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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 9/99/   21استاد اخوت    - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (نهم  جلسه)سوره مبارهک کهف          

 

ی را ببرای او  اش یک شبب قبدر  هر انسانی در سهمیه ساالنه. داردوجود اش یک شب قدری ان در سهمیه ساالنهانس

آن را دارند حاال ممکن است  بدون استثناهم به این معنا که یک شبی دارد که بهتر از هزار ماه است و همه  اندنوشته

. ست که متوجه نشوندهم  ه شب قدر است و ممکنشب، این شب قدر را درک بکنند به این معنا که بفهمند که این 

 در یبک شببی   اگر انسبان   لذا  تواند برای انسان شب قدر باشدطرح کردیم این بود که  هر شب  میحاال مطلبی که م

یعنی از ده کندیازده است نه ده تا شب قدری که درک میش را تغییر دهد طبیعان سالو وضعیت آتغییری بکند یک 

یش به ها و روزهاشود یازده بنابراین همه شباش میدوازده و لیله القدر خیر من الف شهر هزده یا از یازده رفترفته یا

است  حاال برای اینکه مبا قبدر   ه طور طبیعی شب قدر را درک کرده شب قدر متصل است و اگر این را درک کند ب

 صلواتاشته که بهتر از یکسال است شبی گذ و برای این که بدانیم خدا یکشب قدر را درک بکنیم 

به خاطر همین  .آوریم حفظ شود یعنی از دست نرودیی که هر سال به واسطه شب قدر بدست میدستاوردها ..ان شاا

 صلواتآوردهای شب قدرمان را حفظ بکنیم هلل دستاءشا ن خوف و رجا بماند برای اینکه انآدم همیشه باید بی

ببرای   ی که خبدا ببه اهبل بیبت دارد    است بخاطر عنایت( ع)اربعین که متصل به اهل بیت مثل هابعضی از روزها و شب

دست کم  خاطر آدم نباید خیرات همین بهو د نها و اتفاقات خاصی را برای انسان رقم بزنتوانند ویژگیهمین آنها می

 صلواتندهیم  برای این که هیچ خیری را  از دست  .تغییر دهد را بگیرد زیرا ممکن است  مسیر او

کبه کبدام   شب قبدر واقعبی کبدام اسبت و هبم این     داند کند هم به این عنوان که نمیظار میشب قدر آدم را چشم انت

اش شب قدر داشته باشد باید هبر لظظبه   خواهدکند به خاطر همین کسی که می، شب قدر را شارژ میخیری در روز

 صلواتقدر داشته باشد  برای این که هر لظظه ما .قدر و اندازه داشته باشد

روایات مربوط ببه امیرالمبومنین    در این کتاب. المباحث که خیلی جالب استیک کتابی است به نام عیون الظکم و 

اب از خصوصیات این کتب . نیزموجود است  در سی دی جامع الظادیثاین کتاب  . ه شده استیک دست آورد( ع)

 شود  مثال ریز اتی که با کیف، اذا، متی شروع میرده است مثال روایت عربی آواین است که روایات را بر اساس ادا
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خیلبی جالبب    خالصبه ..چه مبوقعی چبه داشبتند و    ،هایی که داشتند، زمانشده در استفهاماتی که امیرالمومنین داشتند

ایبن   هبای رسید که اول جلسات بعضبی از روایبات  به ذهن من  .بسیار خوب استو کتاب  است و نکات جالبی دارد

 .کتاب را برایتان بخوانم و همین باعث بشود که تشویق بشویم که برویم روایات را مطالعه کنیم

 :چند روایت از کتاب مذکور

کنبد و ایبن نویسبنده صبد و نبود و نبه تبا اذا از        است که حضرت در مبورد اذا صبظبت مبی   زمانی  برای این روایات

ای خیر دهد زمانی که خدا اراده کند به بنده.  بعبد خیرا افوابطنه و فرجهاذا اراد اهلل: امیرالمومنین جمع کرده است مثال

 .شودهایی که مربوط به انسان است دور میحرامشود یعنی از او عفیف می

دن را و همسبرش را  قناعت کر مثال  کندبرای کسی خیری را اراده کند، آن خیر را به او الهام می (هنگامی) خدااگر 

ای دارد یعنی حتما باید یک کباری  الح نسیب انسان شدن نیاز به عقبهیعنی به هر حال زوج ص. کندمیبرایش اصالح 

 .مقدر کند ی رابکند که خدا برایش خیر

-هبا مبی  نوعبا آدم . ی نادانی برو یاد بگیراگر نادان بودی بیاموز یعنی همین مقدار که فهمید: اذا کنت جاعال و فتعلم 

 .دانند و نوعا خیلی از این روایات بدهیات استچیزها نمی فهمند که نسبت به خیلی

 

 سوره مبارکه کهف

ی مطبرح شبده در   هبا و این البته یکی از ثواب قرائبت  رسانداست که انسان را به مقام شهادت میای این سوره سوره

 .ستسوره نیز ه

 ور کردیمدسته را دیدیم و کا دودسته عمل را نشان داد که  چهارهای این سوره صظنه

اینها را مطبرح کبردیم    ..های قبلی وظث فتیه، تشکیل جمع، ایمان الهامب .بود گروه اول مربوط بود به اصظاب کهف

 .تارسیدیم به موضوع دوم

کند البتبه یکبی از دوسبتان روایتبی از اصبول کبافی در آورده کبه یکبی از ایبن دو نفبر امیبر            دو تا رجل را ذکر می

است یعنی از باب این که یک مصداقش این است در  گر است و این روایات  از باب جعلویک نفر دی( ع)المومنین

 .حوزه تفسیر نیست درحوزه تعیین مصداق است

 .کردندخیلی خوبی داشته و باهم صظبت می یکی باغ گیرند ومی  رداستان این است که دو تا رجل در کنار هم قرا
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ن مطلبی که اینجا آمده در جاهای مختلف قبرآن هبم بیبان شبده مثبل سبوره       ای: 54ت را گفتیم تا رسیدیم به آیه آیا

شبود کبه ببا نببات     است که یک آببی از آسبمان نبازل مبی     این دنیا د کهنزد که برای زندگی دنیا یک مثلی میحدی

 شود و به حدی که هبیچ عداز اینکه به نهایت رسید خشک میکند و بود و یک رویشی پیدا میشاالرض مخلوط می

از که در دنیا قرار دارد یک نقطه آغ و این مثل حیات دنیاست یعنی هرچه بردی ندارد و باد او را به اطراف میاختیار

دو حالت دارد که جز مال و بنون اسبت   .رود بستگی به حالتش داردکه این کجا میاین و یک نقطه پایانی دارد حاال 

ماند رود دیگر هیچ چیزی از آن  باقی نمیی داشته و وقتی از بین میو زیبایکه جز حیات دنیا است مثل گیاه که عطر 

ی کبه هبر   مانبد و ببذر  ایبن جبور    شود یعنی مثال آن گیاه بذرش مبی موقعی تبدیل به باقیات الصالظات میولی یک 

اگر نشد هم از ماند و است اگر تبدیل به یک بقایی شد میکه در دنیا  هرآنچه. ماندرش میبرابر به باال بذ033گیاهی 

 .برد در بظث قیامتآیات بعدی همین موضوع را می. یاهرود مثل گبین می

-بعد از حیات دنیا دیگر زنده نمی گویندبینند یک عده میوقتی حیات دنیا را می. شوندها این جا دو گروه میانسان

بات االرض شد دومرتببه  مد و نآبی آ و یکشویم اینجا در جواب به آنها است که همان طور که یک خلقی داشت 

ولی وقتی حیبات دنیبا   . ه استبه هر حال کما خلقنا اول مر کند اما اش فرق میشود اما سبک زنده شدنهم زنده می

 .گوید که اینگونه نیستی قرآن میشود ولکند بعد از مرگ تمام میخورد و فکر میبیند گول میرا می

 اینجبا دیگبر مشبرکین را وقتبی نگباه      .گشاینده کتاب اعمال انسان را برایش میاین است کافتد که در آن می اتفاقی

ی بر ما ایبن چبه   اولین کارشان تعجب است و تعجبشان از این است که ای وا هابینی و اینها را مشفق میآنکنی می

 ..ها را سانسور کندعضیمثال بخواهد ب و این طور نیست که !اندثبت کرده کتابی است که هر ریز و درشتی را در آن

یبک مرتببه ممکبن    . یابد و این خیلی نکته مهمی استر عملی را که انجام داده حاضر میاتفاق بعدی این است که ه

 !دا گفتید که فال یظلم ربک احاست فرد در ذهنش بیاد که زودتر می

که عمل ببه نبوعی از انسبان     دهدن میاین نشا. بیندتوبه را حاضر میکند و ورد توبه این گونه است که پاک میدر م

. تگی به خلف یا ناخلف بودنش داردش به انسان مثل بچه به پدر و مادر است و جنسش بساعمل نسبت. شودجدا می

شود مثال فکر کنید یبک  نفبر یبک سبری کارهبایی کبرده و       شود پس حبط هم میاگر قبول کنیم که عمل جدا می

گوید کبه عمبل   حضرت عالمه بظث کاملی دارد که می .. بین ببردآن را از ارد و ند اشاما نگهخیلی هم خوب بوده 

 !چسبداش به او نمیبدی بعد از یک مدتی دیگر عمل حسنه شود مثل یک امانت و اگر شروع کند بهاز فرد جدا می

-ن وقتی کار خوب میخاطر همین انسابه  و گیردی عمل نیکوی قبلی از ما فاصله میزیرا دیگر هم سنخ او نیست یعن

 .یعنی اگر خواستند به او برگردانند بتوانند برگردانند دارد نگهکند باید آن را حفظ کند یعنی سنخیت آن را با خود 
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تواند دنیبا دنیبا کبار خبوب     ای بگیری یعنی انسان میآن را  استعاره در حبط عمل شما مجبوری جدا نباشد اگر عمل

کننبد  کبه کسبانی کبه غیببت مبی      کننبد غیبت مطرح مبی دیگران باشد مثال این را راجع به داشته باشد اما در کارنامه 

گویند تو هم سنخ این به او می. استبرایش نوشته شده که انجام نداده ی بیند که کارهایکند میکتابش را که باز می

 .کند با اعمالای یعنی انسان یک سنخیتی پیدا میعمل بوده

دچبار یبک   شبود  وعا انسان وقتی اعمالش حببط مبی  آمده ولی نبه طور کامل ( ص)مظمد بظث حبط عمل در سوره

ما باید کاری بکنیم که دچار حببط عمبل نشبویم زیبرا درسبت کبردن آن       شود که نوعا برگشتنی نیست لذا یأسی می

  .خیلی سخت است

ان فاصبله بگیریبد و کبودک ببا     اگر خدایی نکرده فکر کنید پدر و مبادری از ایمب   اغلب این جمع پدر و مادر هستند

است که والدین به خاطر تعلق وابسبته   شود ممکنبرائتی برایش از والدین ایجاد میایمان بماند به تدریج یک حالت 

رود وقتبی کبه یکبی ببد      ها از بین میلت است که ارتباط اینپس در دو حا. است ند ولی کودک دنبال راه فراربمان

کند از این یعنی ممکن است اینطوری باشد کبه  کند از آن ، یا آن فرار میار میین فرخوب باشد یا ا و دیگریباشد 

-اش نمبی دهد و این با عمل خوبش فاصله بگیرد و دیگر عمل خبوب درکارنامبه   آدم خوب باشد و عمل بدی انجام

 .بظث حبط خیلی سنگین است و در مرحله کفر است. آید

ببه  . چسبد ولو این که یبک زمبانی هبم انجبام داده باشبد     باشد به او نمیتی اگر انسان مومن باشد صفات گناه هر صف

توانند مراتب داشته باشند ولی نتیجه این است که اگبر انسبان روی ایمبان خبودش     ها مینسبت یک عمل خاص آدم

و اگر کسی  درسانای به او اسیب نمیای  است که هیج سیئهحسنه( ع)شنیدید که مظبت امیرالمومنین حتما. کار کند

 .خود را اهل ایمان و نماز بکند دیگر سخنیت با گناه ندارد ممکن است کار اشتباهی بکند اما سنخیت با او ندارد

یبدا کبرد از   غیر از این که عمل داشته باشد این است که ایمان در تار و پودش رسوخ پیدا کند و همین کبه رسبوخ پ  

 .نیستقابل جمع  لذا شود  ومعصیت دور و متنفر می

-دفعه از بین رفت و گفت قیامبت مبی   یک که بظث باغ بود .نی است که احتیاج به تدبر داردقرآاین نظوه گفتمان، 

د این مطرح شدن ایبن  کند و خوو سجده نکردن بر آدم را مطرح می شود و یک مرتبه بظث مالئکه و سجده بر آدم

ر انسان با ابلبیس آمیختبه شبود    گیرند یعنی اگان فاصله میابلیس از اعمال خوبش ها به واسطه این عملاست که انسان

 . تواند با مالئکه سنخیت پیدا کنددیگر نمی
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اطاعبت نکبرد و شبکاف و فاصبله ایجباد شبد و خیلبی         از امر پرودگارشابلیس  گویددر آیه  می خیلی جالب است

قطع شد یعنی اش پرودگار نداشت یعنی رابطهامر ای دیگر با کند یعنی فاسق شد و هیچ رابطهاین را مطرح میجالب 

 رَبِّه  أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ ِّ .خواهد بگوید بین او و امر خدا حائل شدمی

شبان شباهد   هبا را برخلبق  مبن آن گویبد  رمز و راز دارند یعنی چه خدا می ها جزء آیاتی هستند که خیلیاین: 45آیه 

 . دانیمنمی..نگرفتم

لهام خوبی است و باید ببینیم که آیا این اصال امکان دارد که کسی شاهد خلق خودش باشبد  ا این آیه به خودی خود

جامع امکان دارد یعنبی در واقبع    البته این برای انسان کامل و یا خیر یا مخلوقی شاهد خلق آسمان و زمین بوده است

 .کامل این ادعا را داشته باشدرود که انسان رود انتظار مییی که برای انسان کافر به کار مینجا ادعاهاآ

 .آوردرا روی کار می(  انه ال اله اال هوشهد اهلل)ه مبارکه آل عمرانآیه سور هایییه یک جوراین آ

ظلم نیست و آغشته به ظلبم نیسبت و اگبر     ه که به هیچ وجه در هیچ حالتی در آنخداوند خلقت را طوری خلق کرد

، تاریکی و شیطان نیست و آن چیزی که بوجبود  ی در ذات خلق ظلمظلمی هم است خود انسان به خودش کرده یعن

 . کندجدا میاز سیر حقیقت هستی افتد خودش را و از امر ربه اتفاق میآید  می

 .خیلی سنگین استاش کنیم چون بظثمی ما از این آیات عبور

ر ساده نگباه شبود خیلبی از    اگ ،نیمککه مسائل در هستی را پیچیده نگاه میاست از این جهت  های مایکی از مشکل

گونه کبه گفتنبد    حاال برای پیچیده نکردن باید همان. آیدبه طور طبیعی بظثش پیش نمیگوییم ها که ما میاستدالل

نبدارد پبس   شود که ابلیس موجودی است کبه سبنخیتی ببا سبجده     اش نکنیم مثال این جا معلوم میبپذیریم و پیچیده

تواند از امر خدا اطاعت نکند و این در نظام احسبن بباالترین خلقیبت اسبت     کند که میخداوند موجودی راخلق می

کند که در دایره او باشد و اگر خالقی توانست موجودی راخلبق کنبد   خلق می را زیرا به طور طبیعی خالق موجودی

یعنی اگر ببه مبن گفتنبد کبه تبو      .  تبارک اهلل احسن الخالقین داردفباشد این  او که هماهنگ با او نباشد ولی در دایره

 ..مشوسنخ توانم با شیطان هممی به راحتی هم  کنم پستوانم اشتباه و من هم میاختیار داری 

ابلیس به عنوان  یک مجرم شناخته شده است و همین مقدار که به یک موجودی بگویند مختار انسان باید بفهمد که 

سبت کبه پایبت    وقتی مختار شدی ممکبن ا . است... ید خدا هادی و داوند تعارف ندارد و این گونه نیست که بگوخ

درحالیکبه مبومن ببودن    کننبد خیلبی خبوب هسبتند     کنند زیبرا فکبر مبی   زش پیدا میلغ هابلغزد و نوعا هم آدم خوب

 .آورد زیرا قوه اختیار در او استست که مصونیت میآورد بکله رعایت احکام شرعیمصونیت نمی
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 .مفهمیآن را میراحت هم  مبخوانیوقتی آیات را راحت 

گیرد و این یعنی برای خبدا شبریک   داند از کجا میرسد که باید و نبایدهایش را نمیانسان به یک جایی می: 45آیه

د صدا بزنید ولی اینها جوابی گفتید شریکان من هستنگویند کسانی که میلذا در روز قیامت به او میقرار داده است 

 .شنوندنمی

تا در دونند و میفهمند ینند میبها وقتی که نار را میاین .خیلی نکات جالبی دارد.خیلی آیه وحشتناکی است : 40آیه

ن گونه نیسبت یعنبی   مومن ای اماد نبینند سنخیت میبیننه است که وقتی مجرمین نار را میوضعیت این گو. بیافتند آن 

 .برود آتشدر  فهمد که بایددهد ولی مجرم میاو را نجات می ارد به این که خدابیند حسن ظن دوقتی نار را می

-عمل مبی  کند که این عامل سنخیت منجر به چسبیدن یا نچسبیدن آنی پیدا میهرعملی با عامل خودش یک سنخیت

هبای پلیبد   در جامعبه آدم . شبود نیز هست امبا بعبد از قطبع رابطبه قطبع مبی      مادامی که رابطه هست این سنخیت  .شود

یبک حبس    !دسبت پیبدا کنیبد    ببه آن   توانیدنمیاسی ناین تکنیک و روانش باشناسند یعنی شما ر را خوب میهمدیگ

 . دنشناسوب میرا خ همدیگرکند که فرد پیدا میدرونی 

را در سبریعترین زمبان ممکبن     انهم سنخ خودش ها فردانسانکند یعنی ، طبقه اجتماعی ایجاد میها با همرابطه انسان

 .دنکنپیدا می

ای نرسیده که اش به تشخیص صظیح برسد به این دلیل است که فرد به بلوغ علمی به اندازهاگر فرد نتواند در ازدواج

 .تشخیص بدهدبتواند 

سنخیت اول سنخیت هر انسانی با اعمالش است و سنخیت دوم سبنخیت انسبان ببا دیگبران     : پس سنخیت دو نوع شد

 .است

 .کند مجبرمین هسبتند  ین باشند اولین کسی که اعتراض میل ندارد که مجرمین با مومنیعنی اگر هم خدا بگوید اشکا

کنید و به طور طبیعی احساس ها احساس کدورت میت به بعضینسب در آن جلسه . رویدشما االن مجلس فامیلی می

بینی که آدمبی  ی میکنی داریم ولی وقتی تظقیق میاش احساس خوبفالن آدم به خاطر صفات کریمهکه با  کنیدمی

یعنبی  . ایجاد شده اسبت  در ما  در درون خودمان مشکلی داشتیم که همچین حسی ایمکدورت داشته که نسبت به او

د بایبد  نب هایی که وجود دارادم به اندازه مومن داریم  لذاچه صفت بدی  تا ببینیمباید در درون خود تفظص کرد که 

 .بتواند خودش را اصالح کند
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این ! کشیکشی ولی از خود خدا خجالت نمییعنی شما از بنده خدا خجالت می  :از مومن نخجالت کشیددر مورد 

 .ها عامل مظرومیت استخیلی وقت

کبه   مالمظسن یک بظثی راجع به ایبن موضبوع دارد   :دار توسط مومننماز و مشکلدر مورد دوست داشتن انسان بی

ببا او ارتبباط   اگبر فبرد مبومن باشبد و      .گیرداو خبر می و از باطن آن فردکند با روح روح انسان یک تعاملی پیدا می

 .های مثبتی در آن است که او آن را نشناخته استبگیرد حتما یک جنبه

اگرکبار ببد بکنبد هبم     شود و کار خوب بکند با خوبی هم سنخ می گفت که اگر انساناگر خدابه انسان همین را می

 .بود که انسان کار خوب انجام بدهد و کار بد انجام ندهدشود این کافی سنخ با بدی می

و نگبوییم  همه ما دوست داریم شاگرد اول باشیم پس باید اعمالمان را خالص کنیم و این را با خودمبان قصبد کنبیم    

با خودمان قصد کنیم از من بدی اختیاری سر نزند و اگبر یبک مبوقعی    . شود که اگر بگوییم یعنی فسق و شیطاننمی

. یعنی برای انجام کار بد قصد نکنید. شوداش خوب میآدم اختیارا عمله است اینگونه ر بد کردم از دستم در رفتکا

یبک سبری ببدی    فقبط  ن مااگر این کار را بکنیم در کارنامه اعمال .یماست که دست از توجیح بردار هم اینراهش 

 شبعضی از کارهای ببد داشته اما د کار خیر یند که قصبوقتی انسان می رود آن طرف می. ماندباقی میغیر اختیاری 

 .کندمعنا پیدا میامید به شفاعت  ست کهاینجا لذاغیر اختیاری است 

اختیارت را در کار بد صرف  گفته است بینید که خدا برای نظام اختیار قداست قائل است وخوانید میوقتی قرآن می

 .قصد کند یعنی وقتی مریضی برو شفا پیدا کن درمان خودش را اختیارا  آدم باید..البته این کار سختی نیست نکن و

مثبل   اتب ودشبما کبه    دیب یوگب امشب  الاح.گوید از هر گونه مثل برای مردم زدیمبعد هم میدو مثل زد  الاب رد: 44و 45

الم است و اگر در خانه های عن دوتا مثلی که زده جامع همه مثلشود ایمعلوم می. .رگید ولی خب قرآن است !زدی

 !تسا سب ار وامثل  ود نیکس است هم

 . ترنیئای پامثل یعنی مشاهده حقیقت در مرتبه

 .جا جدل خیلی بظث جالبی استاین رد

 .ی استاکثر به معنای بیشتر است و جدل اینجا تمیزش است یعنی جدلش بیشتر از هرچیز دیگر

کافی کنیم و تا اینجا و این حبد خود جدل یعنی کش دادن است یعنی مثال ما داریم راجع به یک موضوعی بظث می

 .ش منفی استامثبت و منفی دارد ولی اینجا سیاق لدج .گویندبه این جدل میدهیم کش می ار نآ یتقو اما است
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یم همین کبه ایبن کبار را بکنبی یعنبی      گومی. گوید که راهکار بدهمی وا ونکن  ارگویم فالن کار من به دوستان می

ولبی  انسان به طور طبیعی حاضر اسبت ده تبا اسبتدالل بچینبد     . کند ادیپراهکار و آخرش باید این یک جایی توقف 

 .دهدن ماجناحاضر نیست کاری را که نباید بکند را 

 !راهکبار نبدارد   هکب  دنب ادبدنبال راهکبار اسبت کبه ایبن درسبت بشبود        هب و تسهدر وجودش  هر بدی که یسهرک

 .سرش کاله رفته است دشابراهکارش ترک بدی  است و اگر کسی منتظر دستگاه ابداع راهکار 

ه راهش همبان  کیلاح ردرود کاله می نامرس ها ندرکن لمعیه موقعی سر ما به واسطه این که در بقچه ما پر است از 

 .است هدوب ندانجام ندا

رود و کسی کبه اهبل برنامبه ریبزی اسبت مبی       دنکیم یرادیرخرود کتاب تفکر ل تفکر است مییعنی کسی که اه

ن یعنبی مبثال قبدر    ایب  .قدر گوهر گوهری ،قدر زر زرگر شناسد دناهتفگ میدق زا هک .دنکیم هیهتکتاب برنامه ریزی 

ایبن قبرآن خطبابش عبام     . داند که اهل عمل استهل عمل است و قدر قرآن را کسی میداند که ااستاد را کسی می

 .دناتشنه هک دنتسه نینمومکنند زیرا منین استفاده میاست ولی مو

 یاهنب وگ هب مه تیخنس نیا و مینک سنخیت پیدا ءاسیدالشهدزیارت اربعین و کاروان  ،(ع)با امام حسیندعا کنیم که 

 .دمظم لآ و دمظمرب و تاولص تکرب هب ها نباشدگونه جدایی بین ما و آندکه در دنیا و آخرت هیچشاب
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