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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 09/10/96     ختم مفهومی   استاد    اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( نجمپ     ) جلسه     زلزال  سوره مبارکه           
 

، البته اگر بخواهیم راجع به آن دعا صحبت شدبررسی  نیزو دعا  شدصحبت  «عمل»جلسه پیش راجع به بحث  در

 داشته باشیم. تر است یک مرور دیگر نیزپذیر است. بهباز هم امکان ،کنیم

های تفصیلی خیر و شرّ عمل خیر چه عملی است؟ عمل شرّ چه عملی است؟ ویژگی که؛ ترین سوال ما این استمهم

 چیست؟

 گفتیم قبلو نیز است.  «خیر»سری خصوصیات مربوط به است و یک «عمل»سری خصوصیات مربوط به گفتیم یک

هم نشانه خیر بودن یک عمل است.  «حبّ »و  «سهولت»شوند. امر و عمل با هم بررسی می .است «امر» ،«عمل»هر  از

وجه خیر را از  12ماند این بود که ما جلسه پیش باقی ها صحبت کردیم. چیزی که از جلسه پیش مفصل راجع به این

بحث کنیم. دقیقا عین همان نمودار  نیزوجه خیر را از جهت جمعی  12توانیم همان جهت فردی بحث کردیم و می

ها، وجه امر و نهی بیاید در اولین آن ؛حالت داشت 12کشیدیم که  یجدولبحث کنیم. توانیم از جهت جمعی را می

 است!ها را برای امت طرح کنیم که خودش یک داستان مجزا و همه آن قرار بگیرد« امت»ساحت 

 خواهم راجع به این مفصل حرف بزنمتعریف شود. نمی« امام»داند که در ساحت خداوند عمل خیر را عملی می

تواند این کار را انجام آور شود. پس هر کسی برای تمرین هم که شده میممکن است برای شما هم کسالتون چ

 دهد، به عنوان تکلیف هم که شده بیایند این عناوین را اجتماعی کنند.

سرها  م، بینکسی بشوی»های فردی داریم دهیم، باز هم نیتما در حال حاضر هر کاری هم به ظاهر جمعی انجام می

کارهای جمعی افتد. نمی برایمان جاهای امت و تا زمانی که این حس در ما باشد بحث «سری در بیاوریم و غیره

ر ساحت امت است و نه در ساحت خوانیم ددعاهایی هم که میخواهد و باید بلوغ آن ایجاد شود. همه بلوغی می

 .فرد
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 «اقبال لیل و ادبار نهار»روی خواهیم داشت و موضوع را د سری دعاهای جدیورود به یک که؛ است جدید اینبحثی 

 یعنی پشت کردن.  «ادبار»کردن و یعنی روی «اقبال»دارند و نه دو معنا.  ا. در واقع این دو یک معنخواهیم گذاشت

 اقبال لیل(مغرب، عشاء، )

 ادبار نهار(صبح، ظهر، عصر )

معرفی کنیم. زیرا  «زمان»عمل خیر را در بستر  قصد داریماین است که  موضوعی که امروز مطرح خواهد شد،پس 

قدر مهم چرا مکان آن مهم است اما «مکان»های مهم خیر است. کال بستر زمان و به تبع بستر زمان یکی از مولفه

ها هم شکلش تغییر کند و به تبع عملنیست؟ به هر حال مکان بر زمین است و زمین ثابت است ولی زمان تغییر می

، باید در بستر زمین و موارد وجه خیر در اینهمینطور کند. در واقع مواردی که قبال درباره امور و اعمال گفتیم و می

 زمان بررسی شوند. 

خواهیم بیاوریم. یعنی می بات نمازهارا در تعقی «دعای طلب حیات طیبه و تیسیر امور» ایبه گونه قصد داریمدر واقع 

و روز و شب چطور در خیر بودن یک عمل  ندا در مغرب و عشاء و روز و شب خیربررسی کنیم که چه اعمالی 

 گذارند. تاثیر می

سری اعمال را آورد. یکدهد به نسبت زمان. یک عمل را باال و یک عمل را پایین میترجیح و اولویت می ،خیر

کند و البته سری را روزانه میسری امور را شبانه و یککند. یکانه میسری اعمال را اعمال روزاعمال شبانه و یک

اللهم انی اسئلک باقبال )شوند. شود و زنجیره اعمال و امور از شب شروع میطبق این دعا، تقدیر از شب آغاز می

 (لیلک و ادبار نهارک

شبش است. شروع از شب است.  پس اگر کسی در نظام امور و اعمالش دچار اختالل است به خاطر اختالل در

 که شروع اصالحات هم از شب است.شود و کما اینشروع اختالالت از شب است. که از مغرب شروع می



3 
 

 

صبح و ظهر و »و یک  «مغرب و عشا»دارید، در وهله دوم یک  «روز»و یک  «شب»بنابراین شما در وهله اول یک 

نه. طول گاپنجاوقات  دیگریدهند و را تشکیل می «یوم»دارید. یعنی یک مولفه دوتایی روز و شب دارید که  «عصر

 شود. رسد، طول صبح کم است و بعد ظهر و عصر میمغرب کم است و به عشا می

 

خاطر حالت اش شب است و به بندی زیادی ندارد. یعنی همهبینید که عشاء نوعا خیلی زماناگر دقت کنید می

 نهفتگی است.
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شود برای صبح است یا ظهر؟ گویند. احکامی که بر ظهر بار میمی« ضحی»آید باال، تا ظهر را وقتی خورشید می

خیلی مهم نیست چون به هر حال ظهر نهایت آشکاری البته گویند. است. تا ضحی را هم می «الطلوعینبین»صبح 

 است و دوباره به سمت مخفی شدن می رود. 

 یک سری هستند که شب را بیدارند ولی روز را خوابند. 

 شود.اعمال و امور در لیل و نهار متفاوت میشکل 

 از صحیفه فاطمیه: (افضل اعمال در روز جمعه)دعای 

دَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ » ؛در روز جمعه توصیه کردند که (السالم)علیهم صادقرکعت است که اما 4روایت است که 

فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ تُعَلِّمُنِی أَفْضَلَ مَا أَصْنَعُ فِی هَذَا الْیَوْمِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ مَا السالم( )علیهدِ اللَّهِالْحَلَبِیُّ عَلَى أَبِی عَبْ

بْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَصْبَحَ حَمَّدُ بْنُ عَأَعْلَمُ أَنَّ أَحَداً کَانَ أَکْبَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ فَاطِمَةَ ع وَ لَا أَفْضَلَ مِمَّا عَلَّمَهَا أَبُوهَا مُ

الْحَمْدَ وَ الْإِخْلَاصَ خَمْسِینَ مَرَّةً  یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاغْتَسَلَ وَ صَفَّ قَدَمَیْهِ وَ صَلَّى أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مَثْنَى مَثْنَى یَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ

یَاتِ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ فِی الثَّالِثَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ فِی وَ فِی الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ الْعَادِ

سُورَةٍ نَزَلَتْ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا  هِیَ آخِرُ  الرَّابِعَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ هَذِهِ سُورَةُ النَّصْرِ وَ

 ..«دَعَا فَقَال

داشته باشد و  یأن باالترش السالم()علیهااز حضرت صدیقه وآله(وعلیهاهلل)صلیشناسم کسی نزد رسول خدامن نمی

هر کسی آموخت.  وآله( به حضرت زهرا)علیهاالسالم(وعلیهاهلل)صلیین عملی که حضرتا شناسم برتر ازتبعا نمی

تایی مهم 50. این ترتیب دبخوان ،شودرکعت می 4 جمعا رکعت که روز جمعه را صبح کند و غسل کند و دو تا دو

 .است، اخالص، عادیات و زلزال و نصر

 گیرد.ها را در برمیکه توحید است و حمد این :اخالص

 جمع ربانی و سریع الفعل و در صحنه است. عادیات:

 عمل کننده به خیر و دور شونده از شر است. زلزال:

 نصر و فتح نصر:
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 است. «امت»ها همه بر محوریت که این

کنند و خود این ال تا نصر و فتح استمرار پیدا میتوحید و جریانی از حقیقت در بستر اجتماع و در بستر امور و اعم

 ترکیب جالب است.

ها شبیه کالس درس است، خوانده شوند. علتش این است که این مرتبهتایی  50 که بایدها مهم است و اینترتیب این

ل کالس درس است که این یک مد کند،کسی که در محضر سوره اخالص نشسته و سوره حقایق را بیان می گویی

 درسی بگذاریم. هایخدا توفیق دهد که چنین کالس با تکرار است.

 گونه درس داد.توان اینسوره را می و دیدیم که شنیدیمبار سوره را  6شنبه ما پنج

 دو ساعت.شود میساعت است که مجموعه ها هم هر کدام نیماین کالس

 

باورهایی  اخالص)توحید(،شوند. عادیات و زلزال و نصر در الیه اعمال و اموری است که آشکار می :این سه سوره

یعنی در خودش  شود؛ یعنی خودش شب و روزی دارد؛ها پیدا میشوند و هم اعتقاد به آناست که هم دانسته می

نزدیک به شب است و زلزال روز می شود و نصر هم  .سیر شب و روزی دارد. عادیات هم که مغیرات صبحا دارد

 یک جریان است. نیزدر این سیر  است.و عصر نتیجه 
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به جن ،ل همزلزا شود. عادیات وبه هر حال اخالص درونیات انسان است و نصر هم آن است که در بیرون هویدا می

ذِهِ هَ زل شد.)ای است که نافرماید که سوره نصر، آخرین سورهعمل انسان را دارد و این خیلی واضح است. حال می

 سُورَةُ النَّصْرِ وَ هِیَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ(

 :«من تهیّأ»دعای 

 ..فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا دَعَا فَقَال

إِلَهِی وَ سَیِّدِی مَنْ تَهَیَّأَ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ »اعیاد وارد شده است:  رایاین دعایی که هست ب

بَِئتِی وَ إِعْدَادِی وَ اسْتِعْدَادِی رَجَاءَ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ فَوَائِدِهِ وَ نَائِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ وَ جَوَائِزِهِ فَإِلَیْکَ یَا إِلَهِی کَانَتْ تَهْیِئَتِی وَ تَعْ

[ مِنْ ذَلِکَ یَا مَنْ لَا یُخَیِّبُ مَْسأَلَةَ سَائِلٍ وَ لَا تَنْقُصُهُ عَطِیَّةُ رِفْدِکَ وَ مَعْرُوفِکَ وَ نَائِلِکَ وَ جَوَائِزِکَ فَلَا تخیبی ]تُخَیِّبْنِی

  وَ لَا بِشَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِمْ نَائِلٍ لَمْ آتِکَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ

عْکَ طُولُ عُکُوفِهِمْ مْنَأَجْمَعِینَ أَرْجُو عَظِیمَ عَفْوِکَ الَّذِی عَفَوْتَ بِهِ عَلَى الْخَاطِئِینَ عِنْدَ عُکُوفِهِمْ عَلَى الْمَحَارِمِ فَلَمْ یَ

بِالْخَطَاءِ أَسْأَلُکَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ  عَلَى الْمَحَارِمِ أَنْ عُدْتَ عَلَیْهِمْ بِالْمَغْفِرَةِ وَ أَنْتَ سَیِّدِیَ الْعَوَّادُ بِالنَّعْمَاءِ وَ أَنَا الْعَوَّادُ 

 1«لَا یَغْفِرُ ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ إِلَّا الْعَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیم أَنْ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ فَإِنَّهُ

یاد اغلب اع که در هآمدیا دعای روز جمعه  «دعای من تهیّا»دعا خیلی شروع جالبی دارد. اسم این دعا در مفاتیح 

 وارد شده است.

 ن نزد توم ،ان شودکه این چنین و آن چنبرود محضر مخلوقی به گوید الهی و سیدی هر کسی این کار را بکند و می

 پس تو این کار و این کار و این کار را بکن. .آمدم

و مورد ن رود، من به خاطر ایمیمورد و این مورد و این مورد هر کسی بخواهد به سمت مخلوقی برود، به خاطر این 

 کللسه به مشجشد تا در در ابتدا خط اصلی بیان این سیر دعاست که  سوی تو آمدم! مورد بهو این رد مواین 

 نخوریم.

                                                           
 369، ص: 86بیروت(، ج -بحار األنوار )ط  . 1



7 
 

یری که به کار رسد که این تعابمی ست و هر کدام حکمتی دارد. به نظرخود اصطالحاتی هم که به کار رفته جالب ا

 آمده است. «اَو»بین این کلمات واو نیامده و مثال  رفته دقیق است. که

 این مطلع بحث ما بود. ؛تاثیر ظرف زمان در انجام کارهای خیر

که بفهمیم تاثیر ظرف زمان به چه صورت است باید بررسی کنیم که انگیزه انسان در انجام اعمال چیست؟ برای این

 انگیزه انسان در انجام اعمال خیر چیست؟ انگیزه انسان در امور چیست؟ 

 ا هم در حین اعمال وارد کنیم تا انگیزه چندین برابر شود.خواهیم زمان رحال می

 «..مَنْ تَهَیَّأَ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ»

 آماده کردن و شال و کاله کردن برای اقدامی تهیا:

عبا به شدن. )کفش را پوشیدن یا سوار ماشینها. یعنی دیگر یعنی آخرین آمادگی ؛آخرین جزء آماده کردن تعب ّا:

 گویند.(می نیزدوش انداختن 

 و تهیه کند.  ءهر امکانی که امکانات الزم را احصا کردن؛جمع همراه با جمع است، ءاحصا اعدّ:

 خود را برای امکانات الزم آماده ساخت. استعدّ:

 دهد.که همه یک معنا می آورده است «اَو»اش شبیه هم است. برای همین شما ممکن است بگویید همه

 هاست.های انسانموارد انگیزه. این دارد «مخلوق»که  خواهد در نهایت به جایگاهی ورود پیدا کندمی

-گفته می ،یا جایی بروند که صله بگیرند بشوند و خواهند وارد قصر پادشاهمندی است. وقتی میورود و بهره وفد:

 وفد.  شود

 اش چه بود؟انگیزه ،تا وارد به مخلوقی شود انجام دادهر کسی که این کارها را 

. کند که مخلوق چنین استمی او را خرد ولی است، است مثال پادشاه یکه فرد بزرگگوید مخلوق، با اینوقتی می

 چطور من از خالق این نظر را نداشته باشم. حال
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 «نَائِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ وَ جَوَائِزِهِرَجَاءَ رِفْدِهِ وَ فَوَائِدِهِ وَ »

 .استاین حصر 

 به امید رجاء:

 های کمکی.بخشش ها.ای که به عنوان اعانه است؛ مثال یارانهعطیه رفد:

 شود.مطلق نفع است. مثال رزومه می فَوَائ د ه :

 مثال خود دیدار آن فرد ارزش است. نَائ ل ه :

 دهد.تر میچیزهای اضافی فَوَاض ل ه :

 دهد.می ال بُنجایزه به معنای تشویق نیست بلکه به معنای جواز عبور ما در جای دیگر است مث :جَوَائ ز ه 

 «..زِکَعْرُوفِکَ وَ نَائِلِکَ وَ جَوَائِ رِفْدِکَ وَ مَی رَجَاءَدَادِفَإِلَیْکَ یَا إِلَهِی کَانَتْ تَهْیِئَتِی وَ تَعْبِئَتِی وَ إِعْدَادِی وَ اسْتِعْ»

 گذارد.می« معروفک» شته و به جای آنرا بردا« فوائد». آوردمی« واو»، «اَو»به جای  ،این جادر

مْتُهُ وَ لَا بِشَفَاعَةِ [ مِنْ ذَلِکَ یَا مَنْ لَا یُخَیِّبُ مَسْأَلَةَ سَائِلٍ وَ لَا تَنْقُصُهُ عَطِیَّةُ نَائِلٍ لَمْ آتِکَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّفَلَا تخیبی ]تُخَیِّبْنِی»

هِ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ أَرْجُو عَظِیمَ عَفْوِکَ الَّذِی عَفَوْتَ بِهِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِ

عَلَیْهِمْ بِالْمَغْفِرَةِ وَ أَنْتَ عَلَى الْخَاطِئِینَ عِنْدَ عُکُوفِهِمْ عَلَى الْمَحَارِمِ فَلَمْ یَمْنَعْکَ طُولُ عُکُوفِهِمْ عَلَى الْمَحَارِمِ أَنْ عُدْتَ 

ی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ فَإِنَّهُ لَا یَغْفِرُ ذَنْبِیَ  الْعَوَّادُ بِالنَّعْمَاءِ وَ أَنَا الْعَوَّادُ بِالْخَطَاءِ أَسْأَلُکَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ أَنْ تَغْفِرَ لِسَیِّدِیَ

 2«..یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمالْعَظِیمَ إِلَّا الْعَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ 

 جا خالق و خدا و ربّ است )الهی(در این بحثی که هست داریم که این

 انگیزه باال آمده است. 4

 حالت هایی که برای عمل است(در این قسمت آمده است)« جوائز»و « نائل»و  «معروف»و  «رفد»

                                                           
 369، ص: 86بیروت(، ج -بحار األنوار )ط  . 2
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شب  (،آماده کردنرفد)شدن دارند؛ امکان عملطور که شما دقت کنید در ظرف زمان یک موارد هر کدام از این

 ، شب است.«استعدّ »شود و روز می «اعدّ »آخرین آمادگی ها روز است.  «تعبّا»است، 

 همه اعمال شبانه: تهیا و استعدّ 

 و تعبا همه اعمال روزانه: اعدّ

 اند.های اعمالها انگیزهاین

 این دعا خیلی با سوره مبارکه مزمل ارتباط دارد.

هایش به سمت خدا باشد، فرد برای که انگیزه رچقد اراده انسان، وابسته به رفد و جوایز و نائل و معروف است. هر

پس حتما به خالق وصل شدن  بگوید که خواستم انجام دهم و نشد!شود که انجام عملش مانعی نخواهد داشت و نمی

 منقطع است. ،شودکسی به مخلوق وصل می اما ،یعنی رسیدن به خدا

شود. چون تمام شئونات خودش را برای رفد و اگر کسی این دعا را بخواند در هیچ ساحتی، به فقر و فاقه گرفتار نمی

 کند.معروف و نائل و جوایز بسیج می

 اعانت رفد:

 ها(جوانمردیوع به باورها و فطریات و اخالق )عطا + رج معروف:

 ءعطا + لقا نائل:

 ستیابی به عطاهای بعدی عطا + سیر د جایزه:

شود که از اعانت ای میهاست که این خودش زنجیر ...و  ءمهم است. در یکی اعانت و یکی لقا «عطا»ها در همه این

کند. رفد مقدمات اولیه است، بعد ها هم شب و صبح و ظهر و عصر را درست میو این ءبحث لقا تا جایزه است.

 شود.ها زنجیره میشود. ایناست. نائل در ظهور است و جایزه هم عصر میرسد که معروف صبح به فطریات می

آید، این زنجیره به در سیری که برای خدا می اماآید که باید بررسی شود به چه معناست در مخلوق، رفد و فوائد می

 آید.صورت منطقی می
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 دست من را کسی برد. بارهیک تهیّا:

 من از قبل برنامه داشتم که بروم.  :تعبّا

 کنید.امکانات فراهم می اعدّ:

 اید.از قبل طلب داشته استعدّ:

رویم نباید وقتی به نزد خدا می درحالیکهشوند. ها باری به هر جهت میولی در رجوع به مخلوق هر کدام از این

رویم و سیر منطقی شه از بدِ حادثه به سمت او میبریم. همیبه خدا پناه می ،ما از بد حادثه باری به هر جهت باشد!

رویم که رفد می ایسراغ گزینهبه رسد، ما مثال آفریند و به موفقیت میدانیم که اراده انسان عمل مینداریم. نمی

االن هیچ خبری  امانام کردیم دهند، ثبتجایی جوایز است. مثال سهام میجایی فواضل است و یکشود، یکمی

 گونه نیست.در نزد خدا این اما حالت شانسی دارد،نیست! یعنی 

شود که انسان را به پاداشی از جنس، رفد و که در انجام اعمال خیر طبق این نظام، وقتی عملی خیر میخالصه این

 «فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره»معروف و نائل و جوائز برساند و برای آن عمل، فرد تهیا و تعبا و اعد و استعد کند. 

ها باشد و این یعنی او ... . نه باید همه آن ...یعنی عمل خیر را به تصادف واگذار نکند مثال نگوید که تهیا، او تعبّا او 

 عمل به خیر.

وره همزه کند و برخی با تعبّا و برخی اعدّ و استعدّ. مثال در سمشکل انسان این است که برخی کارها را با تهیّا می

 جا اعدّ دارد.این ...« جمع ماال و عدّده...  ویل لکل همزه لمزه»گوید که می



11 
 

 

 مبحث است:دو  اینکند. شده و خود عمل شب و روز پیدا می عمل در ظرفی متولد

 .شوندکند و همه این را متوجه میعمل در بستر شب و روز تکوین پیدا می (1
نام کردم و ترمم تمام از مورد اول جداست. مثال فردا رفتم دانشگاه ثبتهر عملی شب دارد و روز دارد. این  (2

است و آن موقع که نامه  اما قبلش که کنکور دادم شب آننام کردم صبح است شد، از موقعی که ثبت

زمان  ،ضحی است نام، بین الطلوعین است. سرکالس رفتن،ثبتموقع اعمال به من دادند صبح است، 

 .شودترم جدید شروع میشود و ترم تمام میت و نتایج امتحانات عصر است. امتحانات ظهر اس

دارد. مغرب تا عشاء قواعد شروع کار و صبح تا ظهر، ادامه و اتمام و یک ادامه پس هر عملی یک شروع و یک 

 عصر نتیجه است.

 ریزی چیست؟هخاصیت این برنام

 اعمال انسان پیوستگی دارد، جدا از هم نیستند.  (1
دانشگاه دانشجو شده و به  فردیشوند. مثال اعمال انسان در مواقع مختلف خود دارای اشکال مختلفی می (2

دانشجو شده است و این خیلی فرق است بین کسی که قبول شده و کسی  ،رودوقتی سر کالس می. رودمی

ار است و رویه خواهیم بگوییم که این ها پیوستکه سر کالس رفته و کسی که امتحان داده است. می

 واحدی دارد.
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این چه فایده ای دارد؟ اگر قرار شد کاری خیر شود و خالص گردد، باید پیوستارش خیر و خالص باشد. مثال شما 

باید بگوییم که اگر کاری از مبدا خالص  اماکنم که با اخالص بخوانم خوانم و سعی میگویید که من درس میمی

این نخ از باال آمده و تا پایین  اماگویم در لحظه زندگی کن ص بروند. وقتی من میتوانند با اخالباشد تا آخر می

 کشیده شده است. 

و تمام  دشود. درست مثل شب و روز. پس این پیوستگی دارمختلف میدر واقع یک عمل دارای ظهورات 

هر عملی . «بدعه مضلّ کلّ»فرمایند که می السالم()علیههاست. امیرالمومنینسر ندیدن پیوستگیبر ها اشکاالت انسان

 ای باشد.دهید باید زنجیرهکه انجام می

گویم کالس شنبه. کالس به جهت مشاهده پیوستگی اعمال، یکی از اعمال و امورتان را انتخاب کنید. االن من می

شنبه االن کجاست؟ شروع که نیست، تمام هم که نیست، شما برای کالس شنبه باید ظهورات مختلف را در نظر 

 بگیرید. 

 ،هر چه به غایت نزدیک شود ؟ باید به غایت یک کار نگاه کرد.توان فهمید که کجای یک کار هستیماز کجا می

 است.  «والضحی و الیل اذا سجی»جلو برویم. این بعد از « فاذا فرغت فانصب» اتمام است و همه باید براساس قاعده

زمان آن عمل یا کننده کنید، غایت آن عمل را تعیین کرده و فاصله آن عمل تا غایت تعیینانتخاب می ی راشما عمل

 امر است.

ای است که برخی اعمالش به گونهرسد، نسبت به آخرت که روز است. وقتی انسان به قیامت می ،کل دنیا شب است

گوید که انگار قسمتی از روز در دنیا بودم که خیلی کم بود. اگر مومن باشد و حسرت شکوفا نشده است و می

بخورد، ضحی. اگر کافر باشد و حسرت بخورد، عشاء است که رسول را دیده و به آن توجهی نکرده و برای 

 جمع نکرده است. ایآخرتش توشه

و ممکن است کسی در  !یومشود می ،کند. تا از شکفتگی خارج شود و به عصر برسدیوم زندگی می انسان در

روزتر  ،به طور کلی هر کسی بیشتر حقیقت را بفهمد اماشده است  نقیامت ببیند که تنها یک بخشی از او روش

 این بحث یک عمر است. ،شود. اگر کسی بگوید که هدف من از زندگی شکوفا شدن استعدادهایم استمی
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 والشفع والوتر ، و لیال عشر ، والفجر

 رسد.که به وضعیت آخر نفس مطمئنه می مراحل آخر استدر سوره فجر، 

کند، و استمراری تا برای هر عملی مقدماتی الزم است که آن را با تهیّا و استعدّ بیان می»این نکته کامال عقلی است، 

 اعدّ و تعبّا()».نتیجه رسیدن استبه 

 ،رسدچه به نتیجه مینوعا هرها نوعا آشکار است. مقدمات الزم است و نوعا مخفی و دور از انظار است و استمراری

گیرد. یعنی کند که عمل در پیوستاری از زمان شکل میشود. خود این موضوع به ما این را گوشزد میتر میآشکار

گوییم. در یک سیر یا فرآیندی وجود دارد که وقتی و ما به این سیر زمان می در او وجود دارد جریانی از زمانحتما 

خارج از زمان است. خود این عمل در پیوستاری از زمان است و با زمان شروع می شود و  ،رسدبعدا به فعلیت می

ید گویمی فردیشود. مثال شما به برداشته مییگر اراده است و زمان د ،وقتی فعل شده امااست  ...( تا)از ... فرآیندش 

بعد از مدتی که با این مساله مواجه  اماباید فکر کند و فرمول پیدا کند  که یک مساله ریاضی حل کن، در ابتدا

 دیگر زمان الزم ندارد، پس هر سیر و فرآیندی زمان ندارد.  ،شودمی

زمانی با جزا و فعلیت داری با عمل است و بیزمان. رسدنی میزماداری به بیخواهم بگویم چگونه انسان از زمانمی

 عمل است.

تواند برای خودش اگر کسی این را متوجه شود و رویش کار کند، همه جزاهای بهشت را قبل بهشت رفتن می

که به مردم مصر نامه فرستادند که  السالم()علیهاین حرف بسیار سخت است. روایت امیرالمومنینگفتن بسازد. البته 

خواهم و طور میکه من بهشتی فالن گوید، میدآیبهشت شما چنین و چنان است و هر کسی می

بروید  انتهاسازند. برای همین هر عملی را باید تا ها خودشان میها را انسانگویند که بهشتمی السالم()علیهحضرت

بینید اید. خیلی سخت است که در قیامت باید و به عصر نرسیدهر را تا ظهر آمدهبرسید. مثال فالن کا تا به بهشت آن

 عصر( نرسیده است.که خیلی از کارها به جزا )

دیگر نسبی نیست  ،«خیر»و این تعریف  از مقدمات تا به نتیجه رسیدن استدر این منطق هر عملی دارای پیوستاری 

 .«بهتر»نه  است و« خوب»بلکه مصدر است، خیر به معنای 
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ما مرتب در عالم خلق هستیم و عالم امر هم مرتب با ماست و از عالم امر دور نیستیم بلکه از خلقی به خلق دیگر در 

 حال حرکت هستیم.

 کنید:ش را تصدیق میا با شما کاری شد که شما جزء جزء

است مثال خواب قیلوله که قبل ظهر است. اگر  ...(صبحگانه، عصرانه و رخی اعمال شبانه و برخی روزانه )ب (1

 عمل واضح است. مثل خواب بین الطلوعین که خود ِ  طوالنی هم شود دیگر قیلوله نیست.

 اعمال + زمان

 اند که حالت پیوستار دارند.اعمال معادل زمان (2

 اند.به نسبت هم متفاوت اماارند این دو منافاتی با هم ند

یعنی عمل خیر را در زمانش انجام بده که رعایت ادب  ؛«فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره»علت این مباحث این بود، 

در پیوستارش انجام بده. و این نیازمند ظرافت بیشتری  ،زمان خودش خیریت است و اگر خواستی کاری انجام دهی

 است.

 بررسی خواهیم کرد. در زمان دوم کالس نیزرا از دعا  یک بند دیگر

*** 
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 ساعت دوم

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

قرار دادیم و به « دعای تیسیر امور». دعای اصلی را استکار بردیم، روش تدبر دعا به دعا ه روشی که در این جلسه ب

رویم و در واقع در این رفت و برگشت گیری کردیم و به دعای دیگری میجا نتیجهرسیدیم. از این« دعای من تهیأ»

اللهم قنعنی »چیز را بدست آوریم.آوریم. لزومی ندارد از همان ابتدا از یک دعا همهیکی بدست میمطالب را یکی

بما رزقتنی و استرنی و عافنی ابدا ما ابقیتنی و اغفرلی و ارحمنی اذا توفیتنی اللهم التعینی فی طلب ما لم تقدر لی و ما 

ه علی مکافاته اللهم فرغنی لما خلقتنی له و ال قدرته علی فاجعله میسرا سهال اللهم کاف عنی والدی و کل من له نعمت

 «تشغلنی بما تکلفت لی به و ال تعذبنی و انا استغفرک و الترحمنی و انا اسالک...

و « فعل»به عنوان دعای پایه استفاده شود. اگر از آخر دعا نگاه کنیم، از آن د وشاین دعا بسیار ویژه است و حتی می

و هر دو « طاعت»بر اساس « فعل»باشد و « رضایت»باید بر اساس « عمل»ه شده است که در این دعا نشانه گرفت« عمل»

فسی )حالت تضرع داشتن( و عظم شانک نَ للِّآورد ذَمیصورت بگیرد. در قسمت فعل آنچه طاعت « الهام»بر اساس 

گیرد و این الهام صورت میآورد با باشد. عملی که رضایت می)خود را خوار دیدن و خدا را عظم شانک دیدن( می

افتد. این خیلی بدیهی است. عمل صالح )صالح برای رضای خدا( با موضوع با ذلل نفسی و عظم شانک اتفاق می

گیرد که فرد خود را در برابر گیرد یا همراه با اطاعت خداست و در صورتی این دو الهام صورت میالهام صورت می

-می «اءمَّا لَکم لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَار»سوره مبارکه نوح  13شود آیه ین موضوع میخدا خوار و خدا را بزرگ بداند. ا

 باشد.
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قدرت هیچ کاری  ،دارد و اگر رزق نداشته باشد« رزق»برگردیم به ابتدای دعا؛ این انسان برای عمل کردن نیاز به 

 چه معنوی. و چه مادی  ندارد؛

شود آنچه در شأن فرد یعنی رزقی باشد دارای وسع و کفاف. در مسائل مادی، رزق می «اللهم قنعنی بما رزقتنی»

شود که خیلی چیزها را زودتر از زمانش به همین صورت مهم می شتر هم نباشد و در مسائل معنوی نیزاست و بی

عمل بکشاند. رزق حتما گردد. رزق حتما باید فرد را به سمت دریافت نکند. خیلی از مشکالت به این موضوع برمی

به تعدد و تکثر قائل باشیم که بتواند پوشش  کشاند. در مسائل معنوی بایدسوخت و ساز دارد و فرد را به عمل می

 دهد. 

فقط حفظ نیست بلکه پوشاندن برای رشد و نمو است. الزمه رشد و نمو ستر است. گلی را « ستر» )استرنی و عافنی(:

 کنید تا رشد کند. ستر همه کاره است و مهم است.رما حفظ میکه به سرما حساس است از س
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 دهید تا رشد کند.سازید و آنرا در حفاظ قرار میای میخود ستر ایجاد بستر الزم برای رشد و نمو است. گلخانه

با شود. گردد. اگر عافیت نباشد طاعت و عمل دچار مشکل میهای مادی و معنوی باز میبه صحت توان عافیت:

 است. مرتبطهای زیادی واژه

 برد. تا زمانی که باقی هستم در دنیا و بعد از دنیا. می« اجل»کند و تا بعد از از جایی شروع می )ابدا ماابقیتنی(:

چرا که اذا توفیتنی آورده است و  ،شودبر این اساس آنچه باال گفتیم درست می )و اغفرلی و ارحمنی اذا توفیتنی(:

 کند. بر مفهوم اجل تاکید می

را با « قدر»خواهد. می« اعانت»یک  )اللهم التعینی فی طلب ما لم تقدر لی و ما قدرته علی فاجعله میسرا سهال(:

ا اعانت کن مر»شود: گیریم. واژه قدر را اگر از سوی دیگر ببینم میبخشی میرا قدرت« اعانت»گیریم و قدرت می

که من را در آن چیزی که تقدیر من نیست به شود ایندر آن چیزی که در تقدیر و وسع من است و بالعکس آن می

دهیم. همه این را در اعانت و قدر و قدرت قرار می. «تکلف نیانداز و آنچه در تقدیر من است را برای من راحت کن

دهد و در او اعانتی که خداوند متناسب با قدر یا ظرفیت فرد انجام میشود می« یسر»شود. تبدیل می« یسر»این به 

شود. اعانت خداوند به اندازه ظرفیت، قدرتی به او کند که انجام دادن عمل و طاعت برای او یسر میقدرتی ایجاد می

 شود.دهد که انجام عملی بر اساس اطاعت خدا برایش ساده میمی
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رات یبر اساس این شاکله ظرفیت و توانی دارد. خدایا آنچه را که در شاکله و تقد ای دارد وفرضا هر کسی شاکله

« عون»در آن مسیر قرار بده. معنی  ،امآنجا نروم و آنچه را که برای آن ساخته شدهبه من نیست را منعی قرار بده که 

 شود. گونه میاین

 خواهم که اطاعت تو برایم آسان شود. د توانی از تو مییعنی به اندازه ظرفیت خو است؛ این فراز معنای )ایاک نعبد(

هستند و عمده مشکالت افراد از همین است.  ،نیستند و جاهایی که نباید باشند ،ها جاهایی که باید باشندانسان

کنند که فرد را جایی ببرند که جایش نیست. نظام آموزشی که موجود ها همه کاری میالقائات محیط و وسوسه

 گونه بخوانند. که همه به یکنه این و پارچه کردپارچه خیانت است. تنوع داشتن را باید یکیک ،است

باید  !شوندشوند و برخی تا ده جلسه بعد هم متوجه نمیافرادی در ده دقیقه اول متوجه می که گذاریدکالسی می

چه نکردیم. در نظام ربوبی خداوند فرد را به آننظام داد. ما مطابق نظام ربوبی عمل به این افراد جداسازی شود و 

ندازد. تمدن غرب بر مبنای نظام داورینیسم است. هر کسی توانست در این نظام قدرت ابه سختی نمی ،قدرت ندارد

 شود. در غیر این صورت حذف می و ماندباقی می ،پیدا کند

کارها برایش سخت و آسان است. در سری اد یکگیرد، یعنی در هر مقطعی، افرجا نمودار رشد شکل میدر این

در واقع خود انسان است. مثل این است که  ،خوردچه که زمان میواقع سختی و آسانی از اقتضائات رشد است. آن

خود انسان را عمل بگیریم. یسر بودن کاری برای فرد یعنی در این زمان، آن فرد، این عمل است. خود انسان اقتضاء 

شود. در وجودی معادل زمان فرد می گیرد. سیرکند و اعمال معادل مراحل سیر وجودی انسان قرار مییعمل ایجاد م

آورد و فقط به اعمال خاصی توان دارد. ای کاش بشوم ده هزار شود و قدر و قدرتی میهر مقطعی ظرفی ایجاد می

و قدر آن هزار ساله را در بیست سالگی ای، البته نه مثل آن یهودی که هزار سال عمر خواست. بلکه قدرت ساله

السالم( السالم( به امام حسن)علیهخیلی خوب است. امام علی)علیه ،ها قدر داشتنآدمه اندازه عمر همه داشته باشم. ب

به اندازه همه افراد روی زمین به وسیله کتاب خدا عمر کنی. کار حضرت صدیقه)علیهاالسالم(  آموزد که تو بایدمی

 دهد. گیرد و توان می، عمر را میاین است

از والدینی به وجود آمده است و نعمتی در هر لحظه  )اللهم کاف عنی والدی و کل من له نعمته علی خیر مکافاته(:

شوند که شاید در تعبیر قرانی مختلفی دارند مثل علم و کتاب و ... اسباب می« هایولی نعمت»ها البته آید. اینمی

ها نعمت هستم. این نعمت را به من دادند و من عمل این من عمل این ولیّ «. دهندگاننصرت»ها گفت اینبتوان به 
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این فراز قابل ترجمه  ،شود. اگر خود را عمل نبینیمجا عمل خود فرد میبهترین مکافات را به آنها بده و این .هستم

 نیست.

 لی به و ال تعذبنی و انا استغفرک و الترحمنی و انا اسالک()اللهم فرغنی لما خلقتنی له و ال تشغلنی بما تکلفت 

، بفهمد که این انسان سیری دارد و باید در این سیر به غایتی برسد. خدایا ه استاگر کسی تا االن قصه را متوجه نشد

 تا به آن جزا برسد.  ،شود عملای برسم. خودش میمرا فراغ کن تا به غایتی که برایم قرار داده

 ماند.باز می ،شودن به واسطه آنچه مشغول میانسا

در  امافهمد که ندارد و این نداشتن درد دارد، می« عذاب»بحث عذاب و محرومیت خیلی متفاوت است. فرد در 

 ها ما دچار محرومیت هستیم و متوجه نیستیم. وقتندارد و درد هم ندارد. خیلی« محرومیت»

انجام کارهایی را دارد. بلکه هر انسانی در هر مقطع رشدش خودش عملی است هر انسانی در هر مقطع رشدش توان 

داستان عمل و جزاست. عذاب و محرومیت و  ،دارد. داستانکه جزایی دارد و جزای آن او را به عمل دیگری وا می

زمانی  شود عذاب. آدم مریضگیرد و خود انسان میعمل شکل نمی ،فارغ نشود و مشغول )بما تکفلت لی( شود

شود خود او توان انجام کارهایی را ندارد و سیر است و زمانی گفته می با ناتوانیشود که اعمال او گونه گفته میاین

 کند. پیدا نمی

 

های تفویض شده از باید توان« عمل خیر؛»کنیم: هر انسانی برای انجام جا مطرح میدر دستگاه مختصاتی که این

بشناسد و اعمال خود را متناسب با آن قرار دهد و در صدد انجام اعمالی خارج از توان و لیاقت جانب خدا به او را 
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خدا توجه کند و بر اساس آن ظرفیت و قدر خود را بفهمد. « عون»و « عافیت»، «ستر»، «رزق»خود نباشد و در این امر 

شان توانم خیلی سرگرماگر بگوید می گوید من بچه ها را دوست دارم، این دوست داشتن رزق است.مثال کسی می

یعنی برایم « عون«. »عافیت»شود این ستر است. توان انجام آن را هم دارم این می ،رودام سر نمیکنم و حوصله

ها متفاوت هستند که این به سن و شاکله و آورد و در راستای کارهای من است. آدماحساس رضایت و شادمانی می

 باشد و این بستگی به شرایطش دارد. « خیر»تواند برای انسان گردد. برخی از کارها نمیاقتضاء رشد بر می

 

دلیل بر ظرفیت است. اگر کسی در کاری خالق نباشد یعنی آن کار در  ،به معنای کار نو به نو کردن« خالقیت»

ا بازگو کردن و اظهار شود خلق نو به نو و تحدیث. عمل و طاعت رمی« عمل»و « طاعت»مسیرش نیست. الهام، 

 گویند.«خالقیت » ،کردن نو به نو را
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 ،را فعال کنند و در عین حال برای اینکه بفهمد خدا برای چه چیزی خلقش کرده است« الهام»خواهند ها میهمه این

خود را با آن « رقد»شوند که فرد ها نظاماتی میدارد. این« توانی»و « ستر»و « عون»چه و دارد « رزقی»باید ببینید چه 

 فهمد. می

کنید واقعا در حال انجام عملی هستید. اینکه انسان کند، وقتی فکر میانسان در محیط و عین خارجی زندگی می

ها خصوصیاتی معلمایم. برای ای زدهتوان به راحتی فهمید. فرضا مدرسهخودش عمل است را در اعمال اجتماعی می

شود که عمل هستند. انسان در ساحت اجتماعی است و های بالفعلی اشاره میتشود. به قدرها و ظرفیمطرح می

 کند. شود که خودش را با دیگران مقایسه میشود و این مشکل انسان میمختصاتش با بیرون سنجیده می

هزینه ف دارد و برای آن خلق نشده است. همه نتیجه مشغول شدن به آن چیزی است که برای فرد تکلّ« محرومیت»

شود. ها متخصص مییک نفر از آن اماکند کنند. پدری برای هر فرزندش مقدار مشخصی پول هر ماه هزینه میمی

اند. یک نفر مسیر را گرفت و فهمید که رزقش این است و در آن مسیر ادامه داد تا ها را هدر دادهها هزینهبقیه آن

عنوی شبیه هم هستند. در مورد چه مسائلی به ذهن شما های مادی و مرزق .متخصص شد. رزق خیلی مهم است

شود یعنی رزق فرجه( چگونه است؟ اگر نازل نمیتعالیاهللسازی حکومت امام زمان)عجنظامشود؟ مطالبی وارد می

 ممکن است بعدا رزق تو قرار بگیرد.  اماتو نیست، در این سن رزق تو نیست 

توان گوید من در ذهنم این است که چگونه میشود؟ یکی مییب شما میبطور معمول در طول هفته چه حقایقی نص

گونه نیست که ترافیک را درست کرد. نوآوری داشتن و حدِّث کردن در کار اهمیت دارد. نظاماتی که داریم این

آید معلوم ه میها کلزوما کسانی که استعداد باالتری دارند، باالتر باشند. اگر فراخوان بزنید برای حل ترافیک، طرح

 شود چه کسی دارای بیشترین توان برای این کار است. می

 تواند گزینه مناسبی برای کالس باشد؟ فرض اگر کالسی در مدرسه دایر شود، چه کسی می

 کسی که بیشترین توان را در اداره کالس داشته باشد.  -1

 های کالس آشنا باشد و بتواند ممانعت کند. با آسیب -2

 توان زمانی و بدنی اجرای کالس را داشته باشد.  ،هااخت آسیبعالوه بر شن -3

 آب خوردن باشد و به تکلف و اضطراب نیافتد.  مانند این کار برایش -4
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ه هر بو نسبت  ویسیدگونه هستید. برای فهمیدن آن کافی است مجموعه کارهای خود را بنببینید در چه کارهایی این

ست یا اوهمی تها دور و نزدیک بودنش را بسنجید. سوال این است که: فرد چگونه بفمهد که فهمش کدام از آن

شود و اگر یمشیطان را بست، فهم او درست  هایدرست است؟ اگر انسان اهل عمل به طاعت شد و روزنه وسوسه

و حرمت  عی داردحرمت شر« حسد»کسی این را انجام نداد احتمال تشخیص اشتباه استعدادهای خودش را هم دارد. 

ت بیچرا از پس غ کند.دارد. چرا برخی حسود هستند، باید کنار گذاشت. هر گناهی اختالل ایجاد می نیز اخالقی

ز ه برخی اکردن نسبت ب کند. رغبت پیدامی« الهام»را جایگزین « وسوسه»جرم و گناه  !ای؟امدههنوز بر نی اتکردن

او یاد  چه را که خدا بهتوان گفت استعداد. هرکسی باید آنموضوعات خیلی خطرناک است. مطلق رغبت را نمی

 داده است عمل کند تا برایش بقیه چیزها واضح شود. 

توان گفت ها شأن مستقلی دارند و میو ظهر و عصر هم داریم. هر کدام از این زمانمغرب و عشاء داریم و صبح 

خدایا به حق مغرب، خدایا به حق عشاء و ... . قصد اولیه این بود که تعقیبات نماز را از صحیفه فاطمیه بررسی کنیم. 

که زمان را به خصوصیاتش بشناسیم. با توان با آنها حرف زد. وظیفه اصلی ما این است ها قابلیت تمثل دارد و میاین

کند ها را به تفکیک شناخت. این یک دستگاه فکری ایجاد میتوان زمانمی 3«وَ الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ»بررسی آیات مثال 

 شود و در کتاب حکمت در این مورد صحبت شده است. که در آن حکمت نازل می

شده  ال متولدء، اعمهستند. اعمال متولد شده مغرب، اعمال متولد شده عشابه نسبت مخلوقی که در بستر این زمان 

 ند. تعادلکمی صبح، اعمال متولد شده ظهر، اعمال متولد شده صبح. مهم است بدانیم مغرب چه چیزی را متولد

ی ساس طراحر این ابشود نظام طبی های صبح و ظهر و ... باشد. میانسان در این است که اعمالش منطبق با زمان

 کرد. 

 شود. اعمال به نسبت مخلوق در بستر مهم می

مرحله  شاء یعنیمل، ععامور و اعمال منطبق بر زمان )یعنی خود عمل سیر دارد(: مغرب یعنی مرحله ابتدایی امر یا 

صر ع، بتداییروز اسازی عمل و امر یا تدارک کردن عمل و امر، صبح یعنی مرحله ظهور و بکمون و نهفته و ذخیره

 یعنی مرحله ظهور کامل، عصر یعنی مرحله نتیجه بخشی و تولید. 

                                                           
 18سوره تکویر، آیه  3
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شود و این خواهیم بعد از این به نتیجه برسیم که پیشرفت انسان از عمل اوست و از هیچ چیز، همه چیز درست میمی

است. )لم یکن کند. گلوله برف و بقیه همه حرکت حقیقت )کن فیکون( است. مثل گلوله برفی که بهمن ایجاد می

 شیاء مذکورا. امشاج نبتلیه( است و یک حرکت است تا رسیدن به هدایت یا کفر.

کرد )اشهد ان ال کند و کسی باور نمیمرتبه اعمال تغییر می از مغرب به عصر یک .ببین مغرب تا عصر چگونه است

از آن جای کوچک همه عالم تسخیر شود.  کرداله اال اهلل( اولیه بشود )اذا جاء نصر اهلل و فتح(. چه کسی باور می

-نمی ،بینند چون کشش آن را نداردشود و وقتی شکوه را میگونه است و انسان گاهی حاسد خودش میعالم این

 پذیرند. 

شود و طفولیت ثانی می« مغرب»شود می گذاریم. دوره طفولیت اولجای زمان سیر وجودی انسان می در وقتی دیگر

شود دوره حالت کارآمدی. دوره ششم می« ظهر»شود شود دوره جوانی، دوره چهارم و پنجم میمی «صبح»، «عشاء»
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توان بررسی کرد. خود این سیر مهم اعمال متولد شده در بسترهای مختلف را می«. عصر»ثمردهی و والیت معادل 

 این است. دار خواهیم داشت. حال نماز شود. امتداد داشتن اعمال مهم است. اعمال کشمی

دهیم. این سه تا دعا را بخوانید و هر بار یکی از تعقیبات را با این دعاها ها سیروجودی را قرار میبه جای زمان

-این مفاهیم مرتبط می با بخوانید. تعیقبات را بخوانید تا ارتباطش مشخص شود. عجیب است که این دعاها چگونه

 نیم. یبب ( راذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُم ثْقَالَ که )شوند. همه اینها را گفتیم 

 به نسبت زمان و به نسبت اقتضاء رشد. امور را در بسترهای مختلف ببینید،اعمال و در واقع در تعقیبات 
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عجیل رد فرج امام
صلوات )عج(زمان   


