت شبکه

 اش بخوانیم.ها را با بسته و مجموعه خواستند متخصص حوزه جامعه و یا خانواده شویم و ... باید این سوره

های مدنی اسماء سوره و یا باورهای سوره مهم هستند. اگر  های مکی و مدنی قواعدی دارند. در سوره خواندن سوره

 در سوره نور خبیر بودن خدا را آورده است، این خبیر بودن موضوعیت دارد.

آمده است و غفران و رحمت خدا مکرر تکرار شده ی نور خیلی مطلب  اگر روی اسمی مثل علم خدا، در سوره

 یعنی این موضوع اهمیت زیادی دارد.
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شود این است که نوع مردم غفلت از این اسم خدا دارند.  ای که موضوعات در آن مطرح می موضوع اصلی جامعه

 دا خبیر است.داند زیرا خ دانند. اما خدا می علم خدا در آن جامعه جاری نشده است و افراد آن جامعه نمی

.نظام اسماء را در یك فضای فرهنگی و باوری جاری کنند.کلیپ، فیلم مستند و ... بگذارند. محور را روی علم ١

 خدا بگذارند و مردم را از علم خدا مطلع بکنند.

پیشه کن، داند وقتی به او گفتند عفت داند که خدا میداند، و نتواند ازدواج کند، اما می اگر انسان بداند خدا می

 شود.. عفت در او جاری می

 شود. داند و جامعه رها است، در نتیجه بدی در او زیاد می اما اگر احساس کرد که خدا نمی

اگر در جامعه القاء بدی شد و تهمت به افراد زدند یعنی اسم غفور رحیم خداوند در جامعه شناخته نشده است. در 

 جاری شود. جامعه الزم است تا اسم غفران و رحمت خدا

ها  هایی که در آن مسائل مختلفی که ما به دنبالش هستیم مانند حجاب مطرح شده است، باید اسماء سوره در سوره 

ها آناند ازدواج کنند، در معرض افك هستند و نسبت بهمورد توجه قرار بگیرند. کسانی که گرفتار هستند و نتوانسته

 ذکر بدهد.ها بدبین است، اولی الباب باید به آن

 کار سختی نیست و قابل کشف و توصیف است.

 برای حل مسائلی که در جامعه هست باید مراحلی را انجام داد: 

ریزی کردن برای اینکه آن اسماء  ترمیم جامعه بر اساس باور و بر مبنای سوره: )جاری کردن اسماء و برنامه -١

 بینانه نسبت به آن عمل کنند.( مطرح شود و مردم خوش

تفاوت هستند یا  ای: )نسبت به حجاب تعصب دارند، نسبت به ازدواج بی ای احکام به صورت مجموعهاجر -٢

 تعادل.( قدر بی بالعکس! چرا این

 

 توانید دیگران را کمك کنید، حتماً بکنید. اگر می
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  لْیَصْفَحُواْ وَ لْیَعْفُواْ وَ  اللَّهِ سَب یل  فى  الْمُهَاج ر ینَ وَ الْمَسَاکِینَ وَ  الْقُرْبىَ أُوْلى  یُؤْتُواْ أَن السَّعَة  وَ   مِنکمُ الْفَضْل  أُوْلُواْ یَأْتَل  لَا وَ

 ( ٢٢)رَّحِیمٌ غَفُورٌ اللَّهُ وَ    لَکمُ اللَّهُ یَغْفِرَ أَن تحُ بُّونَ لَا أَ

بدکار هستند. اولی برای اولواالفضل در این جامعه، چون سطحی از مردم دچار آسیب شدند، شبهه شد که اینها 

 القربی هستند.

ها کشید؟ جامعه را به سمت بدبینی بیشتر نبر! کار چرا اولی الفضل به خاطر این موضوع دست از کمك به کردن این

 خودت را بکن..

 ها نزد خدا آبرومند هستند.اولواالفضل

 جیهش کن)یصفحوا(.اصالً شاید آن مسکین کاری هم کرد. اما نادیده بگیر)یعفوا( یا نه اصالً تو

 درست است جامعه در معرض بدبینی است اما تو کار خودت را بکن. تو جای خدا تصمیم نگیر..!

 نباید نسبت به حدود خنثی باشند و از آن طرف هم باید عفو و صفح داشته باشند. الزم نیست تفحص کنی.

ید به مجموعه باورها تن بدهد چون اگر این کار آید، انسان با های مدنی که نوعاً احکام بایدی و نبایدی می در سوره

 شود. را نکند از نظر خدا یك آدم غیر متعارف می

 هایی که مدنی هستند:  در سوره

ساختارهای حاکمیتی و اجتماعی باید درست شود. حرکت توده مردم باید برای تشکیل و تأسیس ساختار حاکمیتی 

 و اجتماعی باشد.

کنیم و بعد مراحلش را در  شویم، بروشور چاپ می نفر می ٥دهم. اما وقتی  تذکر می یك موقع من تك و فرد هستم،

 کنیم و ... گیریم و تبدیل به مطالبه از وزارت ارشاد می نظر می

 رسد.حتماً باید نظام طراحی شود و افراد، دغدغه ساختار داشته باشند.  های فردی به نتیجه نمی در اجتماع حرکت

 

 

 (٤٦)مُّسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ  إ لىَ یَشَاءُ مَن یهَْدِى اللَّهُ وَ  مُّبَیِّنَاتٍ ءَایَاتٍ أَنزَلْنَا لَّقَدْ



144 
 

 ( ٤٧)ب الْمُؤْمِنِینَ أُوْلَئكَ مَا وَ  ذَالِكَ بَعْدِ مِّن مِّنهُْم فَر یقٌ  یَتَوَلىَ ثُمَّ أَطَعْنَا وَ ب الرَّسُول  وَ ب اللَّهِ ءَامَنَّا یَقُولُونَ وَ

 ساختارهای سیاسی و اجتماعی که بعد از آیات رجال ال تلهیم آمده.

 دهد یك جریان ساختاری درست شده است.در آخر سوره رسول و کافر آمده که نشان می

علم به حقایقی که خداوند در این سوره به آن اشاره کرده است که قبالً درباره آن بحث شد. )مبینات، بینات و... و 

 ..(٣٩،٤2،٤١علم به آیات 

 ای دارد. کند، حتماً یك نظام درسیهای خانواده در این موضوع صحبت می زمانیکه در بین بحث

ها واقعا با یکدیگر چه کنیم)طیر صافا( اما این خواهیم تقویت کنیم، باغ پرندگان تأسیس می برای اینکه حجاب را می

 .دانیم اما خدا این را و حجاب را گفته است ربطی دارد؟ نمی

ها در  ها را ببینند. تسبیح این طوطی و مرغ و ... چگونه است. ذکر بیشتر پرنده بزرگترها بیایند تسبیح و نماز پرنده

 روایات گفته شده است.

 اش باید لحاظ شود. اش را هم باید در نظر گرفت، ادبیات علمیعلم

 د عمق و مفهوم این آیه را درآورد. برای هرکدام از علوم هم سر فصل ارائه شده است. حاال چه کسی بتوان 

طبق سوره نور اگر در شهری مردم توجه به طیر داشته باشند، به وجه صاله و تسبیح، به طور طبیعی نسبت به مسائل 

 شان هنجارتر هستند. خانواده

 یعنی سوره هست و تمام آیات آن هم واجب است. "سورهٌ انزلناها و فرضناها"اول سوره گفته شده 

های اجتماعی، علوم و تکوینیات و آیات، انواع علوم را نه  ای باالخص در سور مدنی، در مهارت د در هر سورهخداون

 تنها توجیه بلکه گاهی واجبش کرده است.

 رساند.  وجوب را به وجه استفهام می "ألم تر"

 آن چیزی که اهمیت بسیاری دارد، همان قدر اسماء و صفات الهی است. 
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شناسی سوره و پرهیز از  ها مهم است. توجه به آسیب ه خدا به واسطه خبائث ذکر کرده، نوع  آسیبهایی ک در آسیب

ها مورد  های سوره است. به همین جهت خوب است تا سوره از وجه آسیب ها، جزء غرض گرفتار شدن به آن آسیب

 مطالعه قرار بگیرد.

ها، باید به این نکات توجه (،  برای دور کردن آسیب٤2)"نُّورٍ مِن لَهُ فَمَا نُورًا لَهُ اللَّهُ یجَْعَل  لَّمْ مَن وَ"با توجه به آیه: 

داشت: نور و ذکر داشته باش، آن قدر که ذکرت در بیتت جاری شود.آن قدر که آن مرد که به تجارت در بازار 

رود، غافل  تجارت میرود، غافل نشود. پس نصاب ذکر و قرارش در بیت آن قدر است که آن بنده خدا که به  می

 نشود. و البته نباید این برداشت شود که در اینجا تنها منظور مردان باشد و زنان منظور نباشند.

اش نیز قبل شود، نماز شب خواند و قضا هم نمی آن قدر آن ذکر فراوان است که آقایی که نمازش را اول وقت می

 کنند و ... کنند و دعا می ال میشود. پدر و مادر دستشان را با نماز صبح خوانده می

 یعنی ذکر بطوری در این انسان قرار گرفته که هیچ ظلمتی در او راه ندارد.

های سوره را به  وقتی نور نیست: سوءظن هم هست. ارتباط با نامحرم هست. هرچه  غیرنور هست، هست؛ همه گزاره

 توان خواند. این سبك می

 ها باشد.ها جاری شود، باید ذکر در آنداشته باشند و ایمان در آنهایمان سوءظن ن اگر بخواهیم خانواده

 [های مدنی) کشف غرض در سوره مدنی( یابی در سوره غرض]منظر مطالعه کنید. ٥شود سوره را از این پیشنهاد می

 جاری کردن اسماء و شناخت اسماء -١

 شناخت احکام و جاری کردن مجموعه احکام -٢

 بخشی به ساختار یا ایجاد ساختار قوتساختار و حرکت به سمت  -٣

 های مختلف تکوین و تشریع علم و علومی که در آن سوره مطرح شده در الیه -٤

ها مانور بدهیم، چون در حکم زهر است. ها: اما خیلی نباید روی آسیب شناسی و گریز از آسیب آسیب -٥

کر، نداشتن معنویت، خانواده افك، سوءظن به دیگران، قسم برای کمك نکردن به اولی الباب، نداشتن ذ

 بدون معنویت و ..
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 دانیم اصالً در قرآن چه نوشته شده است. یکی از مشکالت اساسی که ما داریم این است که نمی

 چند سوره مدنی داریم؟ -

 در هر کدام چه مطالبی گفته است؟ -

 بایدها و نبایدهایش چیست؟ -

 تاری دارد؟خواهد و چه ساخ بایدها و نبایدها چه عملی می-

در مورد قرآن باید از ساختار محکمی پیروی کنیم. احکام و علوم در قرآن گفته شده است، که متاسفانه ما از آن 

 گوییم! ها می نسبت به قرآنی " را ما"مطلع نیستیم. و البته این 

نتوانم جواب بدهم. ممکن این خیلی بد است که خدا از من بپرسد در جامعه مدنی چند ساختار باید داشته باشد و من 

 است کسی بگوید این مال  اولی الباب است.. و این بهترین حرف است.

 خواهی شاگرد اول قرآن بشوی؟! اما شما که در مدرسه همیشه دوست داشتی تا شاگرد اول شوی، نمی

 توان از قرآن تهیه کرد. هایی را می لیستی از چنین آسیب

 ها  ء و لیستی آسیبلیست در قرآن هست: لیستی از اسما

کردند به دختران و پسران جوانتان که در شرف ازدواج هستند، اجازه دهید سوره را حفظ کنند.   ها توصیه می قدیم

 فتیاتکم..: سیستم خود سوره است.

 ادبیات سوره نور این نیست که بگوییم، بچه جان بشین حفظ کن و گوشش را هم بپیچانیم، این رفتار غلط است.

-دهم تا آن را حفظ کنی..یعنی این قدر با هم صمیمی و دوست هستیم که بیتگر اینگونه باشد که من اجازه میاما ا

 اش اذنی ست.
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 2/42  / 22اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   نور   )  جلسه    هفدهم(   مبارهک   سوره   

 

 های دستیابی به آن را بفهمیم، صلواتی ختم بفرمایید.جهت اینکه عنایت خداووند و راه

*** 

 عملیات باید در پنج محور آن را بررسی کرد:برای بررسی موضوع حجاب از موضوع تا 

 . باال بردن باور و اعتقاد از ناحیه اسماءالحسنی١

 االجرا برای افراد و جامعه. احکام اجرایی الزم٢

 . اصالح ساختارها در راستای گسترش ایمان و عمل صالح٣

 هاداری مومنین با تبیین حکمت. باال بردن سطح علم و دین٤

 های اجتماعی و روابطیب. دوری از آس٥

 

 اول: باال بردن باور و اعتقاد از ناحيه اسماءالحسنی

گرچه باید تمامی اسماء سوره برایمان نازل شود اما اسماء دسته آیاتی که آیات حجاب در آن هست، باید به طور 

 ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

 در این آیات، در این حوزه به چهار محور توجه شده است:

 شود به فضل و رحمت خداوند اعتماد ندارد البته حجاب میجه به فضل و رحمت خدا: کسی که بیتو

 ها این طور نیستند.حجابالزاما همه بی

 تواند عدم توجه به رزق و مغفرت الهی باشد.حجابی میرزق و مغفرت الهی: یکی از دالیل بی 

 .وسیع بودن علم خدا: خداوند به همه چیز عالِم است 

 کند به همه این اسماء یا برخی از آنها بی توجه است.ی که حجابش را رعایت نمیکس
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اش نمایان شود تا بتواند با جنس مخالف ارتباط بگیرد. کند برای آنکه زیباییمثال فردی حجاب را رعایت نمی

دهد. چنین فردی کند رزقش، محبت یك مرد به اوست. در حقیقت برای دیده شدن این کار را انجام میاحساس می

 گیرد.به رزق خداوند توجه ندارد و در نتیجه دیده شدن و محبوب شدن را معادل رزق می

 شود(شود. مثال محبت، روزی انسان می)تعریف رزق: رزق همان چیزی است که روزی انسان می

فروشی باشد به ربا یا کمبیند. اگر مرد کسی که به رزق الهی توجه نداشته باشد، روزی اش را در دست مردم می

 پردازد.گری و آرایش میشود و اگر زن باشد )که به مسایل مادی نیاز ندارد( به جلوهمبتال می

خواهد یك روزی نصیبش شود. برای همین است که کند و دنبال لذت است، دلش میکسی که به نامحرم نگاه می

 ش حورالعین است.گویند هر که از نگاه به نامحرم چشم فروبندد، رزقمی

 کند.کند و رزقی را دریافت میلذتی را ترك می

 شود.در واقع در چهار محور یاد شده، منظور این است که فرد به صورت باوری، باورش نسبت به خدا ضعیف می

شود به فضل و رحمت خداوند توجهی ندارد از این وجه است که: هر حُکمی از احکام وقتی گفته می -

ای در انسان بروز پیدا کند. وقتی فرد به احکام توجه ندارد، آن استعداد در شود توانمندیمیخداوند باعث 

شود که فردی که به هایی برای مرد و زن تعریف میشود. به وسیله حجاب و نگاه هم غایتاو شکوفا نمی

 توجه است.آنها توجهی ندارد در حقیقت به منافع حاصل از آنها نیز بی

-شود فرد به علیم بودن خداوند توجهی ندارد یعنی خود را در محضر خدا حس نمیی گفته مییا مثال وقت -

 کند.

هر قدر این چهار محور یاد شده )چهار اسم خداوند( بیشتر برای مردم تبیین شوند، اعتنای مردم به احکام شریعت 

 شود.بیشتر می

 

 االجرا براي افراد و جامعهدوم. احكام اجرايی الزم

 توان موارد زیر دانست:احکام را میاین 

 های شیطانحکم تبعیت نکردن از خطوه 
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 .حکم مراقبت نگاه در مقابل نامحرم و همچنین مسایلی که مربوط به زنان غیرمومنین است 

 توجه جمعی به سوی خدا 

 به ازدواج درآوردن جوانان 

 ضرورت عفت پیشگی و سوق ندادن و نیافتن به سوی فحشاء 

کند. تغییر در سبك شود و استکبار جهانی درهایی را باز میهای شیطان باز میهایی برای خطوهی، گامادر هر دوره

 کند. ها، از شیطان تبعیت میهای لباس، تغییر در سبك ازدواج و طالق و ... جامعه درباره اینارتباطات، مدل

هر سال یك اتفاق در حوزه حجاب افتاده که روز به  کند. مثال در ده سال اخیرها را هم گام به گام اجرا میاین طرح

توان داند به طور ناگهان نمیکند؛ چون شیطان میتر و حیاریزتر شده است. دشمن با تدبیر این کار را میروز مهیج

 حیا را ریخت اما به تدریج امکانپذیر است.

ر سنی الزم است. هیچ وقت اجازه ندارند بیش از مثال در ارتباط با نامحرم: رعایت در برابر نامحرم در هر سال و ه -

 تر بگویند، گناه است.حد ضرورت صحبت کنند، حتی یك کلمه اضافه

ها و آقایان زیاد است، نیاز به مراقبت و توجه بیشتری دارد؛ زیرا این موضوع به ویژه در جاهایی که ارتباط خانم

 شود.ختلف ارتباطات صمیمی میهای مها و توجیهشود و به بهانهارتباطات عادی می

اند، تذکر بدهند. بینند و هوشیارند باید به آنها که غافل شدهدرباره این موارد باید به هم تذکر بدهیم. آنها که می

 ناراحتی هم ندارد، باید رعایت شود.

یك سال است، شناسید و چه وقتی که نوع لحن شما در صحبت با نامحرم، چه وقتی که یك روز است فردی را می

 شود و بالعکس.نباید هیچ فرقی داشته باشد. قطعا سخت است اما هر چه بیشتر رعایت شود، رزق الهی هم بیشتر می

دهد چون همه باید درباره این مسایل خود را دخیل ببینند. کسی نباید خداوند در این سوره حکم توبه جمعی می

 ون امکان دارد من هم لغزش و خطایی داشته باشم.بگوید خوشا به حال من که اهل مراعات هستم. چ

روی همه حرف ما از ابتدا که سوره نور را خواندیم این بود که احکام الهی یك منظومه است. وقتی به سراغ آن می

 کند. باید همه را عمل کنی. این امر، مومن را به یك انسان مدبر تبدیل می

 دهد.دالیلش این است که برخی، احکام را انجام نمیاگر مومنی اهل تدبیر نباشد، یکی از 
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دهد که به واسطه آن نور خداوند در برابر انجام احکام به صورت منظومه و مجموعه، نوری در دل مومن قرار می

 تواند مواقف خطر و شبهه را بفهمد و نجات بیابد.می

 کنیم.عایت نمیشویم باید برگردیم و ببینیم کدام احکام را راگر دچار شبهه می

دهیم. در نتیجه دچار شك، دهیم چون احکام ازدواج را انجام نمیاغلب، در حوزه حجاب، احکام را انجام نمی

 شویم.تردید، دوگانگی و بیگانگی می

 اجرای احکام ازدواج یعنی به فکر ازدواج بقیه هم باشیم و برای آنها کاری بکنیم.

 

 براي انجام احكام اجتماعی:

 خواهیم.ان مصمم برای انجام آن مییك انس 

  برای ما جاری شده. دستور داده به ازدواج دربیاوری.« انکحوا»باید بدانیم احکام 

 .باید برای ازدواج جوانان دلمان بشکند، غصه بخوریم، در تکاپو بیفتیم 

شود؛ از این رو ضعیف میوقتی انسان به امری واکنش نداشته باشد طبعا انعکاسش به امر دیگری هم، به همان نسبت، 

 فرماید: ای مومنین توبوا إلی اهللخداوند می

اگر فرد نتوانست احکام را انجام دهد، باید احساس کند آن احکام برایش قضا شده، نه اینکه احکام از او برداشته 

 شده است.

 نومن ببعض و نکفر ببعض باشیم.شود گفته شده یعنی باید مراعات داشته باشی. نمی« انکحوا»وقتی آیه حجاب کنار 

 آوریم.اگر از انجام نشدن برخی احکام در جامعه ناراحتیم، باید ببینیم خودمان چه احکامی را به جا نمی

 اگر از بدحجابی ناراحتیم، برویم احکام ازدواج را در جامعه جاری کنیم.

( و امیرالمومنین علی)علیه السالم(، هفته الحجه است. به برکت ازدواج حضرت فاطمه)سالم اهلل علیهادهه اول ذی

 است.« انکحوا»ازدواج و 
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انداز برای تهیه جهیزیه یا .... برای به ازدواج همه مان قصد کنیم هر که به اندازه وسع و توانش، ولو به دعا یا پس

 درآوردن جوانان همت داشته باشیم.

 شود. ر طبیعی ساختارش هم فراهم میاگر مطالبه این امر از سوی افراد مومن زیاد شود، به طو

 اغلب، مشکل ما این است که در ساختار جمعی، اتحاد، وحدت رویه، مشارکت و ... نداریم.

 شویم.البته در حوزه ازدواج هم باید بر اساس علم و درایت پیش رفت، اگر نه با تعدد طالق مواجه می

 شود.مدیگر را انتخاب کنند، از دواجشان هم آسان میاگر دامنه اطالع دخترها و پسرها بیشتر شود و خوب  ه

 عدم وجود ازدواج آسان، به دلیل عدم تشخیص خوب و درست دختر و پسر، و در نتیجه محبت کم میان آنهاست.

سعی کنیم در این دهه، خودمان را به واسطه انجام احکام الهی خالص کنیم. همین که احکام الهی را انجام دهیم، 

 شویم. نورانی می

 دهیم. اگر در دلمان کدورت هست، دلیلش این است که احکام الهی را در یك جایی انجام نمی

های عالی جایگزین آن مان زائل شود و قصد و همتتقریبا غفلت عمومی داریم. ان شاهلل که این غفلت از همگی

 شود.
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 2/42/ 69اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    نور   )  جلسه     هجدهم(   مبارهک   سوره   

 

 "بسم اهلل الرحمن الرحیم"دهد، برای اینکه کارش ابتر نباشد بلند بگوید: هر که عملی انجام می

 ختم کنید. صلواتین به بقای کامل برسد، کارما

 تواند علم داشته باشد.گویند هر انسانی به اندازه وسع و وسعتی که دارد میمی

 تواند دوست داشته باشد.گویند هر انسانی به اندازه وسع و وسعتی که دارد میمی

 داشتن هر کسی به اندازه وسع اوست.توانند دوست داشته باشند، برخی کمی بیشتر. دوست ها یك قدری میبعضی

 تواند مهربان باشد، برخی کمی بیشتر.هر کسی به اندازه وسعش می

ظاهرا مهربانی، دوست داشتن، رضایت و ... تابع آن علم است. هر چه ظرفیت فرد بیشتر باشد، علم و دوست داشتن 

 شود.و... بیشتر می

 صلواتبخشی به خودمان کنیم، ، صَرف وسعتایام عمرمان را به وسیله علم نافع و عمل صالح

 ای است که شرح دارد.این داستان شرح صدر است. هر کسی بروزاتش به اندازه

بزرگترین سینه را حضرت رسول)صل اهلل علیه و آله( داشتند. برای اینکه خدا به ما هم سعه صدر دهد، زود عصبانی 

 صلواتان تنگ نشود و به خود و دیگران را بند نکنیم، ممان دچار ضیق صدر نشود، زود خلقنشویم، اخالق

 شود.های دیگری هست که زده میتر از حرفبه نظرم استجابت این دعاها مهم

مان خیلی زیاد شود، حد آن میل کند به حدی که پیامبران و ائمه داشتند، مان و دریافت قلبیبرای اینکه وسعت قلب

ست داشتن دیگران و مهربانی کردن نترسیم، از عفو و بخشش نترسیم، قلبمان از از دوست داشتن زیاد نترسیم، از دو

 صلواتها تنگ نشود، دادن

هر که در این مجلس حضور دارد، برای اینکه هر حاجتی که در ذهنش هست، به برکت عید قربان و عید غدیر و 

 صلواتبهتر از آنچه هست، برای خودش و دیگران مستجاب شود، 
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 «زيارت عتباتسوغات » 

 کنم که سفر خیلی خوب بود.قبل از اینکه بگویید از سفر چه خبر؟.. عرض می

به ائمه علیهم السالم پیشنهاد کردیم به همه کسانی که به ما التماس دعا گفتند یا نگفتند، کسانی که به نوعی با 

 بفرستند.هایشان را برایشان اند، خود حضرات بطورسفارشی، حوالهمجموعه مرتبط بوده

دهد تك تك به حسابشان واریز کردند. ما که مطمئن هستیم تك تك دعاها به ما هم حواله نکردند و نشان می

 مستجاب شده است.

 شاءاهلل همه افرادی که در جلسه هستند یا نیستند و قبال التماس دعا گفتند، در این زیارت شریك باشند.ان

 کنند. ما به نیابت جمع رفته بودیم.و البته قبول هم نمی ما اساسا زیارت فردی بلد نیستیم بکنیم

 حتما دوستان حداقل یکی از ایام عرفه را به عتبات تشریف ببرند. خیلی حال و هوای حج دارد.

خدا قسمت کند هم حج را و هم حضور در عتبات در ایام عرفه عید قربان را، تا ارتباط این دو را متوجه شویم. کسی 

فهمد هر چه در روز آید. کسی که وقوف منا را رفته باشد میبیند از شلوغی آن به وجد مینا را میکه وقوف در م

تر شود، به قدری که حتی کنار ضریح هم نتواند برود، یا حتی مجبور شود در هتل اطراف حرم غدیر، کربال شلوغ

 هم باشد، آن وقوف معنا دارد.

 صلواتباشیم و آن را به عنوان ثواب حج برایمان بنویسند،  برای اینکه همه در ثواب این زیارت سهیم

 

اش زیارت نباشد و برود، امکان دارد اثر معکوس بگذارد. زیارتی، در این سفر به نظرم رسید که اگر کسی وظیفه

 اش برود. سازنده است که فرد بر اساس وظیفه، تعهد و مسوولیت

 شود.د و زیارت رفت، آن زیارت برایش حجاب میاگر کسی شغل و مسولیتی داشت و آن را ترك کر

 توانند فرد را به تنگنا ببرند.برخی اعمال، همان قدر که قدرت اتصال معنوی دارند، همان قدر می

شان را ادا کنند و الِّا سفر زیارتی برایشان خاصیتی های مالی و مسوولیتیکنند حتما قرضکسانی که قصد زیارت می

 ندارد. 
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 شان نباشد.پذیرد که چیزی به ذمهامام است. کسانی را میاین خاصیت 

 مان نباشد تا هر وقت امام خواست برویم.سعی کنیم هیچگاه چیزی به ذمه

های ما می تُنا لم یَمُت ، غائبُنا لم یغب؛ مرده»یکی از مهمترین مسایلی که در حوزه امامت به ما گفته شده این است: 

 «ائب ما هم غائب نیست.مرده نیستند، همانطور که غ

 شان را.کنیم، نه ضریحکنیم، در حقیقت خود آن امام را زیارت میهر کدام از ائمه علیهم السالم را زیارت می

توانیم. این خیلی تکان این یعنی هر وقت بخواهیم با امام زمان)عج اهلل تعالی فی فرجهم( ارتباط داشته باشیم، می

 دهنده است.

 ی، با امام چه کار داری؟ خب، امام را دید

 هایت بیفتی!بد است که امام را ببینی و با ایشان کاری نداشته باشی یا یاد نداشته

هایم را چه کنم و ... و به فکر این نبود که شویم. حضرت مسلم اگر به فکر این بود که بچهبه ماه محرم نزدیك می

این بود که امام کاری برای او بکند و ... )میتوانست سفیر امام سفیر امام باشد و کاری برای امام بکند، و به فکر 

 بشود؟!(

ای هست که باید دستش را بگیرم؟ چه کاری برای گسترش ]باید در محضر امام، سوالمان این باشد که[ کجا شیعه

 اسالم باید انجام بدهم؟

توانم انجام بدهم را بشناسم و رصد ام میاگر بنا شد زیارت چنین حرفی داشته باشد باید از االن کاری که برای ام

کنم. ]مثال[ زبان  و ... یاد بگیرم که اگر گفتند برو یك کشور آفریقایی یا یك محله محروم یا یك مسجد محروم 

 و... این آمادگی را داشته باشم تا امام بگویند کاری برایشان انجام دهم.

 ره نحل آمد: سو ٧٦در زیارت برای کاری قرآن را باز کردم، آیه 

مَوْلَئهُ أَیْنَمَا یُوَجِّههُّ لَا یَأْتِ بخَِیْرٍ  هَلْ یَسْتَو ى   ءٍ وَ هُوَ کَلٌّ عَلىَ  شىَ  أَحَدُهُمَا أَبْکَمُ لَا یَقْدِرُ عَلىَ   وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَینْ»

 « یمصِرَاطٍ مُّسْتَقِ  هُوَ وَ مَن یَأْمُرُ ب الْعَدْل   وَ هُوَ عَلىَ

خدا مثال دو نفر را زد که یکی کور مادرزاد است و قادر به هیچ کاری نیست و سربار صاحبش نیز هست. هر چه این 

 آید.کنند کاری از وی برنمیطرف و آن طرفش می
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خواهند خواهند آفریقا بفرستند، توانش را ندارد. میخواهند فرد را به مناطق محروم بفرستند، صبرش را ندارد. میمی

 کنند، کاری بلد نیست!... هر چه این طرف و آن طرفش می

رود، توان امر به عدل و امر به صراط مستقیم را داشته باشد. خواهد که زیارت میامیرالمومنین)علیه السالم( آدمی می

 این خیلی سخت است.

رویم، ماموریت بگیریم و زیارت می بودن خارج شویم. وقتی« کَل»این آیه در این سفر شعار ما شد. باید از حالت 

 برگردیم. نه اینکه حاجت بگیریم و برگردیم.

 رویم با ماموریت بگیریم نه حاجت. باید برای زیارت آماده شد که وقتی می

برخی رفتارهایی که با معصومین علیهم السالم داریم به خاطر نشناختن امام است. البته آنها بزرگوارتر از این هستند و 

 دهند.حاجتی داشته باشیم، صد در صد آن را میاگر

 سوره نحل باید همیشه جلوی چشم ما باشد. ٧٦آیه 

 بر موالیمان نباشیم.« کَل»بودن خارج کن که « ابکم»خدایا ما را از حالت 

 

 برای اینکه اینگونه باشیم، باید:

 عدل را بشناسیم و به عدل امر کنیم.

 صراط مستقیم را بشناسیم.

 تعدد امام هست. متاسفانه تفاوتی بین ائمه برای ما وجود ندارد.  در عتبات

چه یك امام، چه پنج امام، برای ما تفاوتی ندارد. حرفمان با همه، یکی است. این، کفران نعمت است. اگر خدا 

 چهارده معصوم داده حتما هر کدام وجهی دارند.

 مثل اینکه باید بذر را اینجا و االن بپاشی و آنجا برداشت کنی. باید قبل از زیارت کار کرد تا آنجا بتوان استفاده کرد
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 برای اینکه ائمه برایمان تمایز پیدا کنند، باید:

 مان باشد.اول: بخواهیم که ائمه را بشناسیم. باید این موضوع در ذهن

 دوم: برای این موضوع تالش کنیم، دست و پا بزنیم. 

ها و کلمات قصار هر یك شود. در این کتاب مختصری از خطبهزمینه توصیه میخواندن کتاب تحف العقول در این 

بیت قرار داده، پی هایی که خداوند برای هر یك از اهلتوان به ویژگیاز ائمه آورده شده است. با خواندن آنها می

 برد. 

شود صحبت قصار دریافت می ها و کلماتهایی که از طریق این خطبهشود جلسه بگذاریم و برای هم از ویژگینمی

 کنیم. هر کسی باید خودش با امامی ارتباط بگیرد.

 بیت است و به سطح رشدی آنها بستگی دارد.ها متناسب با سطح ارتباط با اهلسطح علمی آدم

 العقول را به نیت اینکه خدا هر کدام از ائمه را در کدام وجه برای ما قرار داده، انجام دهیم.خواندن تحف

 تر است.شاهده اهل بیت از مسیر ادعیه هم راه دیگری است که پیچیدهم

کنی تا بروی خدمت یعنی پول جمع می« میّتُنا لَم یَمُت»گوید بیت هزینه کند. وقتی میباید آدم برای شناخت اهل

 آیند. بیت زیاد است، بگوییم میات را بپرسی. کسی نگوید ارتباط ما با اهلامام و مسئله

 خواهم بگویم زیارت از راه دور نداریم اما به هر حال آدم باید ادبی داشته باشد..نمی

شود. البته تند و تند زیارت رفتن هم اش از راه ارتباط دور نمیخدا برای ارتباط مستقیم هم خاصیتی گذاشته. همه

 درست نیست. مواظب باشید در افراط و تفریط نباشید.

 تواند وجه ارتباط باشد. خواهی رفیق شوی، حتما باید با آقا حرفی داشته باشی. علم میالسالم ببا امام جواد علیه

 محبت تابع علم است. 

 تواند ارتباط را وسعت دهد و بیشتر کند. توان ارتباط را وسعت داد. علم است که میبدون سوال نمی

 علم است. تواند ارتباط را طوالنی و بیشتر کند اما محبت هم محصولمحبت هم می

 های متفاوت و متمایزی قرار داده است. نیاز ما باید به تك تك این ذوات مقدس فعال شود.  خدا در ائمه وجه
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 باید احساس کنیم خدا، جبلِّی، این نیاز را در ما فعال کرده که به هر کدام از ائمه نیاز داشته باشیم.

 مان کمتر است.کمتر باشد یعنی تکاملتمایز، نتیجه تکامل است. هر چه نیاز به تمایز در ما 

 بیت نیازمندتر کند.باید حرکت ما به سمت جلو باشد. باید علمی پیدا کنیم که ما را به اهل

 دهد.بیت را نیز در او ارتقا مینشانه علم نافع این است که تمایز را در انسان بیشتر کرده و نیاز به اهل

ایم که سوالش نزد زمان ما مظلوم بوده و هستند. هیچ علمی بدست نیاوردهشان و چه در بیت چه در زمان حیاتاهل

 بیت وصل کند.بیت باشد که آنها باید جواب بدهند. باید به سمتی برویم که این علم را بخواهیم که ما را به اهلاهل

 

*** 

 

 چند نکته پایانی از سوره مبارکه نور:

 «سورة انزلناها و فرضناها..... »١

 ور را نازل و واجب کرده... همه این آیات فرض و واجب است.سوره ن

. حدود هفتاد، هشتاد موضوع در این سوره آمده که حجاب، یکی از آنهاست. باید به همه موضوعات توجه کرد و ٢

 مجموعه موضوعات سوره نور را دید.

 کشاند.را به انحطاط و فحشا میگذارد و جامعه هایی است که دشمن روی آن دست می. بی حجابی یکی از مولفه٣

 ها در جامعه به این شکل است:. دأب قرآن در معرفی انسان٤

 الف( اهل کتاب که باید مالیاتی برای اهل کتاب بودنشان بپردازند.

 ب( مومن کامل االیمان

 ج( مومن ضعیف االیمان

 وند.شیاد می« یا ایها الذین آمنوا»که هر دو مورد ب و ج در قرآن، با خطاب 
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 خداوند ادبش، در قرآن خیلی باالست. 

 دهد.ها نجات میها برگردیم. این کار ما را از افراط و تفریطما باید به منطق سوره

گوید مومنات توان به او وصله چسباند هم میمثال در سوره نور درباره مومنی که رفتار مناسبی نداشته و حتی می

 غافالت.

 ادب خدا را در آن سوره کشف کنی.حتما باید در سوره بروی و 

 این یعنی بر اساس این سوره، بدحجابی مساوی بی عفتی نیست.

 

 . حجاب مثل امنیت است در بیوت.٥

توان به عنوان مَثَلی برای حجاب یاد کرد. مَثَل انسان باحجاب،  ها میها االن حرمت ندارد. از حریم داشتن خانهخانه

 دهند.دارد. افراد در خانه به هم نور قرض می ای است که حرمتمِثل آن خانه

 

 تالیف مدرسه دانشجویی قرآن خوانده و در  "حجاب از موضوع تا مسئله"هایی از کتاب ) در این جلسه بخش

 باب آن مطالب ارزشمندی در این زمینه بیان گردید. جهت اطالع بیشتر رجوع شود به کتاب مربوطه(

 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(

 


