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 ن الرحیمرحم بسم الله ال 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

صص سوره مبارکه             27/10/96     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ( یازدهم    ) جلسه   ق
 

 برای سالمتی خودتان صلواتی ختم بفرمایید.

 ختم بفرمایید. قبل از شروع جلسه هرحاجتی دارید در ذهن بیاورد و برای اینکه آن حاجت مستجاب شود، صلواتی

دانیم که آن کارها را باید ایم و نمیتوانیم داشته باشیم این است که ما کارهایی را انجام ندادهیکی از حاجاتی که می

داند که باید انجام ها نداریم،کارهای بسیاری را انسان باید انجام دهد و نمیانجام دهیم و هیچ اطالعی راجع به آن

داند که باید ببیند. خیلی از کارها اصال در معرض دید ما نیست که البته الزم باید ببیند و نمیدهد و افراد زیادی را 

دارد. امشب حاجت ما این باشد که آن کارهایی که باید « دعا کردن»و « استغفار»است باشد و این امر احتیاج به 

دیدیم و در معرض ، آن کسانی را که باید میایم ،در حالیکه در معرض دید ما هم بوده استدادیم و ندادهانجام می

رفتیم و در معرض دید ما نبودند و حتی از وجود چنین شهری خبری هم دید ما نبودند و آن شهرهایی که باید می

ها را در معرض دید ما قرار دهد، شاءاهلل توفیق دهد و آناست، خداوند ان« مافات»نداشتیم، خالصه آن چیزهایی که 

 صلوات بر محمد و آل محمد.به برکت 

بسیار  کنیمدهیم که فکر میحاجت دیگر که به نظر خیلی مهم است این است؛ گاهی ما خیلی از کارها را انجام می

کنیم که کار خوبی نیست و ایراد دارد! خیلی عادی است و انجام دادن آنها خیلی هم خوب است و باور هم نمی

ما عادی است و به حدی این کارها برای ما عادی شده است که حتی زمانی که آن دهیم که برای کارها را انجام می

دهیم یا حالت گفتار خود را شویم. برای مثال حالت چهره خود را تغییر میدهیم متوجه انجام آن نمیرا انجام می

اوند ما را از شرّ اینگونه اعمال شاءاهلل دعا کنیم خدشویم و نسبت به آن علم نداریم.. اندهیم اما متوجه نمیتغییر می

 ها را از زندگی ما کم کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.در امان قرار دهد و سایه آن

 نامند.می« دعاهای تفصیلی»این دعاها را 
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 بندی کنیم.خواهیم این سوره را امشب جمعخوانیم و به یاری خدا میسوره مبارکه قصص را می

 الرَّحِیمِ  نِ رَّحْمَال اللَّهِ بِسْمِ

 (1)طسم

 در روایت آمده که اسم رمز ابتدای سوره، نشان اسماء خداوند است.

 (2الْمُبِینِ) الْکِتَابِ ءَایَاتُ تِلْكَ

 (3یُؤْمِنُونَ) لِقَوْمٍ بِالْحَقِ فِرْعَوْنَ وَ مُوسىَ  نَّبَإِ مِن عَلَیْكَ نَتْلُواْ

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

 (4الْمُفْسِدِینَ)

شود. گفته می« مُفسد»تواند دیگران را فاسد کند تواند خود را فاسد کند و هم دیگران را، کسی که میانسان هم می

 رابطه با این آیات، جلسات قبل خیلی توضیح دادیم و به آیات انتهایی سوره رسیدیم. در

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

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

 (59)ظَلِمُونَ

دارد، طبعش رسد که انذار و توبیخ در آن وجود خواند و به آیاتی میانسان وقتی آیات انتهایی سوره قصص را می

کند که هایی صحبت میکند که بگوید این آیات مربوط به افراد دیگر است و خداوند در رابطه با انساناقتضاء می

خارج از او هستند، ولی چه بسا خود ما مصادیق این آیات باشیم. حتی اهل بیت)علیهم السالم( وقتی با اینگونه آیات 

برند از کنند و به خداوند پناه میمی« استعاذه»دانند، نه اما مصادیق آن آیه می شوند نه اینکه بگوییم خود رامواجه می

 اینکه اینگونه باشند.

توان یك دفترچه تمرین تهیه کرد و خود را ارزیابی نمود که شود، حتی میمباحث جزیی و تفصیلی می 58از آیه  

 مِّن تُسْکَن لَمْ مَسَاکِنُهُمْ  فَتِلْكَ  مَعِیشَتَهَا بَطِرَتْ   قَرْیَةِ مِن نَاأَهْلَکْ کَمْ وَ »کنیم یا خیر. آیه آیا به آن فهرست عمل می



3 
 

شوید که تعداد های مختلفی مواجه میبه این صورت است که شما با آبادی« الْوَارِثِینَ نحَنُ کُنَّا وَ  قَلِیلًا إِلَّا بَعْدِهِمْ

اند و کسی چیزی با خود نبرده است اند و رفتهواگذار کردهها خراب شده است و تعداد زیادی را هم زیادی از آن

کنند اما آن را هم در این دنیا باقی در واقع درست است که انسان را با کفن دفن می برند!حتی کفن را نیز با خود نمی

 گذارد.می

رویم و انه بیرون میزندگی شهری باعث شده است که این آیه را خیلی نتوانیم ببینیم، چرا که هر روز صبح از خ

 که در آن هستند توجهی نداریم. ها و افرادیگردیم و چندان به خانهشب دوباره باز می

ها اشاره کنند و به هالکت آنهستند و سرخوش زندگی می« مَعِیشَتَهَا بَطِرَتْ»کند که هایی را بیان میدر این آیه قریه

شکل است که برخی از گیاهان و درختان خزان دارند و در فصل پاییز دارد. مثال عدم توجه ما به این آیه، به این 

شویم اما ها متوجه آمدن پاییز میاندازد و با دیدن آنریزد و به نوعی انسان را به یاد مرگ میها میهای آنبرگ

دهد و رخ نمیها تغییری افتد. در واقع در شکل ظاهری آنبرای برخی از درختان مثل سرو و کاج این اتفاق نمی

بینیم که تغییر در آنها رخ نداده است و مرگی همیشه سبز هستند. ما این درختان به اصطالح همیشه سبز را می

اندازند چون ریزش برگ و رویش دوباره آن در اند. در واقع این درختان همیشه سبز انسان را به اشتباه مینداشته

ود آنها همیشه سبز باشند. برای اینکه این موضوع را بفهمید کافی است شاینگونه درختان توازنی دارد که باعث می

های سوزنی شکل زیر درخت نشان از خزان آن گیاه دارد. در واقع این به زیر درختان همیشه سبز دقت کنید، برگ

، فروریختن و ماند که انسانشود مثل زندگی در شهری میها متوجه نمیدرختان همیشه سبز که انسان خزان را در آن

افتد. کما اینکه در گیاهان همیشه سبز، شود، در حالیکه این اتفاق میاز بین رفتن برج و باروی در آن را متوجه نمی

ها از هم دارند ها و روستاها به دلیل فاصله زیادی که خانهشویم. درشهرستانریزد ولی اما متوجه آن نمیها میبرگ

تواند احساس کند شود و مرگ را انسان کامال در آن میشدن آنها خیلی بهتر احساس میها و خالی از بین رفتن خانه

ها و از ها هستند، انسان چندان متوجه خالی شدن خانههای چند طبقه و آپارتماناما در شهر به دلیل اینکه همه در خانه

گی کردن بسیار سخت است اما باید گفت بین رفتن و خرابی بناها نیست. البته ممکن است برخی بگویند اینگونه زند

عدی را براساس آیات که ابتدا شما این کار را انجام بدهید و نسبت به این موضوع توجه داشته باشید تا کارهای ب

 بعدی بگوییم.
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بینیم، ببینیم را که می گاهیبنابراین قدم اول این است که فریب شهرهای بزرگ را نخوریم. هر مسکنی و سکونت

برای مدت بسیارکمی وجود دارند و سپس از بین خواهند رفت. منظور از « قَلِیلًا إِلَّا بَعْدِهِمْ مِّن تُسْکَن لَمْ  مَسَاکِنُهُمْ»که 

 است. تمرین اول، مشاهده مرگ جاری در بیوت و مساکن است.« مدتِ کمِ خداوند»مدت کم 

 أَهْلُهَا وَ إِلَّا الْقُرَى مُهْلِکِى کُنَّا مَا وَ  ءَایَتِنَا عَلَیْهِمْ یَتْلُواْ رَسُولًا أُمِّهَا فىِ یَبْعَثَ حَتىَ  الْقُرَى هْلِكَمُ رَبُّكَ  کاَنَ مَا وَ»آیه 

ای ظلم کند، محکوم به هالکت است. گونهکند که به هر حال هر کس در هر حدی و به هربیان می« (59)ظَلِمُونَ

 کنیم و اینکه ما اهل هالکت هستیم یا نیستیم.کنیم یا ظلم نمیسنجش این است که ما به دیگران ظلم میتمرین دوم 

 (60)تَعْقِلُونَ فَلَا أَ أَبْقَى وَ خَیرٌ اللَّهِ عِندَ  مَا وَ  زِینَتُهَا وَ الدُّنْیَا الْحَیَوةِ فَمَتَعُ ءٍشىَ  مِّن أُوتِیتُم مَا وَ

های شود. هر چیزی از دارایی«  خَیرٌ اللَّهِ عِندَ مَا»هایی داده شده است که باید صرف دارایی به هر حال به هر انسانی 

دنیا که تبدیل به خدا نشود، شامل وقت و امکانات، قدم، کار، نفس و هر چیزی دیگر اگر صرف خدا نشود، باطل 

قی است و اگر این اتفاق رخ ندهد، باطل رود. هر کار، وقت، هزینه و قدمی صرف خدا شود، باشود و از بین میمی

 است. تمرین سوم سنجش این موضوع است.

 به چه معنا است؟« فاء« »الدُّنْیَا الْحَیَوةِ فَمَتَعُ ءٍشىَ  مِّن أُوتِیتُم مَا وَ» 60در بخش اول آیه  سوال:

 شبیه به عوض محذوف است یعنی چیزهایی هست که دوره دارد.« فا»-

 قید بزند که چیزهایی که به شما داده شده است متاع دنیا است؟« شیء»خواهد به اینجا می سوال:

تواند انواع مختلفی باشد اما منظور همه آن انواع است، یعنی شما این شیء را شمارش کنید؛ زمان، بله منتها این می -

، چند روز در رابطه با «ءٍشىَ مِّن أُوتِیتُم مَا وَ»خوراک، خواب و ....، در واقع این آیه را باید به این شکل خواند که 

در « فاء»است. درواقع « الدُّنْیَا الْحَیَوةِ فَمَتَاعُ»برداری داشته باشیم و بعد ادامه آیه شیء فکر کنیم و از انواع آن فهرست 

اندازد تا انسان را اصله میدهد و بین دو بخش آیه فمعنی نمی« فاء»کند. در عرف عرب این این آیه تمرکز ایجاد می

به جستجو وادارد تا این شی را که خدا به انسان داده است شامل عمر، علم و هر چیزی دیگر را در جهت خدا 

 استفاده کند، که در این صورت خیر خواهد بود.
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ست. ذات ه اردکشود را هفت درجه هایی که در مسیر دنیا خرج میخواندم که در آن علمچندی پیش روایتی را می

نیم. کشود آن را فهرست است که باعث می« فای فصیحه»، «فا»شود. پس این علم معنوی است اما متاع دنیا می

نجام ااست با  داده خداوند برای شما نقد یا نسیه است؛ یعنی وقتی خداوند وعده تمرین چهارم این است آیا وعده

یزی در چعده خدا را وبه بهشت رفتید و آن را مالقات کردید، یا  روید آیا با انجام آن کارفالن کار به بهشت می

ار به وعده کنجام آن اطعا با و ق« اِنَّ»نظر دارید که قرار است بعدا به انسان داده شود. کسی که به خدا اعتماد دارد 

شد. رسیده با خداه خدا رسیده است و اگر ایمان کسی به خدا ضعیف باشد کانَّه است که با انجام آن کار به وعد

 فرماید:یوند مخیلی از افراد معتقد هستند که آخرت نسیه است، در حالیکه متاع دنیا نسیه است چرا که خدا

 «(61)الْمُحْضَرِینَ مِنَ یَمَةِالْقِ یَوْمَ  هُوَ ثمُ  نْیَاالدُّ حَیَوةِالْ مَتَاعَ مَّتَّعْنَاهُ کَمَن لَاقِیهِ فَهُوَ حَسَنًا وَعْدًا وَعَدْنَاهُ فَمَن أَ»

ت ندارد. شود چرا که حقیقکنید؟ متاع حیات دنیا زینت است و باطل میآیا شما این دو نگاه را یکی فرض می

تر از آن ید که بدتار شدهای خداوند است، مثال شما در تنگنایی گرفبنابراین تمرین چهارم در مورد مواجهه با وعده

 اری تقواین گرفتااگر در «. شودقوا پیشه کند از آن تنگنا و سختی خارج میهر کسی ت»فرماید نیست، خداوند می

های خود وند به وعدههای الهی ایمان داشته باشیم. خداشوید. بنابراین نسبت به وعدهپیشه کردید، از آن خارج می

 عمل کرده است و اینطور نیست که عمل نکند.

من گفت که روی من خیلی اثر گذاشت، گفت: فکر کن یك پدر  ای بهتر بودم کسی جملهدر آن زمان که جوان

کنی؟ حاال ای خواهم داد، آیا باور میگوید در فالن زمان به تو خانهخوب و مهربانی داری که یهودی است. او می

ی؟ من کنای به تو خواهم داد، چطور؟ وعده او را هم مثل پدر مهربان و خوب باور میاگر خداوند به تو بگوید خانه

پاسخی به او ندادم و او هم از من سوالی نکرد و رفت. از آن روز با خود تصمیم گرفتم خدا را در حد یك پدر 

یهودی مهربان، البته درست است که حد آن بسیار کم است اما در همین حد خدا را قبول کنم. برخی کارهای ما 

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ »الهی، وعده است.  هایهای الهی بسیار ناپسند است. همه قانوننسبت به وعده

کند. در تمرین چهارم چه چیز را وعده الهی یعنی اگر تو یاری کنی، خدا حتما یاری می« 1یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَکُمْ 

ها دانسته شود و به آنها اعتماد خداوند است باید این وعده هایها، وعده«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ »ها، دانیم، قوانین و شرطمی

 است و خداوند من را یاری کرده است.« فَمُالقِیهِ»کرد، یعنی همان موقع که من خدا را یاری کردم، همان موقع 

                                                           
 7سوره محمد، آیه  1
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ما فکر  ونه کهحسین)علیه السالم( را یاری کرد اما نه آنگ امامخاطرم هست که شما فرمودید خداوند  سوال:

با  عنی چه کهتوان ترجمه آن چیزی که خداوند گفته است را پیدا کنیم؟ مثال یاری کردن یکنیم. چطور میمی

ویم. ترجمه کارهای توانیم یاری شتوانیم بفهمیم امام حسین)علیه السالم( هم یاری شد و ما هم میفهمیدن آن می

 توان پیدا کرد؟خدا را از کجا می

ضرت آیه ت است. ح( روایه روایات است. مثال اول شما در رابطه با امام حسین)علیه السالمها، رجوع بیکی از راه -

طعه قطعه قاهلل او فرمایند که وخوانند که خداوند او را از سیئات حفظ کرد و بعد میمربوط به مومن آل فرعون را می

ن او شد اما دیفظ میحاال اگر بدن او حشد اما دین او حفظ شد. یعنی بدن او قطعه قطعه شد اما دین او حفظ شد. 

رفت. گر از دنیا میشد یا طور دیکرد قطعه قطعه میرفت، چه فرقی میشد چه؟ این فرد باالخره از دنیا میتباه می

دن و طعه شمرگ به این صورت است که درجه هوشیاری که به پایان برسد، تمام است و انسان متوجه قطعه ق

رقی ه است و فای برسد، فرد مردشود. در واقع درجه درد که به یك حد آستانهآورند، نمیمیبالهایی که به سر او 

د، در ه خدا باشتصل بداری و قرب الهی بسیار مهم است. به میزانی که انسان مکند که چگونه باشد. داستان دیننمی

تی سان تفاوای انن و تیر نخوردن برشود. وقتی قرب الهی باشد تیر خوردقرب خداوند است. لذت او لذت الهی می

های الهی ا وعدهبهای خود را ندارد. البته گفتن این مباحث هم در حد ما نیست اما تمرین چهارم این است که مواجه

 درست کنیم.

و  این آیات مربوط به جنگ بین ایران 2«غُلِبَت الرُّوم»فرماید، سوره مبارکه روم درس جالبی است، در ابتدای آیه می

دهد این بار روم پیروز خواهد شد. برخی شود و خداوند وعده میبار ایران بر روم پیروز میروم است که یك

گیرند درحالیکه این وعده خداوند است. در واقع باید دو بار شود، جشن میکه این پیروزی محقق میهنگامی

شود. اگر انسان زمانی که ی که وعده محقق میپیروزی را جشن بگیریم؛ هم زمانی که وعده را شنیدیم و هم زمان

شود آن را باور کند یعنی زمانی که گفته شده بود آن را باور نداشته است و این بسیار ناپسند و زشت وعده محقق می

 است.

 الْوارِثینَ  نَجْعَلَهُمُ وَ أَئِمَّةً نَجْعَلَهُمْ وَ الْأَرْضِ فِی اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ عَلَى نَمُنَّ أَنْ نُریدُ وَ»فرماید در این سوره خداوند می

بیند اما را می« اسْتُضْعِفُوا» این وعده خداوند است که شما را وارث قرار داد، اگر کسی این وعده را باور نکند« (5)

                                                           
 1آیه  ،سوره رم 2



7 
 

همید حضرت موسی)علیه السالم( این وعده را فهمید. حضرت موسی)علیه السالم( قبل از رسالت خود نیز فهمید. ف

کرده است، باطل است و باید برود. همه دستگاه فرعون را قبل از « اسْتُضْعِفُوا»که فرعونی که در دربار است و همه را

نبوت خود به هم ریخت چون وعده خداوند را فهمید و آن را باور کرد. انسان به این شکل به وعده خدا اعتقاد دارد. 

های کنیم که بیچاره هستیم. مانند انسانکنیم و دیگر احساس نمیپادشاهی می اگر ما به این آیه اعتقاد داشته باشیم،

( روحیه عجیبی بود. احساس اهلل علیه هرحمهای ضعیف. روحیه حضرت امام)شویم و نه مثل انسانمقتدر وارد می

انگار همه قدرت استکبار را در یك صندقی قرار داده است و آن را کنار زمانی که به ایران آمدند اینگونه بود که 

-سوره قصص است. به وعده الهی دل 5تواند، بر مبنای آیه گذاشته است. اینکه فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی

 دهد. خوش است و خداوند است که به او اقتدار می

بینیم در کشورهای که سیئات و خطاهای زیادی دارند از گیرد اما ما میها را میشود گناه نعمتگفته می سوال:

 مند هستند.. این چگونه است؟نعمت نیز بهره

مند هستند، خدا را شکر کنیم در سختی و تنگا باشد و اگر کسانی از نعمت بهرهما برای هیچ بشری آروزی نمی -

م شاید آنها در درون خود خیلی بهتر از ما باشند وکاری با قضاوت آنها نداریم. ولی چیزی که دانیکنیم. نمیمی

قضاوت کردنی است این است که اگر در یك خانه ده متری با خدا باشی، آن لذت و سرور و حیات قابل مقایسه با 

مومنین است. مالک آن، قرب و کند. حیات طیبه و لذت و قرب برای های مرفّه زندگی میکسی نیست که در خانه

سرور و لذت درونی است. مالک، اتصال و ذکر است و گرنه همه حرف این سوره هم این است که شما متاع 

 دنیایی را که قلیل است، دارید و هر کاری هم بکنید، این متاع قلیل است.

 گیرد؟این جلوی تالش و رشد و ترقی جامعه را نمی سوال:

کند، وقتی شما وارد ایرانی شدید که پر از امکانات و دارایی است و به جای خدا یجاد نمیبگیرد هم مشکلی ا -

آید؟! اما از این طرف شما دنیایی درست کنید که وقتی چیزهای دیگر را ببینید، این پیشرفت و رشد به چه کاری می

جلوه توحید را ببینید، حاال در این زندگی  دانید. در این دنیابارد، آن را به واسطه انجام عمل صالح میباران هم می

ها در واقع تواند اصل باشد. اینای داشته باشیم، این مظاهر دنیا نمیهای سادههیچ چیز هم نداشته نباشیم و خانه

 .ای برای روح توحیدی استمقدمه
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نیاز داریم؛ به هوای خوب، به  گویید برای اینکه فرزندان خود را با روح توحید آشنا کنیم به امکاناتیحاال شما می

جا  خانه خوب و .. . در این حالت اشکالی ندارد و خیلی خوب است و ما باید آبادانی را به همه روستاها و به همه

سوره طه است. اتفاقی که االن  3«کَثیراً نَذْکُرَکَ وَ»و « کَثیراً نُسَبِّحَكَ کَیْ»ببریم. خیلی هم خوب است اما اصل آن 

کنند اما بعد از اینکه آباد کردند و امکانات به آنجا بردند، چیزهایی های زیادی را آباد میاین است که مکان افتاده

گذاریم. وقتی خدا برود دیگر آبادی برند که نباید ببرند مانند ماهواره و.. . اسم این را ما آبادی نمیجا میرا آن

حتی حکومت دینی هم مقدمه »فرماید ( میاهلل علیه هرحمضرت امام)دانیم. حها را مقدمه میوجود ندارد. همه این

ای فراهم کنید، آنها برای اینکه مقدمات دنیا را برای عده دنیا و دنیاداری که دیگر هیچ است. حاال شما«. توحید است

 روند.شان نمیکنید و دیگر دنبال امامشان دور میرا از امام

ها ز خطبهایکی  ها را جنگیدند. درحضرت امیر)علیه السالم( چهار تا پنج سال حکومت داشتند و تمام این سال

نکنید  فرماید فکرها فقط به جنگ کشاندید. حضرت در پاسخ میلگوید شما ما را در این ساشخصی به حضرت می

الم( )علیه السیید علیتوانستم این شهر را تبدیل به یك شهر آباد کنم و دنیایی برای شما بسازم که بگوکه من نمی

مشق  اد،گ، جهوی جنبهشت را در زمین درست کرد. بروید از امیرالمومنین)علیه السالم( یاد بگیرید. در سیره عل

بینید. شما بنای خود را ها را میهای نهج البالغه از ابتدا تا انتها همینبینیم. در خطبهاعتباری دنیا را میشهادت و بی

ها با سختی کار کنید ا بچهبدرد و لوس بار نیاورید و از همان اول روی این سیره قرار دهید. فرزندان خود را مرفه، بی

ر هاشید که بداشته کنید یا اینکه دور کشور را یك سیم خاردار بکشید به کسی هم کاری نو آنها را وارد میدان 

ال در سایتا صد ان نهموافق با سیره اهل بیت)علیهم السالم( و قرآن نیست. انس کس هر کاری کرد، کرده باشد. این

توان خدا را نیا نمیوجه به دبا ت را ببیند امااین دنیا خواهد بود و باید در این دنیا استعدادهایی در او فعال شود که خدا 

 دید.

اند و بیان دادهای با دوستان خود از پژوهشکده رویان داشتیم. آنها بر روی سرطان تحقیقی را انجام ما امروز جلسه

ر شود. همین که نگاه سلول به پرخوری برود، دکردند که سرطان در اثر توجه بیش از حد سلول به غذا ایجاد می

ز در اختیار خواهد همه چیکند. دلم میها هم سرطان ایجاد میمعرض سرطان خواهد بود. حالت دنیاطلبی در سلول

در آن قرار  کنم، این حالت در معرض سرطان است. دنیا اینگونه است که نظامیغوغا به پا می من باشد و اگر نباشد
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رسد و اگر توجه را از خدا بردارید، طغیان ار دهید به تعادل میداده شده است که اگر توجه به خدا را در آن نظام قر

ای در آخرت بیان کند و در انتهای سوره نیز مصاحبهشود. در ادامه، سوره روند این موضوع را بیان میایجاد می

 شود.می شود و به ما نشان دادهمی

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

 (63)یَعْبُدُونَ إِیَّانَا کاَنُواْ مَا  إِلَیْكَ اتَبرَّأْنَ  وَیْنَاغَ کَمَا غْوَیْنَهُمْأَ  أَغْوَیْنَا الَّذِینَ  هَؤُلَاءِ رَبَّنَا الْقَوْلُ عَلَیهْمُ حَقَّ الَّذِینَ قَالَ

 (64)ونَیهَتَدُ کاَنُواْ مْ أَنَّهُ وْلَ  لْعَذَابَا رَأَوُاْ وَ لهَمْ یَسْتَجِیبُواْ فَلَمْ فَدَعَوْهُمْ شُرَکاَءَکمُ  ادْعُواْ قِیلَ وَ

 (65)الْمُرْسَلِینَ أَجَبْتُمُ ذَا مَا فَیَقُولُ یُنَادِیهِمْ یَوْمَ وَ

  (66)یَتَسَاءَلُونَ لَا فَهُمْ  یَوْمَئذٍ الْأَنبَاءُ  عَلَیهِمُ  فَعَمِیَتْ

 4«..بِبَیَانِ اللَّهِ وَ اتَّعِظُوا بِمَوَاعِظِ اللَّهِ وَ اقْبَلُوا نَصِیحَةَ اللَّهِانْتَفِعُوا »

سری است. یک ه آیهبیاناتی که در سوره است طبق فرمایش امیرالمومنین)علیه السالم( و خود سوره، شامل سه دست

هایی ارند و هماندرت قرار ه در فطکهستند، آیاتی  «انْتَفِعُوا بِبَیَانِ اللَّهِ» آیات هستند که طبق فرمایش امیرالمومنین

آن را به خبر کنند و الزم نیست شناسد و هر چیزی در رابطه با خدا باشد را در درون تصدیق میهستند که خدا را می

 بیاورید.

کنند. دسته اول بیانی ن میعییتد را ها عبارت است از آنهایی که مسیر رش، موعظه«وَ اتَّعِظُوا بِمَوَاعِظِ اللَّهِ»دسته دوم

 ای مربوط به مسیر و هدایت است.های است. موعظاست و دسته دوم موعظه

کند. در مجموع از این سه دسته آیه، دسته سوم مربوط به باید و نباید است و شریعت درست می« وَ اقْبَلُوا نَصِیحَةَ اللَّهِ »

ی نسان وقتستند که اهاست. یعنی یکسری آیات « اَنبایی»ه دیگر و دست« ایبینه»آوریم، آیات دو دسته آیه بدست می

کنیم مثل ق میگویند و ما آن را تصدیکند اما برخی چیزها هست که به ما میکند، آنها را تصدیق مینگاه می

 .گویندمی« اَنبایی»شود. به این دسته مباحث قیامتی، ما آن مباحث را ندیدیم و به ما گفته می
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تواند باورکند. لطمه اساسی که تواند تصدیق کند. نمیو نمی شوددچار مشکل می« اَنبایی»نوعا در این دسته انسان 

های خورد مربوط به آیات اَنبایی است و یك بخشی از آیات اَنبایی مربوط به وعدهانسان در مواجهه با کتاب می

کند. در این مباحث است که گوید آن را قبول میالهی است. آیات اَنبایی در انسان فطری نیست و چون خدا می

 داند خدا چه چیزهایی را مورد وثوق قرار داده است.تواند به خدا اعتماد کند و یا اصال نمیبیند نمیانسان می

های الهی تهیه کند.  با توجه به اگر این مطالبی که گفتیم درست باشد بر هر کسی واجب است که فهرستی از وعده

اَنبا « عَمِیَتْ»است. وقتی این « اَنباء»نقطه ضعف این افراد «  (66)یَتَسَاءَلُونَ لَا فَهُمْ یَوْمَئذٍ الْأَنبَاءُ  عَلَیهِمُ فَعَمِیَتْ»آیه 

تواند بدون گزاره و مبنا کاری کند. چرا که این فرد نمیهای دیگر را جایگزین میشود به جای گزاره حق گزارهمی

آورد و مشکل های الهی و غیر اَنباء میخواهد. بنابراین دلیل را غیر از وعدهکار خود دلیل میانجام دهد و برای 

 شود. پذیر میشود. هر کسی به نسبت کم داشتن اَنباء الهی، تو خالی و ضربهانسان خالی شدن از اَنباء می

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

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

 (69)یُعْلِنُونَ مَا وَ صُدُورُهُمْ  تُکِنُّ  مَا یَعْلَمُ رَبُّكَ وَ

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

را در خواب و بیداری ببینیم. این آیه خیلی عظمت  70دعایی کنیم که جزء دعاهای مستجاب ما باشد، دعا کنیم آیه 

 کند.دارد و روح و جسم انسان را پاالیش می

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

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

 (72)تُبْصِرُونَ

شود. تمرین پنجم توازن داری و روزداری فرد منجر به عدم تعادل در روحیات و خلقیات فرد میعدم توازن در شب

 های شبانه و روزانه است.بین برنامه
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 (73)تَشْکُرُونَ عَلَّکمُ لَ وَ لِهِفَضْ مِن تَغُواْلِتَبْ وَ فِیهِ لِتَسْکُنُواْ النَّهَارَ وَ الَّیْلَ لَکمُ  جَعَلَ تِهِرَّحْمَ مِن وَ

رسد. شکر یعنی انسان ای که انسان به آن مینیست. شکر یعنی نهایت درجهآیه بسیار عجیبی است. شکر چیز کمی 

عادل تگویند. وقتی یمتعادل برخوردار باشد، او را شاکر  خواهد. اگر انسان از همه ابعادهمانطور است که خدا می

سان را حالت ان ر اینگوید باشد، دای باشد که مورد رضایت خدا باشد و همانگونه که او میساختاری انسان به گونه

عدم  معنای کند. مقابل شکر، شرک است بهگویند. یك مرتبه، عنصر شب و روز خیلی اهمیت پیدا میشاکر می

های او دد و نبایو بای پیوستگی و اینکه فکر انسان به عمل منجر نشودریختگی یعنی چند خدایی و عدمادل و به همتع

ا یم الزامخواهیم بگویهای مهم شرک عدم توازن در شب و روز است. نمیاز جای دیگری بدست آید. یکی از مولفه

ن که انسا هم استمآیه هم به این نحو نگفته است اما سکونت برای شب و ابتغای فضل برای روز است چون در این 

 . اگریك بخش سکونت و یك بخش حرکت داشته باشد. هر کسی به نسبت تکاپوی خود باید شب داشته باشد

 خیلی تکاپو دارید، باید به همان نسبت شب داشته باشید.

های ختاللایاری از تی بست اختالل دارند. حانسان به توازنی بین بروزات خود نیاز دارد. خیلی از افراد در این قسم

توان دید. وقتی این ریختگی شب و روز او است. این موضوع را در نوزاد میفیزیولوژیك انسان نیز به دلیل به هم

 زورتوازن شب و  اختالل در او ایجاد شود، مدت زمان زیادی باید صرف شود تا دوباره به حالت توازن برگردد.

 اشد. بخواهد. برای هر فعالیت باید یك ایستایی و تکاملی وجود داشته ای می، ذخیرهیعنی هر بروزی

است. البته این عنصر را خیلی از  5«الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ اللَّهِ بِذِکْرِ أَال»ایستایی یعنی اتصال به خدا، سجده و هر چیزی که 

مغرب در نظر بگیریم. هر چند این بُعد نیز اهمیت دارد اما شما کنیم. مثل اینکه شب را از اذان بُعد زمان بررسی نمی

 یك برنامه و فعالیت دارید که به نسبت آن باید سکون داشته باشید.

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

 (75)یَفْترَونَ کَانُواْ امَّ عَنهُم ضَلَّ  وَ لِلَّهِ الْحَقَّ  نَّ أَ فَعَلِمُواْ بُرْهَانَکُمْ هَاتُواْ فَقُلْنَا شَهِیدًا أُمَّةٍ کُلّ  مِن نَزَعْنَا وَ

گویند کند که به آن امت میهای خودش در عالم گروه ایجاد میهر انسانی چه بخواهد و چه نخواهد با مشابه

وضعیت و خاصیت انسان، امتی است. انسان یك وضعیت فردی و یك وضعیت امتی دارد، انسان باید یك جواب به 
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وضعیت فردی و یك جواب هم به وضعیت جمعی خود بدهد. هر کس اگر خوب باشد، دو پاداش دارد و اگر بد 

شوید. بنابراین به نفع مند میامت تشکیل دادید، از منافع آن بهرههم باشد، دو بدی و مجازات دارد. این یعنی اگر 

 ( باشد که از داد و ستد این امت به سیستم او وارد شود. وآله علیه اهلل صلیانسان است که جزء امت پیامبر)

 امت واژه مثبتی است؟ سوال:

 نه مثبت است و نه منفی. -

 شود؟یمند مفرد خواه یا ناخواه از امت بهره سوال:

بینید بله، یعنی کسانی که در جمهوری اسالم هستند، این امت یکسری بُرِش دارد. ظاهرا جمعیت را یك دست می -

ممکن است در یك جمعیت   6«وَ نَزَعْنا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ شَهیداً»ای قرار دارد. اما هر کس در یك الیه است و در مرتبه

باشند که شهید آنها با هم متفاوت باشد. تمرین ششم این است به نظر شما  صد هزار نفره هرکدام مربوط به گروهی

 اند.های شما چیست؟ اهل بخل هستند یا اهل اکرامهای هم گروهیوقتی قرار است هم گروه باشید، خصوصیت

 های زیادی داریم؟در این صورت که ما گروه سوال:

شوند که سیم میصلی تقدهند؛ همه در نهایت به چند گروه امی بال تشبیه، مانند کاری است که روانشناسان انجام -

ه برسد، ب ه امتگیرد. در حالیکه صفات خیلی متنوع هستند. در هر امت هر خیری بهمه این صفت از آن نشئت می

سان هایی که به انبرسد. فلسفه خیلی از عذارسد و هر شرّ امت به عضو آن امت هم میآن فرد عضو این امت نیز می

رسد. ها به او میتهایی که از ناحیه امهایی است که در آن قرار دارد و آسیبشود و او خبر ندارد، امتوارد می

 شود. خش ناشی میداند که از کجا آمده است، از این بهای بزرگ و اتفاقات ناخوشی که انسان نمیبرای مثال غم

« اسکن»را معادل  این آیه چهار مولفه داشتیم، درست است؟ شبسوال این است که در  73سوال: در رابطه با آیه 

 گرفتیم؟

معادل  ؛ لیل راه استبله چهار مولفه بود. خیر، معادل نگرفتیم. البته در آیات قرآن هر کدام به یك صورت آمد -

 ه است. فتدا گرها را جگرفتند اما در این آیه لیل و نهار و خصوصیات آن« لِتَبْتَغُوا»سکونت و نهار را 
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ما در تعریفی که از توازن آوردیم، فقط سکون و حرکت را در نظر گرفتیم. در آن توازن شب و روز چگونه  سوال:

 شود؟می

گویید لیل و نهار، خداوند همان توازن شب و روز است، چون الم غایت برای سکونت و آرامش است. شما می -

 گوید سکونت، و منظور هر سکونتی است.شب، خداوند میگوید گوید سکونت و ابتغای فضل، شما میمی

پس دو مولفه داریم و چهارتا نیست. در واقع شب و روز نداریم. اگر سکنایی داریم، معادل شب است و اگر  سوال:

 ابتغایی داریم، معادل روز است.

 م.آوریخوانی نداشته باشد و به همین دلیل جدا میاما ممکن است با این شب من، هم -

 این شب و روز تاثیری در انسان ندارد؟ سوال:

ها با هم متفاوت باشد و عوامل مختلفی روی آن تاثیر بگذارد، ولی مهم بله تاثیر دارد اما ممکن است اقتضاء انسان -

 این است که سکونت در جای خود و ابتغای فضل نیز سرجایش است.

یعنی اگر الزم است، حرکت داشته باشیم و الزم است، حرکت در روز این یعنی ما باید نتیجه بهینه را بگیریم.  سوال:

 کنیم؟باشد، باید برنامه را اینگونه تنظیم 

خیلی خوب است که این کار را بکند اما انسان آنقدر اما و اگر دارد که خداوند باید طوری بگوید که اگر امکان  -

خوابد،. پس تواند و میود که بین الطلوعین نخوابید اما نمیشدارد هدایت شود، او هدایت شود. مثال چقدر تاکید می

ها خود بیدار روزی انسانباالخره آنقدر راه بیاید که باید بخوابد، خوابیدن در بین الطلوعین حرام نیست. شریعت 

داشته  گویند در شب و روز توازنشوند و بفهمند که چه چیزی برایشان خوب است و همان را انجام دهند. حاال می

باشید، عشاءتان سر ساعت باشد. االن اگر بگویید ساعت ده شب بخوابید مثل این است که فرمان مرگ در تهران 

توانیم در رابطه با سکونت و ابتغاء صحبت کنیم. بنابراین دو دسته کنیم. پس توازن سکونت صادر شده باشد! اما می

نیست این را روی شب و روز ببریم، خیلی خوب است و این گویید بهتر و ابتغاء فضل را رعایت کنید. شما می

 مربوط به خیلی از آیات است اما در این آیه روی سیستم دیگری قرار داده است.
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 ابتغاء فضل به چه معنا است؟ سوال:

کند و در پی آن به معنای کسب و کار یا آموزش علم است. کارهایی که انسان برای بدست آوردن، حرکت می -

 برتری نسبت به دیگران است و به شدت اجتماعی است.

زن است. برای شود. جزء اولیاء الهی است یا طعنهتمرین شش این است که هر کسی ببیند با چه کسی محشور می

شویم. خاصیت امت این است ها جمع میزنشویم، با همه طعنهزن باشم، وقتی روز حشر جمع میمثال اگر من طعنه

 آید.شود و براساس آن عذاب میگرا میجمع که رفتارها

رسد و این دو رسد. حاال اگر خیری به فرد برسد، به امت نیز میهر خیری به امت برسد، به آن فرد هم می سوال:

 طرفه است؟

ترین مخزن گاز در عالم متصل شده است و از آن گویند کشور ایران به بزرگبله. مثال آن اینگونه است که می -

شوید. یعنی این دارایی برای همه مردم ایران مند میشود. شما ایرانی هستید و از منافع این مخزن بهرهمند میرهبه

-است. کاری با مدیریت آن نداریم. یا پرتاب ماهواره به فضا با وجود اینکه یك گروه خاصی این کار را انجام داده

شناسد. یعنی در این تهران افرادی نیست؛ یعنی جغرافیا نمی قلیمیرسد. وضع امت، ااند اما منافع آن به همه امت می

هستند که غربیِ غربی هستند و مثل این است که این افراد از غرب آماده باشند و همه آداب و رسوم آنجا را هم 

-به پای سگکنند. این فرد در امت غرب است ولو اینکه در ایران زندگی کند. برای مثال االن در امریکا رعایت می

کنند و این کار را خواهند کرد. ما به این بندند، در ایران هم کسانی که در آن امت زندگی میهای خود ساعت می

ها برای خود رزومه دارند های امت است. هر کدام از الیهبندیگوییم اما در واقع این رفتار به دلیل الیهحالت مُد می

شوند. خیلی سخت است زیرا من هم باید شوند، همه با هم جمع میع میها جمو در روز قیامت هم که انسان

ها دوست هایی که دیگران در این امت دارند را تحمل کنم.. انسانهای خود را تحمل کنم و هم باید بدیبدی

ل دوست کنند مثال اهل غیبت هستند، هم گروه باشند یا به عنوان مثال دو قاتندارند که با کسانی که کار بد می

هایی که در آن سطح هستند با کنند. البته با آنندارند با هم زندگی کنند اما در روز قیامت همه آنها را یکپارچه می

 بندی و هم سطح بندی وجود دارد.شوند یعنی در امت هم الیههم یکپارچه می
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عذابی بیاید ما را هم شامل خواهد  ای زندگی کنیم که در آن همه گناه و خطا دارند، اگراگر ما در جامعه سوال:

 شد؟

گان کنندگان و در نتیجه جزء نجات یافتهاگر امر به معروف و نهی از منکر کنیم، ما جزء امرکنندگان و نهی -

های اینگونه نیز دارد و نجات هم وابسته به امر به معروف و نهی از منکر است و نه به چیز بود. خداوند سیستمخواهیم 

 نی همین که امر به معروف و نهی از منکر کردید، نجات یافتید.دیگر. یع

به دلیل گناهان و خطاهایی که هست ظهور به تاخیر افتاده است،  شما در نظر بگیرد که االن در امت اسالمی سوال:

 بهره شدیم..پس  ما از ظهور بی

مند خواهید بود. به کسانی که منتظر بهره نه اینگونه نیست، شما اگر جزء منتظرین قرار بگیرید از مواهب آنها -

ای ندیدن این سیستم، شود. مرتبهشود و به هر کسی که در این امت باشد هم معرفت داده میهستند، معرفت داده می

شود انسان در جایی باشد و خود را باال ببرد. اینکه غیبت امر بدی است را نفی شود. میبرای ما دردسرساز می

-خواهید یار امام باشید، پس باشید تا با همه یارهای امام در عالم حتی آنسر جای خود است اما شما میکنیم و نمی

 هایی که در عالم برزخ هستند، یك گروه شوید.

خیلی نظام باالیی از جهت هدایت و قدرت هدایتی است. غیر ممکن است کسی مفهوم امت را بفهمد و حاضر باشد 

چون صفت بد ممکن است به گونه نباشد که از او صادر شود اما ممکن است بر او جاری یك صفت بد در او باشد. 

دهم صفت بدی بر من شود. ممکن است من مجوز بدهم که صفت بدی از من صادر شود اما هیچ وقت اجازه نمی

نجام ندهید تا جزء خواهد از هر صفتی که بد است و دوست ندارید، آن را اوارد شود. به همین دلیل در نظام امت می

 زنان عالم نخواهید بود. گروه آن صفت بد در عالم نباشید. اگر برای مثال دو به هم زنی نکنید، هرگز جزء دو به هم

شما در جلسه گذشته از ما خواستد تا روی بدیهایت توجه کنیم و توجه خود را در مواجهه با بدیهیات جلب  سوال:

تواند در ین است که مواجهه ما با بدیهیات خیلی غیر بدیهی است! این چگونه میکنیم. چیزی که بنده متوجه شدم ا

نظام درست قرار بگیرد؟ برای مثال یکی از بدیهیات این است که هر چیز بدی برای همه بد است اما وقتی این را 

ه ما با آن برعکس کنیم و مواجهشویم، خیلی درست با آن برخورد نمیکنیم و با آن مواجهه میوارد زندگی می

 شود.. کجای سیستم دچار آسیب شده است؟می



16 
 

یدی، دیهیات دبد تا یك، به دلیل عدم توجه به بدیهیات و عدم احصاء بدیهیات است. یعنی اگر از من بپرسند چن -

در  را دیهیاتبز این اتوانم آن را شمارش کنم. دوم توجه به بدیهیات است که مثال اگر از من بپرسند چقدر من نمی

 .هم دارند شی نسبت بههم استناد کارها به غیر بدیهیات است. اینها یك کنش و واکن دانم و سومیحافظه دارید، نمی

تواند سوره فاطر را مند به این موضوع است میداستان این موضوع در سوره فاطر ذکر شده است، هرکس عالقه

 مطالعه کند.

 است؟چرا احصاء بدهیات آنقدر دشوار سوال:

بد  هنم رفتن وکند رفتن به سمت خدا دشوار است و خوب بودن و بهشت رفتن کار سختی است و جانسان فکر می -

د، به ه کنیتر از بد شدن است؛ توجشدن خیلی ساده است. در حالیکه برعکس است. خوب بودن به مراتب راحت

 دارند.مراتب و نه به یك مرتبه! فراعنه، شیطان و ابلیس، اغوائاتی 

 شاید مصداق آن این باشد که خراب کردن راحت از ساختن است، درست است؟پ سوال:

خراب کردن به این راحتی نیست، خیلی سخت است. به فرد سالم بگویید کار نکن و یا این کار بد را انجام بده،  -

 کند. بچهاست و کاری نمیکند، ساکت کند. تنبلی میشود، فرق میبرای او خیلی سخت است اما وقتی مریض می

نیم و کتواند یك جا بماند و ساکت باشد چون جزء بدیهیات تکوینی او است. ما تخیالت را وارد میسالم نمی

کنیم که کار خوب خیلی سخت است. غیبت نکردن به مراتب از غیبت کردن های خود را اینگونه میگزاره

إنّ الجَنّةَ حُفَّتْ بالمَکارِهِ ، و » :فرمایدمیرالمومنین)علیه اسالم( میتر است. ممکن است به من بگویید روایت اراحت

کنند. در پاسخ باید گفت که با توجه به کنند، بله! اما اشتباه میمردم اینگونه زندگی می 7«إنَّ النّارَ حُفّتْ بالشَّهَواتِ

دانم این اتفاقات از کجا افتاده است که بدی رضه کرد. نمیباید روایت را به قرآن ع 8«لِلْیُسْرَى فَسَنُیَسِّرُهُ»سوره لیل 

 تر شده است..کردن برای ما راحت
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 ائقه انسان نیست؟این به دلیل تغییر ذ سوال:

السَّعیدُ مَن »دهد باید گفت قبل از هفت سوال اول بله. حاال ممکن است بگوییم تغییر ضائقه از چه زمانی رخ می -

آید، در یك بستر و آموزش درست اما اگر فردی که به دنیا می 9«اُمِّهِ، وَالشَّقِیُّ مَن شَقِیَ فی بَطنِ اُمِّهِسَعِدَ فی بَطنِ 

پذیرد. دلیل منطقی آن این است که هر کس بخواهد کار قرار گیرد و از اغواهای شیطانی دور باشد، خوبی را می

دهد، باید کار خود را توجیح کند. در واقع ار اشتباه انجام میدرست انجام دهد، نیاز به توجیح ندارد اما کسی که ک

تر است، دهد پس سختانسان باید کار اشتباه خود را با کار درست توجیح کند. در این حالت فرد دو کار انجام می

 «.النجات فی الصدق»

. تا بوده است یهیاتبر مبنای بد ( همعلیه وآله اهلل صلّیدر جلسه گذشته شما فرمودید اساس دعوت پیامبر) سوال:

 کجا اینطور است؟ مقدمه است یا تا مراحل باالتر نیز به این صورت است؟ 

شود، حتما یك گزاره شود. سخت هم که میتر میرود، بدیهیهمه مراحل به این صورت است و هر چه باالتر می -

 بدیهی دارد.

 چگونه؟ سوال:

کند. را یاری می کنم و خدا منری کنم، مصداق یاری کردن خدا را پیدا میمثال خدا هست و من اگر خدا را یا -

ا را بفهمد. فقط تواند یاری خدخیلی ساده است و اصال پیچیدگی ندارد. کسی که مصداق یاری خدا را بفهمد، می

توان ق میحلیّ گویند مصداق یاری خدا را با وممکن است بگوید من مصداق یاری خدا را نفهمیدم که به او می

 فهمید.

 سکونت لزوما به عبادت است؟ سوال:

خواهد یك لشکر صد هزار نفری را مدیریت کند، نه، لزوما به عبادت نیست و به آرامش است. یك نفر که می -

خواهد فرزندان خود را سکونت صد هزار نفری نیاز دارد و باید و نباید صد هزار نفری نیاز دارد. مادری که می

خواهد، کند تا یار امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( باشند، یك سکونت تربیت و یار امام زمانی میتربیت 

تواند مضطرب باشد. این سکونت مهم است. یك شبی داشته باشم، سکونتی داشته باشم و در این شب ببینم چه نمی
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جه الشریف( باشد. تدبیر آن را داشته باشم. همنیطوری توانم بکنم که فرزندم یار امام زمان)عجل اهلل تعالی فرکار می

تواند با به شود یار امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( باشد، نیاز به عقبه دارد و آن عقبه نیز نمیکه نمی

 ریختگی باشد.هم

 های الهی قرار داد؟توان بدیهیات را روی وعدهمی سوال:

ها را بدست توان لیستی از این وعدهداشته باشد؛ یعنی طبق آن عمل و زندگی کرد. میبله منتها باید به آن اعتقاد  -

 ها زیاد دارند.از این وعده« محمد»ها مثل سوره آورد؛ برخی سوره

خواستند زیارت آل یاسین بخوانند، مقبول باشد و برای برای سالمتی خودتان و برای اینکه نیت بزگواری که می

 حضرت ولی عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( برسد، صلواتی ختم بفرمایید. اینکه سالم ما به

 

 

 
ت

عجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  


