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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

صص  سوره مبارکه             25/11/96     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (هاردهمچ   ) جلسه    ق
 

  تی خودتان، صلواتی ختم بفرمایید.برای سالم

طهارتی به ما بدهد  اینکه خدا اول دعای وارد بحث شویم؛باشند، ی مستجاب هادعاجز ه شاءاللّکه انچند دعا با ذکر 

 .برکت صلوات بر محمّد و آل محمّدبه جان ما نازل شود به که آیات نورانی قرآن 

عاقبت و  ، بخصوص مشکالتی که در رابطه بابتوانیم مشکالت برکت قرآن شاءاللّه بهدومین دعایمان این باشد که ان

تر از آن، جبران و مهم را برطرف خود نواقص ،راهمان برداریمسر موانع فیض را از  ،ست را حل کنیما مانآخرت

 به برکت صلوات بر جبران کنیمبوسیله قرآن و نور آن،  ،ندارد که برگشتیرا  سپری شدهو این عمر نماییم  مافات

 .محمّد و آل محمّد

بخصوص مشکالتی  ،مشکالتی که در جامعه وجود داردبتوانیم ان شاءاللّه به برکت نور قرآن،  مان اینکهسومین نیت

 ظله مد) اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری ،رسیدگی به وضعیت دیگران ،زداییکه به محرومیت

برایشان اهمیت و کنند تاکید می ما از مواردی که ایشان. برطرف کنیم به اندازه وسعمان را شود( مربوط میالعالی

های توصیه، بتوانیم عامل منویات و خود که با توان اندکبدهد  مابه درتی ان شاءاللّه خداوند ق ..دارد، غافل هستیم

  .ایشان باشیم به برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد

هیچ! هرچند دیگر که اگر این حداقل را هم نداشته باشیم،  ،وانیم انجام دهیم، دعا کردن استتحداقل کاری که می

 ر،به شعا ،جامعهدر  فقیه داشته باشیم که منویات ولیّروزی این دعا را بطور شبانهباید از ما انتظارات بیشتری دارند. 

 سکوت و یا حتی به مقابله تبدیل نشود.

*** 
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ا رزندگی  زا زیادی هایاین سوره به لحاظ ساختار خاصی که دارد، مهارت هستیم. آیات پایانی سوره مبارکه قصص

ن آ ،اللّه همهآن صحبت کردیم و ان شاءتمرین از همین سوره استخراج شد که در مورد  10کند. حدود بیان می

 اند.نجام دادهتمرینات را ا

 (1) طسم

 (2)تِلْكَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینِ 

(3) نَتْلُو عَلَیْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ

قع وا ت. درنتیجه اس به معنای پیگیری کردن تا رسیدن به «قَص  »است؛  «قَص  »یکی از خصوصیات این سوره، واژه 

یوستگی پنی دارای ، یعداردشروع و پایان که  کنیدمرور میرا  شما حکایتی که گویندقصّه را از آن جهت قصّه می

قت ه این حقیکنیم تا جایی کاساس مبنایی بررسی می کردن چیزی به معنای این است که حقیقتی را بر «قَص  »است. 

د انجام ر را زیاین کااد تا آخر دنبال شود. اتفاقا طاغوت نباید رها شود و بای ،به کرسی بنشیند. پس اگر حق است

نامی  ری موسیزیادی دارد. برای مثال در همین سوره، اگر طاغوت بداند در شه« قَص »دهد؛ طاغوت قدرت می

د تا بین برون های آن شهر ازکند که همه بچهکاری میوجود دارد که بناست فرعون نامی را از فرعونیت ساقط کند، 

ن است که آفرعونی  ن حالتکند که تعداد زیادی انسان را به قتل برساند. ایچنان پیگیری می !دنیا نیاید این موسی به

 شود.سوره مبارکه قصص بیان می 4در آیه 

ای کاش من »کند که فرمودند یادآوری میرا )علیه السالم( خطاب به کوفیان  کالم نورانی امیرالمؤمنین ،این آیه

و همگی یکپارچه به سمت  دنکنایستاده و مقابله می انسربازانی همچون معاویه داشتم که آنقدر محکم بر اهدافش

ها و ایرادهای کوفیان؛ به این صورت که د به بیان ضعفکنو سپس حضرت شروع می «کنندنتیجه حرکت می

 .1«رما و گرمای هوا را بهانه کردیدهای مختلف آوردید و سهر زمان اعالن جنگ دادیم، بهانه»فرمایند می

 .ا داریممثبت ر «قَص »از  یاینمونه این سوره 5در آیه 

 (5)ارِثِینَجْعَلَهُمُ الْوَةً وَنَئِمَّوَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَ
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 .شودن میآنتیجه  6 آیهو رسد؛ کند که به نتیجه میشود و ادامه پیدا میمقابله با کفر آنقدر پیگیری می این داستانِ

(6)وا یَحْذَرُونَا کَانُم مَّوَنُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَنُرِی فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُ

 . است گذاشته مؤمنین عهده به را آن شدن عملیاتی اما است اراده کرده خداوند واقع در

 إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ی وَلَا تَحْزَنِی إِنَّا رَادُّوهُ وَلَا تَخَافِی الْیَمِّهِ فِ وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِی

 (7)الْمُرْسَلِینَ

 تصور مختلفی افراد سطتو که تفاوتیم هایپیگیری و هاقصه و شده گذاشته «قَص » پایه مبارکه، سوره این ابتدای از

مادری قصه  قصه فرعون که به دنبال هالکت پسران است، از طرف دیگر طرفیك ز ا .شودمی مطرح ،است گرفته

و  شودییگیری مپ ،آغوش مادر بازگردد دوباره این فرزند بهجایی که اندازد و تا که فرزندش را داخل رود می

گردد تا یها بازملو بعد از سا نمایدند و از آن شهر هجرت میکمی )علیه السالم( که انقالب موسیقصه  همچنین

ته مرور درگذش های مختلفی دارد کهکردن است که پیگیریهای مختلف قصها مدلهاسرائیل را نجات دهد؛ اینبنی

ان تفاوت بینات مهای مختلف و شئوها را در حوزهکردنه مبارکه، خداوند انواع و اقسام قصهدر این سور کردیم.

 کند.می

شود، نظامی به است. یکی از اتفاقاتی که در این سوره بطور واضح مطرح می 41از غرر آیات این سوره مبارکه، آیه 

ای را به دنبال خود هایی هستند که عدههمان 2«...إِلىَ الن ار أَئم ةً یَدْعُونَ»...است که  «امامت نار»و  «امامت نور»نام 

 کند.میبیان  43شان را در آیه خصوصیت مه نور هستند کهانبیای الهی و ائکشند و از طرف دیگر می

 (43)رُونَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ یَتَذَکَّ وَهُدًى وَلنَّاسِائِرَ لِبَصَ وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَکْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى

نکته مهمی که از خالل این آیات هم به صراحت و هم به کنایه و با انواع و اقسام داللت ضمنی و تبعی و با هر 

نوعی بیان کرده  به برای انسانرا ش د، مقاصءخداوند به وسیله انبیاتوان دریافت کرد این است که داللت دیگری می

یعنی هیچ چیزی را بدون مسیر و بدون جواب  ها را آنچنان دنبال کند تا به نتیجه برسد.تواند آناست که انسان می

که است  ادعای نزول کتاب آسمانی را کرده . این نکته بسیار مهمی است که خداوند در این سوره،قرار نداده است

 شود.ان بوسیله آن به وحی متصل انس تواند نقشه راه انسان باشد ومی
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اگر انسان این  ی است که خداوند در اتصال انسان به غیب، برای او رقم زده است.عنایات خاصاز یکی این آیه، 

کتاب  اتصالی بهکه  افرادی مانند ،اهد داشتوسر و کار خبوسیله تجربه  اشاتفاقات زندگیبا کتاب را نداشته باشد، 

یا و شود هایی که بوسیله استدالل تقویت میدانند؛ تجربهحقایق را تجربه می نها راه رسیدن بهت ندارند و بنابراین

 یعنی خاص در نظامات انسانی.الااند ب بر حذر های کلینوعاً از اجرای قانونانواع و اقسام تجربه.  و یاتجربه خالص 

روی یکدیگر اثر دارد یا خیر، باید با تجربه به آن  هاانسان یرفتارهاو  هاواکنش بخواهیم ببینیماگر  در حوزه انسان

انسان  ؟ای با حسد یا ترس دارددر انسان، چه رابطه ی مثال بخلابر اگر تجربه نکنیم از کجا بدانیم! نتیجه برسیم و

بخل مسئله  آیا ؟یا خیر مرتبط است موارد به این و یا اصال ترس ؟بخیل ترسو است یا انسان ترسو، بخیل است

 مثل ما ،وحیاز  منقطع ویم؛ به این معنا که انسانی را باید تجربه کنیم تا متوجه بش موارد این ؟مذمومی است یا خیر

در قرآن نیست. انسانی که به  شاتصفات درونی و یا تشخیصا ،، اما قوانین زندگیددرست است کتاب آسمانی دار

ها را به قانون تبدیل کند و بعد و بعد این تجربه ش به سنگ بخوردرتجربه کند، س ناچار است کهوحی متصل نیست، 

 ای!د این قسمت را اشتباه انجام دادهسال ببیند آیا درست بوده یا نبوده و بقیه بگوین 50از 

داده است؛  خداوند حداقل در حوزه هدایت انسان که ظاهراً هدایت همه کائنات است، قرآن را چراغ راه انسان قرار

؛ اینکه چه چیزی بر چه چیزی اثر می گذارد، وجود دارد هایی پیوسته در تاثیرگزاری بر یکدیگری اینکه مؤلفهیعن

 ؛شودزاره عقلی، چه رفتاری را باعث میچه گ .یست و به چه باور درونی متصل استهنجار و ناهنجار درونی چ

کنید، گذرد و به آن فکر میدر ذهن شما میاینکه آنچه  یعنی عالوه بر !گوییددرست مانند اینکه شما غیب می

ها آمده است. طبق سوره مبارکه قصص، خداوند که در قرآن برای رفتارهای انسانکند موارد دیگری نیز مطرح می

جریانی از اتصال به ذکر را در عالم قرار داده است که الزم نباشد انسان همه چیز را تجربه کند و براساس تجربه، 

 درست بوده یا نبوده است. تارشببیند که رف

یا خواندن کتابی است که بتواند قوانین زندگی را به  رسیم، ارتباط با کتابسوره به آن میاز نتایجی که در این 

ببینیم موردی در قرآن های کارها را بیان کند؛ یعنی اگر ح به ما نشان دهد، عواقب و نشانهصورت شفاف و واض

 ر رابطه با قرآن انجام دهیم اینکه علت چیست و علت را برطرف کنیم. کاری که ما باید دنیست، باید بررسی کنیم 

  .نمائیموارد  خودی کنیم و آن را در صحنه زندگی که با آن آشت است
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الْحَمْدُ فِی الْأُولَى هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ وَ» :د که در این آیات بیان شدنکات دیگری هم در این سوره به آن اشاره ش

 «(70)وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُکْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ

همان  یعنی است «پیگیری کردن تا به نتیجه رسیدن»غالب سوره که  دی و مرور سوره هستیم تا مفهومدر حال جمع بن

کند و مثبت یا منفی را مطرح میهر قصه  و آیات پایانی سوره، غایت و مقصد نهایی 70آیه  بررسی کنیم. قصص را

ب و روز و ادامه این آیات هم بحث ش کند.گردد و خداوند حکم میای به خداوند بازمیفرماید نهایت هر قصهمی

 گذشته بررسی کردیم.جلسات کند که در خصوصیات آن را مطرح می

وَآتَیْنَاهُ مِنَ الْکُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لََتنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا إِنَّ قَارُونَ کَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَیْهِمْ 

 (76)تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ

خورند و شکست میوحشتناکی  رطوجنودشان به در همین سوره فرعون و هامان و  نکته بسیار مهمی است کهاین 

 ناگهان رسد.به بنی اسرائیل میروند و هر امکاناتی که داشتند در آب فرو می همه ای کهمضمحل می شوند، به گونه

به بخش  ،است شده سرنگون طاغوتشو – دارد وجود آن در طاغوت که ایجامعه –جامعه مکی در همین فضای 

یعنی زمانی که  ؛هستند 76 کند. انحرافات مدنی نوعاً از نوع آیهمیمعه و انحرافات مدنی آن اشاره مدنی این جا

توانند برای می که شود فراهمبرایشان شود، افرادی که در لوای دینی و دین داری، شرایطی مدنی می ایجامعه

تغییر بعضی نسبت به بعضی دیگر شوند، وضعیت ها جابجا میرا مصادره کنند. زمانی که حکومت خودشان اموالی

)علیه  کند که قارون از قوم موسیو تاکید می «...إِن  قَارُونَ کَانَ مِن قَوْمِ مُوسى» :فرمایدکند. در این آیه میمی

 ن است کسی در پناه دین و دینداری، قارون شود.کیعنی مم ...«عَلَیْهِم فَبَغَى»...السالم( است و بسیار مهم است. 

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا وْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَیْهِمْ وَآتَیْنَاهُ مِنَ الْکُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لََتنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّةِ إِنَّ قَارُونَ کَانَ مِن قَ

 (76)تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ

ةَ وَلَا تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِن کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِی الْأَرْضِ وَابْتَغِ فِیمَا آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَ

(77)إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ

هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَکْثَرُ جَمْعًا وَلَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِی أَوَلَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ 

(78)یُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ 
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(79)تِهِ قَالَ الَّذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّنیَا یَا لَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِیَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِیمٍفَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِی زِینَ

(80)ا الصَّابِرُونَوَقَالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَیْلَکُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَیْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا یُلَقَّاهَا إِلَّ

(81)وَمَا کَانَ مِنَ المُنتَصِرِین فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا کَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ یَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ

 لِمَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا وَأَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْا مَکَانَهُ بِالْأَمْسِ یَقُولُونَ وَیْکَأَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ

(82)لَخَسَفَ بِنَا وَیْکَأَنَّهُ لَا یُفْلِحُ الْکَافِرُونَ

 (83) لِلْمُتَّقِینَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ

هایی رحال پیگیریه هرسد، ببه مالی میهایی دارد. کسی که شود، پیگیریای مطرح میها که هر دورهاین داستان

های برای آن داشته که این، همان حالتهایی ، حتما در ذهنش بوده و طراحیاست انجام داده که به این مال رسیده

ای پیگیری کند، برسد باید کار خودش را طبق نقشه اگر کسی در دنیا بخواهد به جاییواقع  در .است «قَص »مختلف 

قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِی أَوَلَمْ یَعْلَمْ أَنَّ  » برای بدست آوردن هر مالی در دنیا طبق این سوره، بر این منوال است

ا ولی نتیجه ماجر «رُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَکْثَرُ جَمْعًا وَلَا یُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَاللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُ

ست، ممکن است کسی فقط یاراده حیات دنیا الزاما نتیجه بخش ن ؟کند یا خیراست که فرد، اراده حیات دنیا می این

ممکن است یك نفر  امارا اراده کرده باشد و به مال رسیده باشد  «حیات دنیا» ،«...زِینَتِهِ قَوْمِهِ فىِ  فَخَرَجَ عَلىَ »در 

 ولی باشد نداشته هم مال «قَارُونُ  لَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتىِقَوْمِهِ فىِ زِینَتِهِ  قَالَ ال ذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیَوةَ الدُّنْیَا یَا فَخَرَجَ عَلىَ »

 اموال و مال که کسی است ممکن. نیست اموال و مال به یابیتدس الزاما دنیا حیات اراده. باشد کرده دنیا حیات اراده

یگاه او کنار قارون که در روز قیامت جا چرا !این انسان باید خیلی بدبخت باشد ندارد، اراده حیات دنیا کند. هم

شود تو اراده حیات دنیا داشتی م! به او گفته میگوید قارون آن همه مال داشت، من که مالی نداشتاست، خودش می

 د.شوناراده شبیه هم می بر اساسها ز این جهت مثل قارون هستی! انسانو ا

اما فرد  ،شودسند، برای مثال کسی رهبر قومی میدهد که به جایی برها مجال این را نمیاوقات دنیا به انسان اکثر

کند. اگر برای کسی شرایط کاری پیش آید و پیش آید این کار را می شرایطشگر دیگری این اراده را دارد و ا

شود. البته بعضی از علما اعتقاد دارند رده حتما برای او ثبت میحتما آن کار را انجام دهد، بخاطر اینکه فعلیت پیدا ک

ه اراده رسید، برای فرد حلشود اما طبق آیات قرآن اگر فعلی به مری به عمل نرسد، آن عمل نوشته نمیکه تا کار
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ثبت و  باشد را مالئکه آنچه در فعل انسان» ارحتی اگر عملش اتفاق نیفتد. طبق سوره مبارکه انفط شودنوشته می

 باید فعلیت تواند بر این موضوع داللت داشته باشد.که در مورد نیت و انگیزه است می هایی. روایت3«کنندتوبیخ می

 شود.محقق بشود تا جزا محقق 

 که انجام خواهیم داد اطالع دارد؟چرا ما آفریده شدیم در حالیکه خداوند از عملی  سوال:

واقع انسان ساختار و نظامی  شود. درریج با انجام عمل، فعلیت فعال میفعلیت ندارد، اما به تد کنونخیلی از چیزها ا -

گیرد. به همین خاطر مورد عقاب یا جزا قرار می ،کندبخاطر فعلیتی که پیدا می ،ایمان و توجه دارد ،عمل ،از فکر

ر عالم وجود دارد، هایی که مشابه آن دفعلیت دارد، با عمل امات زمانی که کسی هنوز عملی را انجام نداده اس

ل فع»گیرد. به این حالت، قاعده در معرض آن اعمال قرار می ،کندکند و چون سنخیت پیدا میسنخیت پیدا می

نشین کند یا با فراعن هم محشور ءنبی نیست، با انبیا اینکه وجود تواند انسان را باد. این قاعده، میگوینمی «انسان

ها دارای هر کدام از این نه در عمل، مقرّب پروردگار شوید. و توانید به اندازه همه انبیاء، در فعلیتشما می !سازد

 ،صدیقین ،، با نبیین4«...من یطع اهلل و الرسول» :فرمایدمین خاطر در سوره مبارکه نساء میبه ه است. یخاص شأن

 اتفاق می افتد.فرد شود، این اطاعت از خدا و رسول در فعل شهدا و صالحین همراه می

ته ن نکته گفدر این آیه ای «قَارُونُ ا أُوتىِمَتَ لَنَا ِمثْلَ لَیْیَا نْیَاقَوْمِهِ فىِ زِینَتِهِ  قَالَ ال ذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیَوةَ الدُّ فَخَرَجَ عَلىَ »

ند، بود...« یات الدنیاحیریدون »... که بینیممیرا  هاییانسانبرویم  ترریم و جلوینشده اما اگر سرخط آیات را بگ

یُلَق ئهَا إِل ا  حًا وَ لَاصَالِنَ وَ عَمِلَ نْ ءَامَ لِّمَیرٌخَوَیْلَکُمْ ثَوَابُ الل هِ »گویند ها میالعلم بودند که به آناهای دیگری اوتوانسان

وَ أَصْبَحَ ال ذِینَ » ،(«81...)وَ بِدَارِهِ فخَسَفْنَا بِهِ»کند تا به آن برسد. ن پیگیری می؛ یعنی انسان چناصبر («80)ونالص ابرِ

 ه بود، کافی بود؛ یعنی همین مقدار که خداوند به ما داد(«82.)..تَمَن وْاْ مَکاَنَهُ بِالْأَمْسِ یَقُولُونَ وَیْکَأَن  الل هَ یَبْسُطُ الرِّزْق

تِلْكَ » گویدمی گونهاین قارون بوده و به قاروناین آیه، نتیجه آیاتی است که در مورد  خواستیم؟!چرا ما بیشتر می

وضوع ندارد که اینجا کاری به این م «لْمُتَّقِینَالْعَاقِبَةُ لِوَ سَادًالَا فَالدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ

  در هر صورت همین جواب است.، «یُرِیدُونَ الْحَیَوةَ الدُّنْیَا»قارون است یا 

 

                                                           
 12سوره انفطار، آیه  3
 69سوره نسا، آیه  4
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 (83)لِلْمُتَّقِینَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ 

 که «الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًاتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی » :فرمایدنقدر صریح و واضح میآ این آیه

اراده فساد و  گیرد و به عمل کاری ندارد. ممکن است کسی در زمین اراده علوّدهد جزا به اراده تعلق میان مینش

 یت علو و فساد برایش فراهم نشود.هم کند ولی موقع

-ل می شود به همین موضوع اشاره میاش باطاش را بخورد، روزهحکم که اگر کسی که نیت کند روزه این سوال:

 کند؟

د، یعنی شوکند اما اقتضایش فراهم نمیکسی که اراده می علما اختالف نظر دارند. نیزبله، البته در همین حکم  -

بزنم و دل کسی را بشکنم اما در همان لحظه  خواستم حرفیمثل این که من می توفیقی از جانب خداوند است.

چون باالخره این حرف را نزدم.  و استحال توفیقی حرف را نزدم؛ به هر  سم پرت شد و آنی آمد و حواکودک

 گیرد.ای قرار میزنجیره هر عملی که انجام دهیم در، توفیق است. چون هزنجیره عمل قطع شد

 گناهش برایش نوشته می شود؟یعنی کسی که نیت کند،  سوال:

مثال اگر حرفی  ؛و گناه عمل در زنجیره دیگری است ناه اراده استکند؛ این گفرق می اماگناهش نوشته شده  -

ون اتفاقی کافی است چ کنیم، توبهکه  همیناگر اراده کرده باشیم،  امازدیم که دلی را شکستیم، باید جبران کنیم 

؛ اسی دارد، از جهاتی حرفشان صحیح استنقش اس رادی که اعتقاد دارند عمل در جزانیفتاده است. البته علما و اف

به این فرد  گیرند، خداکنند و در معرض عمل قرار میت پیدا میکنند، سنخیتر است بگوییم کسانی که اراده میبه

وزد و او را رود اما باد تندی می، به  باالترین طبقه ساختمانی میدکن؛ مثل اینکه کسی اراده خودکشی میرحم کند

 کند.ش را پایین بیاندازد خیلی فرق میبا حالتی که خود . اینماندمیاو زنده و  راندبه عقب می

 ؟تفاوت وجود دارد ،کندکند با کسی که نیت بدی میبین کسی که نیت خوب می ال:سو

 شود.مربوط میبحث خوب و بد بودن به آیه بعد  -
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 کند؟آیه بحث جزا را با عمل همراه می چرا در این سوال:

گذارید، این نامه خالی مید و جای مهر آن را ینویسای است که بعنوان مسئول میمثل نامهعلت این است که عمل  -

هستند؟ جواب این  اعتبار ندارد. ممکن است سوال پیش آید که اراده، فعل یا عمل کدام مهم ،تا زمانی که مهر نشود

است که اراده مهم است آن هم به دلیل اختصاص، یعنی بهشت و آخرت. اراده اینکه در آخرت به انسان خوش 

بدهند، زمانی که قرار است درجه و رتبه  امانباشد  هاو فساد در فعلیت آن علوّ  بگذرد، برای کسانی قرار داده شده که

روید مثال شما در ایام عید مسافرت می برای گیرند.اعمال در زنجیره قرار مییرد چون گبه حسنات و سیئات تعلق می

بعد  . دارید حداقل مشارکتی؛ یعنی کنیدایی که در حال ساخت هستند کمك میهو در شهرهای مختلف به مسجد

و  ی تاسیس شده و عزاداریامع شده است و کنار آن حوزه علمیهبینید این مسجد، یك مسجد جااز چند سال می

خاصیت  . اینرسدمی یا مدتی بعد حالدارد، جزای آن یا  «قد مَ و اخ رَ»دارند، این کار، یك عمل بوده که  مراسم

زند، شما را مسجدی د؛ یعنی شما را با مسجد پیوند میکناد میعمل است. خاصیت فعل این است که اختصاص ایج

جد رفتن یا بخاطر اراده است. اینکه به واسطه مس ،آیدمسجدی هستید و از مسجد خوشتان میکند، اینکه شما می

 برد و فعل و اراده، اختصاص ایجادیعنی عمل درجه را می شود.گیرید به عمل مربوط میکمك به مسجد، درجه می

 کند.می

 (84)عَمِلُوا السَّیِّئَاتِ إِلَّا مَا کَانُوا یَعْمَلُونَمَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاء بِالسَّیِّئَةِ فَلَا یُجْزَى الَّذِینَ 

دهد، بیشتر از آنچه فکر کند به او ای انجام میبگوید هرکس کار حسنه رار داردخداوند در قرآن بصورت ویژه اص

را خوشحال د. این موضوع انسان گردسیئه به او برمی مانند آنای انجام دهد، فقط کند اما هر سیئهبرگشت پیدا می

 ها نیست که در همین مثال کمكبینیم مسئله به این سادگیکنیم، میتر نگاه مینی که به مسئله عمیقزما اماکند می

کند؛ شود که جریان پیدا مینوعاً به کارهایی گفته می «حسنه»و  «سیئه» ،در خیلی از موارد به مسجد بررسی کردیم!

کند مثل که جریان ایجاد میکاری است  «حسنه»کار  گویند.نمی «سیئه»و هر کار بدی را  «حسنه»ا هر کار خوبی ر

یعنی « سیئه»برانگیز است. تای که سنّیعنی کار حسنه ؛سازدیا مسجد می کندانی که فردی قرض الحسنه ایجاد میزم

ت شود. برای مثال تخلّفایل میبلکه به هنجار در جامعه تبدنه تنها زشت است و شویم کار زشتی که مرتکب می

کنند و ای که تعیین مییا مهریه وشی در برهه زمانی خاصیا گران فر شوندت تبدیل میرانندگی که به یك سنّ

یا وسایل و  مثل برگزاری ساده مراسم ازدواج« حسنه»ها نگاه کنند و جریان شود. ممکن است در فامیل همه به آن

ن به تولیدات داخلی، جنس لوکس و زینتی دگرایی، اعتماد نکرساده و بدون تشریفات باشد. مصرف لوازم منزلی که
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های از مقوله ،دم و امر ازدواج جواناناعتنایی به مرکه فقرای جامعه به نان شب محتاج هستند، بیخریدن درحالی

نسبت به امر  بینیم جامعهگیرند و ناگهان میاز همدیگر الگو میشود و مردم ت میرود که سنّ بشمار می «سیئه»

است؛ زمانی که مردم ببینند شما در  «حسنه»اعتنا و توجه به امر ازدواج جوانان از مصادیق  خیری، مسکوت است.

شود و ت میکنید، سنّه تهیه و جمع آوری جهیزیه کمك میکنید، بمواردی را بهم معرفی میو  ش هستیدتال

 گیرند.گران هم یاد میدی

ته جای خوشحالی هم شویم، البخوشحال می 84آیهاست که همه ما همیشه با شنیدن ذکر این مصادیق به این خاطر 

 «سیئه»کاری کنیم که اختالف نهادینه شود،  اعمال را ببینیم. اینکه در فامیلهایی از این نمونه خواهیمدارد اما می

دامن  ای«سیئه»زدواج؛ طبق این آیه هرکس به اعتنایی به امر ارا در نظر بگیریم؛ برای مثال بی «سیئه»است. بیاییم یك 

عنی ازدواج جوانان تاخیر ی ؛شودنصیبش می ،دهدآن شد، مطابق با کاری که انجام میب حاکم شدن زد و یا مسبِّ

 رسد.رویج فساد به آن فرد میتو  این امر است مثل انقطاع نسل به کند و همه تبعاتی که مربوطپیدا می

ن رفتار ؛ من اگر اهل این سیئات شوم، همه به من نگاه کنند و ایغیبت کردن و بداخالقی را در نظر بگیریم «سیئه»

گیرد که بداخالقی کند و نهایتا کودکی مقابل من قرار مینتقال پیدا میاین بداخالقی به دیگران ا شود،می«سیئه» من،

سی بزنی، به اندازه همه زیر مثل اینکه اگر آزاری به کسی برسانی و زیر گوش ک شده است.من به او هم منتقل 

ب رواج گناهی باشم یا بدعتی در علم بگذارم و به ها خوردند، خواهی خورد. من اگر مسبِّهایی که همه انسانگوشی

د و شاید ما ندانیم چه ت داشتنمشارک کسانی که اتفاقی که در سقیفه افتاد،شبیه نبال آن گناهان متعددی انجام شود، د

بینند؛ یعنی از آن زمانی که آنها انحراف ایجاد جزا می ،ای که مرتکب شدند«سیئه»بودند، فقط به اندازه همان  کسانی

ها این آیه انسان . امادهندها جزا میر بگیرد، به همان اندازه به آنکردند تا روز قیامت، هرکس در مسیر انحراف قرا

 .گذرند.الی می خوانند و میخونسردی و خوشحرا با 

 بزنید.نیز مثال  «حسنه» لطفا برای سوال:

-ها این است که بدی که میجزای آن داعش؛« سیئه»را بفهمیم؛ برای مثال  «حسنه»توانیم می «سیئه»ما با شناختن  -

زیادی کشته شدند،  های، انسانشود مخفی کردتا کی؟ تا روز قیامت! بدی را نمیگردد، اما کنند به خوشان برمی

دلیل  ،«...امِّنهَ خَیرْ فَلَهُ سَنَةِبِالحَ جَاءَ مَن» :فرمایدکه خداوند می« حسنه»در مورد  زیادی کشته و یتیم شدند. کودکان

ها نداشته و یك سری از کارهایی که انسان هیچ دخالتی در ایجاد آنآورد. نورانیت می «حسنه»این است که 
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ب آن شود و از قِبَل آن صدها مثل بحث ازدواجی که یك نفر مسبِّ شودبرایش حساب می نداشته،سنخیتی هم با آن 

ها از آن بروز یابند، این منافع قابل حد و حصر نیست و ها و عالمه طباطبایییدی به دنیا بیایند و امام خمینینسل توح

-بی ،چون در صفات کمالی «...امِّنهَ خَیرٌ فَلَهُ»... :فرمایدمی رود. به همین خاطر خداوند می بی نهایت است و به کمال

ه مثل هم نیستند، های کفر و ایمان هیچگاواژه شود و در طرف مقابل، صفات ضد کمال، محدود است.ایت مینه

جزا بدهد  ،دهیممیانجام  «حسنه»خواست دقیقا طبق آنچه ما عمل ها برابر باالتر است. اگر خدا میهمیشه ایمان ده

 ن همه کماالتدر قرآانجام ندهیم.  «سیئه»است که کار  شد! پس به نفع مامی ایجادها وضعیت بسیار بدی برای انسان

 غَیّ های واژه ها برابرهای رشد دههمیشه واژه هستند. محدودها کمالورد حسنه( نامحدود و همه ضد نه فقط در م)

 هستند.

 :کنیماما باید به چند نکته توجه  ،فکر کنیم های شبانه خوددر خلوت «سیئه»و  «حسنه»در رابطه با ما الزم است 

ار مهم است. آیا در فهرست ما کارهایی است؟ این شناخت بسی «سیئه»و کدام  «حسنه». کدامیك از کارهای ما 1

 اطالق شود؟ «حسنه»ها که به آن اطالق شود؟ یا کارهایی «سیئه» هاه آنکه ب وجود دارد

ولید ت خیرب خیر است و این است که جریان دارد و مسبِّ «حسنه»نشانه  .بودن را بدانیم «حسنه»و  «سیئه»های نشانه. 2

 یاتفاق چنین خود فرد نخواهد ، حتی اگراستدر جامعه  ناپسند هایو جلوه بدی تولید «سیئه»های کند. نشانهمی

 بیفتد.

چه  ،این خوب نیست ای هم نداریم! «حسنه»ای نداشته باشیم اما «سیئه»که کنیم و ببینیم  بررسیممکن است زمانی ما 

در « حسنه»و « سیئه»مصادیق که و بررسی کنیم  نداریم. باید محاسبه «حسنه»اریم و د «سیئه»رسد به اینکه ببینیم 

 .چیست ندگی ماز

 رش کند و براساس آن خشنود باشد؟شماآیا اشکال دارد انسان حسنات خود را  سوال:

سید رضی  خدا را شکر کند. و بنیان الهی که توانسته بنا کند، ای که انجام داده«حسنه»باید بخاطر  خیر، انسان -

و دشان درست کرده بودند و نام شیرازی در بین علمای تهران، انسان مطرحی بودند؛ ایشان دفتری برای خو

گفتند میو  کردندثبت می روز قیامت خودی براکالم ایشان شیعه شدند را  مشخصات افرادی که بواسطه نفوذ

این احصاء اشکال ندارد. گدایی کردن از خداوند اشکالی  های این دفتر ذخیره قبر و قیامت من است.یادداشت
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است یا  «حسنه»دهد مصداق شوند و آیا کاری که انجام میمحسوب می «سنهح»ندارد. انسان باید بداند چه چیزهایی 

 کنیم.تبدیل  «حسنه»بهآن را نباشد، باید  «حسنه»اگر  .خیر

 کند؟!ن را گرفتار کبر نمیات انساناین احصاء حس سوال:

-این کار در من رغبتی ایجاد می ..مهستدرگاهت دستم خالی است و فقیر  دارم، خدایاخیر، من به خدا عرضه می -

در  «حسنه»شود. تم زیاد میکنم و یك مرتبه، سیئاحسناتم! چراکه به حسنات توجه نمیبرای محاسبه کردن  ،کند

شود. این ریا و کبر وارد عمل انسان نمی نه آب راکد! و آب جاری است استی دارد و مانندخودش طهارت و قد

اما انسان باید بتواند خیرات  کندست، مثل آب جاری، نجاست را حل میاست که چون جاری ا «حسنه»خاصیت 

توان آن ، در صورتی که میقرض بدهید ستان خودشما ممکن است طبق عادت به دو تبدیل کند. «حسنه»خود را به 

 .را به جریان قرض تبدیل کرد

های ها را به جریان تبدیل کند. مثل قرض الحسنهانسان باید به کارهای خیر خود فکر کند که چگونه می تواند آن

مثال کسی که رشته  ؛کنید دتولی «حسنه»ن کارها تریتوانید روی کوچكشما می فامیلی که کار بسیار خوبی است.

سواک زدن فکر کند که سالمت تواند به ابداع موادی برای مداروسازی است، حین مسواک زدن می اشتحصیلی

 کند.« قَص »خداوند توفیق این عمل را بخواهد و  های مومنین را بیشتر کند و ازدندان

 شود.می «حسنه»به نتیجه و جریان برسد،  و پیگیری انسان تا «قَص »با  که هر کار خیری

مرتبه به جریان رسیدگی یك  امااش رسیدگی کند خیر این است که شخص به همسایهکار خیر است.  «حسنه»جنس 

-تبدیل می« سیئه»ها، به شود. از آن طرف بدیهای دیگری ایجاد میشود و همین طور جریانها تبدیل میبه همسایه

ید و مشغول گردر به منزل برمیبرای مثال شما از محل کا ؛خود شخص متوجه نشوددر صورتی که حتی  ،شوند

ود و به مرور زمان، پدرهای شدیل میشوید و این در ذهن فرزند شما به یك فرهنگ تبتلویزیون و موبایل می

ها را در کنند نظرات بچهمدارس کار میکنند. کافی است افرادی که در امروزی برای افراد معنای خاصی پیدا می

زی ندارد و از محل کار که باز شپباشد که سروکاری با آزنی غرغرو می ،ل کنند؛ مادرشان سوامورد پدر و مادرهای

گردد و درگیر مسایل سیاسی و جناحی پدر خسته و عصبانی از سرکار برمی !حوصله استگردد خسته و بیمی

اعتنا به نسلی، بیشود ل باعث میئده و پوچ است. این مسادر خانه مسائل اجتماعی بیهو جامعه است و گفتمان غالب

 کند.پیدا می شود و کشارتست از بدی، زمانی که طوالنی میعب« سیئه»است.  « سیئه»ها همه مسایل تربیت شود. این
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توانند با نوجوان خود بیش از کنند؛ والدینی که می تحقیقله این مسئدر مورد دوستانی که با نوجوانان ارتباط دارند 

و  کشید دقیقه طول نخواهد 3تا  2بیشتر از صحبت کنند را بررسی کنند، این گفتگو  در مورد هر موضوعی دقیقه 10

این نوجوان عواطفش فعال نشود و میلی به نماز و که شود شود. همین امر باعث مینهایتا به بحث و جدل کشیده می

در بسیاری یك دفعه از تمام جهات به بلوغ برسد، چنین فردی عبادی نداشته باشد. نباید انتظار داشته باشیم که  امور

ای این تعداد پدر و مادر وجود ت و این خیلی بد است که در جامعهپرست بزرگ شده اساز موارد یتیم و بدون سر

 ها را سرپرستی کند.بچهر و مادری وجود ندارد تا این پددر واقع دارند اما گویا 

ش این فهمد، حداقلبر کسی این آیه را را بشناسیم. اگ «لُونیَعْمَ کاَنُواْ مَا إِل ا اتِالس ی  عَمِلُواْ  ال ذِینَ  زَىیجْ فَلَا»....  باید 3

ایت دانیم، نهگراز میرا به همان اندازه به خودتان ب فرماید سیئات شما. اینکه خداوند می.از حال برود است که

 بدبختی است.

 شود؟چه می5«السَّیِّئاتِ یُذْهِبْنَ الْحَسَناتِ إِنَّ» آیه سوال:

 افتد.اتفاق می ند با توبهکیم «السَّیِّئاتِ یُذْهِبْنَ » حسناتی کهاست و  «امِّنهَ خَیرْ»این است که  «حسنه»خاصیت  -

مروز ز همین اانید و کتوانید توبه بزرگ شده است؛ اشکالی ندارد، می دانید فرزندتان با تربیت غلطیمثال شما می

ام ی قتل انجاگر کس به همین خاطر .غلبه دارد و به کمال وصل است «حسنه»چون . نماییدتالش برای تصحیحش 

 . کسی که ناامید است، گمراه است.کند. راه بسته نیست. راه ابلیس بسته استدهد، توبه می

 گردد؟به او برمی« سیئه» سوال:

سنات ح تبدیل کند. ورا ببرد « سیئه»توانداین است که می «حسنه»کند. خاصیت پوشاند. جبران میرا می« سیئه» -

 قدرت زیادی دارند.

 صورت است؟که برای حسنات آمده به چه  1به  10نسبت  سوال:

 «امِّنهَ خَیرْفله » و در بعضی آیات مثل همین آیه 6«امثالهافلها عشر »...شود بیان میدر آیات پایانی سوره مبارکه انعام  -

تراکم و های مر است. عشیره به معنای خانوادهکثّد و تبه معنی تعدّبلکه نیست  10. عشر به معنای آورده شده است

                                                           
 114سوره هود، آیه  5
 160سوره انعام، آیه  6
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 شویمه سیئات خود را به حسنات تبدیل کنیم، متوجه میدهد که اگر ما بازگردیم و همپیوسته است. این نشان می

خودش در  . اگر هرکس به اندازهسخت اشتباه است ،زنندامعه دینی از ناامیدی دم میصحبت کسانی که در ج

 «حسنه»های بزرگی ایجاد کند. خاصیت تواند جریان، می-در حالتی که ناتوان است حتی-مقاصد دینی حرکت کند 

 .توانیم انجام دهیمیم ما چه کاری میرکت کنیم و نگویالهی ح برای ما کافی است که طبق منویات ولیّ این است.

نند تا گرداکند، همه سر خود را برمیالهی صحبت می وده و زمانی که ولیّاین دردی است که همیشه در تاریخ ب

این ببینیم ی کردن برای اینکه خال یعنی پهلو 7«...عِطْفِهِ ثَانِیَ»گویند میبه این  !کندببینند به چه کسی خطاب می

غیر از . به او بوده است حرف ولیّتوجه کند که باید صحبت به چه کسی گفته شده است. در صورتی که هر کس 

اعتنا هستند، قرار ندهد. الهی بی های ولیّ داوند ما را از کسانی که به صحبتاست. امیدواریم خ «سیئه»این حالت، 

کنند که هایی که عقب ایستادند و نظاره مینانسا مانند. درست الهی یعنی در لشکر یزید بودن اعتنایی به ولیّبی

 !شود یا لشکر امام حسین )علیه السالم(لشکر یزید پیروز می

 با هم در یك شخص جمع بشود؟ ممکن است حسنات و سیئات سوال:

-طلب می «حسنه»خرت خیر؛ ما در دعای قنوت از خداوند در دنیا و آ «سیئه»و  «حسنه» ، اماحسنات و سیئات بله -

 کنیم یعنی محبتی که همه سیئات را بپوشاند.

 د؟ممکن است با هم تداخل داشته باشنکنند که سیئات و حسنات ایجاد می هاییاین جریان سوال:

کمرشکن هستند.  شناخت حسنات بسیار مهم است. سیئات اجتماعی بسیار بله ممکن است تداخل داشته باشند اما -

ام که برای خودم واقعا تی از سیئات برای خودم تهیه کردهلیس بندهتفاوتی هستند. بیه بیماعی شبعضی از سیئات اجت

 اما 8«وُسعَها إِلّا نَفسًا اللَّهُ یُکَلِّفُ ال»البته  ،تکان دهنده است، باورکردنی نیست که انسان در معرض این سیئات است

دهد انجام میهایی که جریان تبدیل کند و جلوی بدیا به ر هاآن گیردکه قرار می هاخوبی در معرضانسان باید 

 است.این بگیرد؛ راه حل 

 

                                                           
 9سوره حج، آیه  7
 286سوره بقره، آیه  8
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 (85)مُّبِینٍ ضَلَالٍ فِی هُوَ وَمَنْ بِالْهُدَى جَاء مَن أَعْلَمُ رَّبِّی قُل مَعَادٍ إِلَى لَرَادُّکَ الْقُرْآنَ عَلَیْكَ فَرَضَ الَّذِی إِنَّ

 (86)لِّلْکَافِرِینَ ظَهِیرًا تَکُونَنَّ فَلَا رَّبِّكَ  مِّن رَحْمَةً  إِلَّا الْکِتَابُ إِلَیْكَ  یُلْقَى أَن تَرْجُو کُنتَ وَمَا

متصل بود و اگر از ایشان به وحی  (سلم و آله و علیه اهلل صلی) بنده زمانی، در مورد قیامت صحبتی داشتم؛ پیامبر

کردند و هرچه به ایشان وحی رجوع میکردند بلکه به شد که نام شما چیست به حافظه خود رجوع نمیسوال می

کنند، وحی هم همان است. درک می (سلم و آله و علیه اهلل صلی) پیامبرد. همان که فرمودنا میشد همان روحی می

 .ی است.له با عظمتغیر از وحی داشته باشند. این مسئ رجائی (سلم و آله و علیه اهلل صلی) اینطور نیست که پیامبر

ارتباطات ما بر  %99دهید. چیست و شما با رجوع به حافظه خود جواب می کنیم اسم شماشما سوال میبرای مثال از 

ش به وحی وابسته است و چیزی کنید که همه زندگی اا یك نفر را پیدا میاست. شم مانهایحافظه و مهارت اساس

کند داوند به چنین انسانی، امر میین حال خبا ا عجیب است!! ز وحی ندارد؛ چگونه چنین چیزی ممکن است؟غیر ا

-هی عمل کند، از همه سیئات دور می. اگر و فقط اگر انسان به همین یك ن«لِّلْکَفِرِین ظَهِیرًا تَکُونَن  فَلَا»...فرماید و می

 پشتیبانی از کفر و کافر است.انسان پشتیبان کافر نباشد. چون هر کار بدی، نوعی ، «لِّلْکَفِرِین ظَهِیرًا تَکُونَن  فَلَا»...شود. 

اولین کافر به درگاه خداوند  هرکس هر کار بدی که غیر از حکم خداست انجام دهد، حتما پشتیبانی از کافر است.

اوست. یعنی پشتیبان ابلیس نباش. ابلیس است و هر کار بد، پشتیبانی از

کافی است فقط  کند.یك نهی میست، این آیات، آیات عجیبی هستند؛ خداوند به کسی که تمام وجودش وحی ا

عمل کند. به همین یك نهی

 (87)الْمُشْرِکِینَ مِنَ تَکُونَنَّ وَلَا رَبِّكَ إِلَى وَادْعُ  إِلَیْكَ أُنزِلَتْ إِذْ بَعْدَ  اللَّهِ آیَاتِ عَنْ یَصُدُّنَّكَ وَلَا

(88)تُرْجَعُونَ وَإِلَیْهِ الْحُکْمُ  لَهُ وَجْهَهُ إِلَّا هَالِكٌ شَیْءٍ  کُلُّ هُوَ إِلَّا إِلَهَ  لَا آخَرَ إِلَهًا اللَّهِ مَعَ تَدْعُ وَلَا

کند و از ن خلق خود را به جای امر، نهی میتریخداوند محبوبخود قرار دهیم.این آیات را باید مقابل چشمان 

 علیه اهلل صلی)کند. از کفر، شرک، از کوتاه آمدن نسبت به کافر. اگر کسی بخواهد با پیامبر بدترین چیزها نهی می

 صلی) توانیم به شفاعت پیامبروارد شود. ما در صورتی می مشابهت پیدا کند، باید از طریق این موارد (سلم و آله و

 وَ  ...اهلل ءَایَاتِ عَنْ یَصُدُّن كَ لَا وَ»و  «لِّلْکَفِرِین ظَهِیرًا تَکُوَنن  لَاف»...م که یاطمینان داشته باش (سلم و آله و علیه اهلل

 باشد. «الْمُشْرِکِین مِنَ تَکُونَن لَا
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به برکت  ،شوندکه با این سوره محشور میقرار دهد ن شاءاهلل که خداوند به ما توفیق دهد و ما را جز کسانی ا

صلوات بر محمد و آل محمد.

 

 
ت

عجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  


