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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 05/07/96    اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (پازندهم   جلسه )   نمل   مبارهک   سوره  

 

 .یدختم بفرمای یفیت همه بیماران صلواتبرای سالمتی خودتان و عا

تبدیل به  را برای ما )علیه السالم( عبداهللسان کند و مصائب حضرت اباایام را بر ما آ اهلل خداوند اینءشابرای اینکه ان

 .یدختم بفرمای یصلوات ،کنددت و ایثار رشادت و مجاه

)علیه باالخص سیدالشهدا  ،السالم( م)علیهبیتایام توجهات به اهلاین در است، السالم( )علیهمبیتی اهلعزاایام 

و به اسباب  تر شودباقی بماند و روز به روز بیشاین توجه شاءاهلل  انبرای اینکه  .بیشتر از مواقع دیگر استالسالم( 

 . یدصلوات بعدی را ختم بفرمای ،شود یافتن ما به خداو تقرب  عصمت یافتن ما

کنند که در یکی احساس  ،(پای دلشان)کنند با  )علیه السالم(ا قصد زیارت حضرت اباعبداهللکدام از دوستان لطفهر

 .دهند گوش می را ها ند و این صحبتاند و در حال زیارت هست نشسته)علیه السالم(سیدالشهدا حرم یها از رواق

 .یدصلوات بعدی را ختم بفرمای ،دهدبقرار  )علیه السالم(زائران اباعبداهلل ءزاهلل خداوند ما را جءاینکه ان شابرای 

 ،بگویم باره این ایام خدمت شماای را در نکته ،نمل و طرح مباحث جلسه گذشته مبارکه از ورود به سوره قبل

 .بتواند اسباب معرفت بیشتر ما را فراهم بکندما قرار بگیرد و این توجه اهلل که مورد توجه ءشا ان

شنویم می)علیهم السالم(بیتماه صفر مطالبی که ما از اهل تامحرم دهه اول و دهه دوم ، در ها طبیعتا در این شب

)علیه  شود و همیشه غم سیدالشهداعادی نمی ما مطالب براییچ وقت این البته ه. خیلی زیاد و خیلی پراکنده است

اگر بعضی از معارف  اما ستا زاند و سبب نورانی شدن ماسوجدید است و ما را از عمق وجود می برای ما السالم(

  .شود ما از این ایام بیشتر میرسد که بهره  نظر میه مورد توجه قرار بگیرد بمهم که در واقعه عاشورا بوده 
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رسد بحث نماز می به نظر. بحث نماز است ،مهم است بسیارآن  بهرسد توجه کردن می به نظریکی از معارفی که 

دارد و زیادی نماز اهمیت این که  .داردزیادی اهمیت  ن امریکی از ارکان حرکت عاشورایی است و توجه به ای

جات هیئات در در دسته که خواهم توصیه کنماین را می اما است، قطعا مورد توجه بوده ،کان دین استیکی از ار

ای بتوانیم درک گونهه را ب )علیه السالم( اهمیت نماز در هندسه قیام اباعبداهلل آن، بعد و قبل ، تاسوعا،روز عاشورا

ی ها کدام بخش از فعالیت ،نماز ظهر بوده ،نماز صبح بوده ؛خواندند چه نمازی را میکه حضرت  کنیم و بفهمیم

 ؟است حضرت نماز بوده

 ،ددر هر حالتی در نماز بودن)علیه السالم(م حسیناگر اما اند.بوده ن الهی در هر حالتی در نمازاعتقاد داریم مردا ما

الحرام کربال کجا ؟ تکبیرهکدام معادل چه بخشی از نماز استحرکت عاشورا که اتفاق افتاده هر های مختلف بخش

 ؟اش؟ تشهدشهسجد ؟قیامش کجا؟ رکوعش ؟قرائتش کجا ؟است بوده

بعد  .بکند بسیاری تواند به ما کمکمی ،ی یک نماز تطابق بدهیمها واقعه را با صحنهی این ها ما بتوانیم صحنه این که

یمان را به نیت نماز اباعبداهلل)علیه ها از آن به بعد دیگر نماز انجام بدهیم،اهلل توانستیم در این ایام این کار را ءشااگر ان

رویم ببینیم می که سجده. است نجام شدهبدانیم برای رکوع چنین کاری ا ،ویمرمی که مثال رکوع. بخوانیمالسالم(

-فقط قابش را می ،ها عبادتاز  ها وقت ما خیلی .ه عملی را هم ببینیمسجد. است انجام شدهبرای سجده چنین کاری 

ثمرات  انجام بدهیم،اگر بتوانیم این کار را . بینیم نمی ،نجا جاری شدهآن حقیقتش را که آ. بینیمقالبش را می ،بینیم

از  ،و نماز در ذهن خود ایجاد کنیم)علیه السالم( حرکت اباعبداهلل ما بتوانیم وحدتی بین  این که. خوبی داردبسیار 

صورت سوز و  شود برای ما فقطاین است که ذکر مصائبی که خوانده می : بعد اولدو بعد برایمان بسیار مفید است

)علیه ه اباعبداهلل واسطه وسیله کربال و به ب نماز ما نیزسوی دیگر از  .آوردمعارفی را با خودش می ، بلکهگداز ندارد

 .یدصلواتی ختم بفرمای ،برای ما بیفتد اهلل این اتفاقءشا که ان برای این .شودغنی و پر معرفت میالسالم( 

. انیدپرورخوب می اهلل که این موضوع را در ذهن خود خیلیءان شا .دمطرح بحث کر تنها بندهدر این خصوص 

 .شوند و بنویسندبدست به قلم  ،ی به ذهنشان رسید و مطلبی برایشان نازل شدمطلب دوستاناگر پیشنهادم این است که 

کم فراموش کممطالب  ،آن ایام از گذشتبعد  که شوددر ایامی حقایقی بر قلب انسان نازل می ها چون بعضی وقت

بد نیست دست  .تواند مطالب خود را بخواند و آن ایام را یاد کندمیانسان  ،باشدشده وقتی نوشته  اما .شودمی

 .این مطلب اول بود. تفاده کنیدنگه دارید و اس ،فراموش نکنیدبعداً ءاهلل شا انکه اینی ی خود را براها نوشته

*** 
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 :شودشروع می 59که از آیه سری اوامر هست  گفتیم یک .به اوامرآخرش رسیدیم ،سوره مبارکه نملدر 

 ﴾59﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَى آللَّهُ خَیْرٌ أَمَّا یُشْرِکُونَ 

مَا کَانَ لَکُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ 

 ﴾۶۰﴿مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ یَعْدِلُونَ 

تواند شما را تسکین  می خواندن این آیات ،تاب کردشدید که شما را بی یمشکالتدچار خود  ی در زندگیاگر زمان

این حالت را  ،کنیدآیات دقت  مفهومبه اگر . ندانسان هست یافتنمهمی برای قرار فوق العاده آیات  ،این آیات. بدهد

 . رساند می

زًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِ

 ﴾۶۱﴿یَعْلَمُونَ 

 ﴾۶۲﴿یَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِیلًا مَا تَذَکَّرُونَ َمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَ أ

 ﴾۶۳﴿نَ عَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا یُشْرِکُوأَمَّنْ یَهْدِیکُمْ فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَ

 ﴾۶۴﴿تُوا بُرْهَانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ ها أَمَّنْ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَمَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ

 ؛بینید داستان یک نبی را میکنید مثالً را نگاه می ایوقتی شما سوره .ی زیادی دارندها رمز راز و ،ی قرآنها سوره 

تمایل و  بینیدشما فقط آن رفتار را میاست.  رار کردهانقالبی کرده یا حکومتی برق آن نبیاین طور است که  ظاهراً

آن پس زمینه  این آیات است. چه فکری بوده ،این جریانی که او را راه انداخته واین رفتار  پشتدارید که ببینید در 

پس زمینه فکری و نشانگر  «۱اصْطَفَى الَّذِینَ عِبَادِهِ یلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَقُلِ ا »آیه شریفه  دهد. فکری را نشان می

اگر یک نفر بگوید که من  .سوره نمل خواندیداست که آیاتش را در  )علیه السالم(اعتقادات حضرت سلیمان

. توجه کند ۶۴ تا ۶۰باید به آیات  است، ه توحیدی بودهگونچ)علیه السالم( ضرت سلیمانحید ارم ببینم توحدوست د

شما هر چقدر هم این  .کندور نگاه ط نسبت به هستی ایننسبت به آفرینش و انسانی  باالیی است که بسیار توحید

توانید برای که می را یهمه ابعاد .ایدکم خوانده ،نین وضعیتی داشته باشدآیات را بخوانید که خدای شما یک چ

                                                           
 59نمل   ۱
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 یعنی انسان باید .مواردی است که باید به انسان عطا شود ها این. در این آیات وجود دارد ،یک خدا در نظر بگیرید

 . اهلل خدا را به این شکل ببیندءشا تا بتواند ان خلوت این آیات را بخواند در زمان مناسبی در

 ؛ که در مورد آنهاسیر در زمینراجع به بعدی  «قل»بود و  قیامت و آخرت بعدی بحث «قل» ما، دوم بحث بخش

موضوع بعدی قرآن  پرداختیم. ،پاداش و حقایقی که در این عالم هستبحث جزاء،  و در ادامه به صحبت کردیم

 . بعدی توکل امراست و 

 ﴾۷9﴿فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّکَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِینِ 

  ﴾۸۰﴿إِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ 

البته . شنودنمی ،این است که اگر گوشی ناشنوا باشد کند و آن نکتهجا خداوند نکته مهمی را به ما گوشزد میدر این

 دو خصوصیت دارد: نخست آنکهشنیدن . شنود هم نمی باشد، او انسانی مرده اگر فرماید:می .این خیلی بدیهی است

 است.بدیهی  که علی الظاهر ،باید زنده باشددیگری اینکه  و  شنوا باشد فرد، باید حتما

 ﴾۸۱﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِی الْعُمْیِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ 

-می. خیلی عجیب است صراحت این آیه اما ؛هست به این آیات در قرآن البته شبیه .عجیبی است بسیار آیه ،این آیه

یعنی باید . مگر این که آن فرد ایمان به آیات داشته باشد ،تواند حقایق را به سمع کسی برساندگوید که پیامبر نمی

کنیم طور فکر میاین نوعاً ما. فهمدشنوا نباشد نمی اگر گوش او .باشدشنوا  ایمان به آیات داشته باشد تا گوش او فرد

 انساند اتفاقاتی در درون اول بای اما گویا !آمدند برای اینکه انسان را از بدبختی نجات بدهند)علیهم السالم(ءانبیاکه 

یعنی  .بپذیرد بتواند ،شرعی را آوردو اسالم آمد  )علیه السالم(باید اسالم فطری را درک کند تا وقتی که پیامبر بیفتد،

است که  این آیه حرف . این،کندبرایش معنا پیدا نمی)علیه السالم(پیامبر ،ا درک نکندتا کسی فطرت خودش ر

)علیهم  و اهل بیت ءانبیا ،کنیم که پیامبرانیعنی فکر می .کنیمبرعکس این فکر میبه نوعی ما  .خیلی مهم است

یی که ایمان به آیات ها آدمدست ند ابدهند در صورتی که آمدههای گمراه را نجات ند انساناهآمدالسالم اجمعین( 

حدی است که خود انسان  ،ما استدر ذهن که این حدی از دین  .به مراتب باالی انسانی برسانند و دارند را بگیرند

  !است رسیدهباید به آن می) علیهم السالم( ءبدون ورود انبیا

  ؟یدآبرنمیکاری هم ) علیهم السالم( ءاز انبیا انسان به آن سطح نرسد،اگر  سوال:
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« ایمان به آیات» اینجا ؟از اسالمچه سطحی ،)ای به سطحی از اسالم نرسداگر فرد یا جامعه !یدآبرنمی خیر، جواب:

 است و البته فهم آن یبحث عجیبخیلی این . کنند او را هدایتتوانند نمی نیز ) علیهم السالم( ءانبیااست(  آمده

 . احتیاج به تامل دارد

 توان به این سطح از اسالم رسید؟ چگونه می سوال:

به  تعمداً یعنی اگر کسی دیگران را ندهد.ه خودش اجازه ظلم به از جهت رفتاری این است که انسان ب جواب:

از ظلم  باید اش ظلم است. شاخصه .نداردرا  جر به باز شدن گوش استسطح اولیه ایمانی که من ،دیگران ظلم کرد

اند، حتی در صورتی که مواردی که آلوده به ظلم بوده. نداو را به آن سطح اولیه فطری برساپرهیز کند تا این پرهیز 

بلقیس  در نقطه مقابل،. فرعوناست مانند  شان ناکام بودهآیات قرآن تالش برای ورود به ایمان اقدام کنند، بر اساس

اسالم . است داشتههم اسالم فطری  است و چرا بلقیس ناکام نیست؟ چون اهل ظلم نبوده. که ناکام نیست است

. است دست و زبانش آسیب زننده به دیگران نبودهاست. لم بوده در سِ ،بوده اگر کسی با او می به این معنا کهفطری 

. گوش ناشنوا داردشخص، ی آسیب زننده یعنی اینکه ها دست و زبان. ی آسیب زننده خیلی بد استها دست و زبان

او گوش  دراصال . خورد نمی درد اوه ب ،ه شوددخوان  حدیث هم ،خورد نمی به درد او ،شود هداو خوان یبراآیه هم 

 .شود خیلی خطرناک می !رود نمی

 ﴾۸۰﴿إِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ 

 ﴾۸۱﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِی الْعُمْیِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ 

هر  :ویدگ می ،کند قطع می ایدست پیامبر را از هدایت عده انذاری نیست، اماکه ظاهر آیات شبیه به آیات در حالی

ممکن است که بتوانی یعنی غیر «إِنْ تُسْمِعُ». آورد حصر می «إِنْ تُسْمِعُ»؛ بیند نمیدیگر  هرکه کر است، ،که کور است

 مگر کسی که به آیات ما ایمان داشته باشد.« مُسْلِمُونَ إِلَّا مَنْ یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ»چیزی به گوش او برسانی و او بشنود 

باید مرتب این  ،افتد زنند و چشم انسان می د مثل تابلوهایی که در خانه میبعضی از آیات را انسان باید کنار هم بخوان

. است کلیدش را به دست خود انسان داده اماسپرده  ءدست انبیاه بکه خداوند هدایت را این یعنی این. آیه را ببیند

کند سطحی از آیات را باز  شروع می ۸۲به آیات چیست؟ از آیه ایمان . قرار داده استکلیدش را هم ایمان به آیات 

 :دهد و به انسان آیات را نشان می کردن

 ﴾۸۲﴿تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کَانُوا بِآیَاتِنَا لَا یُوقِنُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ 
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)عج اهلل تعالی فرجه آیات، آیات ظهور امام زمان گویند اینها می در مورد این آیات بحث زیاد است. خیلی

دانند. می (تعالی فرجهعج اهلل )را به عنوان آیات ظهور امام زمانبه بعد  ۸۲الشریف( است. روایاتی هست که از آیات 

 است: ۸۲جمله آیه  از

 ﴾۸۲﴿ا لَا یُوقِنُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کَانُوا بِآیَاتِنَ

یعنی  «إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ» .است در آن ابهام گویی .هام استاب این آیه در تعمداً فرمایندمی )ره(حضرت عالمه

دو مدل ایمان که تا آخر سوره این  و ردشود انسان دو وضعیت دامعلوم می .ای جز تسلیم نداشتند ها دیگر چارهاین

 و هیچ راه پس و پیش ندارد و بیندمییعنی یک چیزی را  یک مدل ایمان اجباری است؛. کنددو مدل را حفظ می

وقتی  .شود رود شکافته می و شوندوارد رود نیل می )علیه السالم(ی که حضرت موسی. مثل زمانرا قبول کندآن باید 

بیند  آیه را می ،فرعون :گوید این را در سوره مبارکه یونس می. این آیه است ؛شودمیجاری  دوباره آبشوند  رد می

دیگر  امافهمد خدا هست می شخص یعنی وقتی .«وَقَعَ الْقَوْلُ»گویند می به این وضعیت .نداردای فایدهدیگر  اما

آن حالتی  به معنی ،«وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ» و «عَلَیهِم الْقَوْلُ حَقََّ»قرآن دو تعبیر آمده است:در  .انجام بدهدتواند کاری نمی

، کندزندگی میهمانطور که زمانی که شخص  مثال .ای ندارد چاره ،فردکند و است که اراده خدا تحقق پیدا می

دو حالت . «وقع القول»گویند به این می نه راه پیش؛و دیگر نه راه پس دارد  و بیند ملک الموت رسیدمی دفعهیک

وقع » دیگری .رودمی از دنیا شخصشود و مثل مرگ که تثبیت می ،شود است که تثبیت می «حق القول» یدارد یک

اینجا . است «حق القول»تر از  منعطف یک مقدار «وقع القول». ممکن است برداشته شودو عذاب است  که« القول

)عج  وقتی حضرت حجت .مربوط به آخرالزمان استآیه این  معتقدند ها خیلیه همین خاطر ب ،«وقع القول»گویدمی

فهمند و اهلل را می همه حقانیت ولیّیعنی  .تواند از دین خارج شودکسی نمی ،کنندظهور میاهلل تعالی فرجه الشریف( 

 آن نیست. نپذیرفتنهیچ راهی برای 

بعضی . استجنبنده  به معنی «دابه» بحث است که چیست؟ «ابَّةً مِنَ الْأَرْضِدَ» در مورد «أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ»

که برخی با این  گردد میکه این آیه به رجعت بردر روایات آمده . است ()علیه السالم امیرالمومنین منظور گویندمی

 نظر مخالف هستند.

 ،هیچ راهی جز ایمان آوردن ندارد فردو  ایمانش اجباری است ،ن آمددر قرآ «القولحق »یا  «القولوقع اذا »هرجایی 

رطرف بممکن است  وآید میکه  است مثل عذابی «وقع القول» .دیگر برگشت ندارد و شودتثبیت می «حق القول»
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عذاب فرعون وقتی . مثل عذاب فرعون «حق القول»و است  )علیه السالم(مثل عذاب قوم یونس «وقع القول» .شود

  شود.عذابشان برداشته می ،کنند)علیه السالم( اگر توبه قوم یونس اماشود کرد مرگش برسد دیگر کاری نمی

 .آورندیقین نمی ،است که به آیات طوراین هاطبع انسان. «الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کَانُوا بِآیَاتِنَا لَا یُوقِنُونَدَابَّةً مِنَ »

پس ضرورت داشتن نظامی که یقین را در  .ش جاری شودایقین در زندگی انسان باید تحت تعلیم قرار بگیرد تا

وقتی ناس به آیات یقین  «أَنَّ النَّاسَ کَانُوا بِآیَاتِنَا لَا یُوقِنُونَ»چون . شودبوسیله این آیه اثبات می ،زندگی جاری کند

 . ین آیات در جامعه طراحی کنیدنظامی برای یقباید شما حتما  ،ورندآنمی

 باز هم سمعش اشکال دارد؟  ،داشته باشدهم بشنود و سطحی از ظلم را  کسی آیات را اگر سوال:

 است ایو متقابال وقتی در آن مرتبه شنودمی ،شودبه نسبت مراتبش وقتی پاک می و ظلم دارای مراتبی است جواب:

 .شنودنمی ،آن است که ظلم در

  کنیم که ظلمی بزرگ است و ظلمی کوچک ؟ظلم انواع دارد؟ چگونه تعیین می دارد یعنی ظلم مراتب سوال:

مثل  ها مثال بعضی از ظلم. شود فهمیدمیش از عقاباست. شدت ظلم را در روایات آمده  ها بندی ظلمدسته جواب:

ممکن  خیلی بزرگ است، حاال ظلم به کسی که پناهگاهی ندارد مثل همسر .ظلم به پدر و مادر خیلی شدید است

-ظلم ها این ،از او دفاع کندکه کسی نیست  و کسی که پناهگاه ندارد. باشد ممکن است زن یا است همسر مرد باشد

م بهترین به نظررابطه مطالعه کند ایات آمده اگر کسی خواست در این رو در ها بندی ظلمرده؛ های بزرگ هستند

است. یک آمده  «ثواب االعمال و عقاب االعمال» کتاب که در است)علیه السالم( منبعش خطبه پایان عمر پیامبر

چند عمدی باشد هر  یهرچند که اگر ظلم .م خیلی تکان دهنده استبه نظرآمده که  ها از ظلم بلندباال فهرست

اتفاق  گاهی ظلم ناخواسته. ابدی شود و ارتقا می به سمت باال کشیده می سطحش پایین باشد، بخاطر عمدی بودنش

افراد . ممکن است وقتی در منزل شما میهمانی است، تداخالت استنوعا زندگی انسان پر از تزاحمات و . افتدمی

 از ظلم یک سطحهم این  ،دست شما نباشد و انسان از حد خود خارج شود و این ساعت دوازده شب بروند و بیایند

-ین ظلم را انجام دهیم. مثال میی نداریم که امجوز ،شودبو از قبل پیش بینی  که باید مراعات کردهد هرچن ،است

شما مخیرید  ممکن است مهمان ناراحت شود،. بیایید ۱۰تا  ۸شما از ساعت  ل به مهمانان گرامی گفت کهاز قب توان

جنگ  و دردسر ساز شود البته ممکن است. بین اینکه بقیه مردم را اذیت کنید یا اینکه یک بنده خدایی ناراحت شود

 ،شودمی ها ند ظلمی که به همسایهممکن است ببی ،ه کندش نگاادر خانواده هرکسی باید !جهانی دوم و سوم راه بیفتد
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بحث سر این است که  امافهمند  می ها این را خود آدم !کمتر از آن جنگ جهانی سوم و دوم باشد تبعاتش خیلی

. مثال فکر باشدکوچک  ،به ظاهر ظلم خیلی خطرناک هستند حتی اگر هااینکند که  عمدا ظلم می مواقعی درانسان 

از بین  ،کند تواند حیوانی را که اذیت می انسان می« اقتل الموذی قبل ان یوذی»شود ای وارد خانه شما میپشه کنید

بد  این خیلی ،بکشید که این حیوانات را دیدهانجام می گاهی شما این کار را سرخود از روی قساوت قلب. ببرد

براساس روایت بکشد  را ایپشه کسی. یعنی ممکن است اثر داردخیلی مهم است و نیت  قصد ودر این کارها . است

یک موقع کسی . یم و خودم اذیت نشویمها گوید بچه می .مجاز هم استطبق روایت خیلی هم مشکل نباشد و و 

-، پشه را میهارا خلق کردرا خداوند اینچشان چیست و که فلسفه وجودیاین ،ورزی بعنوان مزاحم یعنی حالت عناد

 د! کش

کار تواند می کسیچطور  !کنند که باید جایزه نوبل بگیرندیی میها شان ظلمدر کارهای خیلی ساده ها بعضی 

اما یک تنبیه کردن بچه اشکال ندارد  مثال کنیم.ا میر این کار بسیاری از مواقعما  .بزندگره را به اعتقادات  یکوچک

این را به  امابکن  ،کنیتنبیه می! اگر بریممی خلقت بچهو فلسفه  روی فلسفه خلقت خودمان کردن راتنبیه وقت ما 

 و به کارشان دکننای درست میفلسفه ها بعضی ید!ربطش نده ،وجودش آوردمه چرا من بیا که چرا بوجود آمده این

در ظلم  ما. کنند مرتبه به یک ظلم بزرگ و آشکار تبدیل می ظلم را یک. کنندمیبه نفرین و شروع  دچسبانن می

ی خودش را در حوزه ظلم کردن بررسی ها هنرمندیو گاهی انسان باید بنشیند  .کردن خیلی هنرهای بدی داریم

شبیه  ،)علیهم السالم(ءی معاند انبیاها ظلم انسان را به انسان. کند القلب می ی قسیّها ظلم انسان را شبیه به انسان . کند

کشیم که که سر این ظلم را می کمیعنی کم .کندشبیه می ()علیه السالم ظلم انسان را به قاتلین اباعبداهلل. کندمی

شود تا  شروع میاز سر جهنم ظلم . رود به ته ته جهنممی ،..رودبه جای خوبی نمی ،شود به کجا وصل میببینیم 

 .درکات آن

برائت از  ،سوزدانسان میترین عوامل هدایت انسان باالخص در این ایام این است که وقتی جگر یکی از مهم 

ظلم  امابیاید اگر کسی در ذهنش مثال شمر فرضی  .یعنی برائت از ظلم نصیبش بشود ،خدا نصیبش بشود دشمنان

شان از جنس ها این و .. عمر و عبیداهلل و معاویه ،شمر. توهمی بیش نیست ی،معلوم است که آن شمر فرض ،نیاید

برائت از ظلم  .را شنیدیم باید برائت از ظلم نصیبمان شود ها اگر ما این اسم. یک ظلم متراکم شده ؛جنس ظلم است

یعنی بعد از عاشورا برائت از ظلم باید در ما دوری از  ،مان مربوط شود به یک غیبت نکردنممکن است در زندگی

. لم ایجاد شودباید سِ. ایجاد کند دوری از آسیب زدن به دیگرانکند. دوری از گناه ایجاد  ،وری از تهمتد ،غیبت
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فتد یعنی مسلمان ااتفاق بی ،لم شویمکه ما سِهلل ایناءشاان .واقعیت است ها این ،شعار نیست ها این «لم لمن سالمکمسِ»

ن از اینجا که ایما ؟یم ما مسلمانیماز کجا بفهم ۸۱طبق آیه  .حتما کسی که مسلمان است ایمان به آیات دارد .شویم

چیست فهمیم ایمان به آیات ما که نمی. جایی که مسلمانیماز آن ؟یمراکجا بفهمیم ایمان به آیات داز . به آیات داریم

هر آنچه ؛ شودایمان به آیات می. طرف را بفهمیمآن باید  طرفاز این . که به چه معناستفهمیم مسلمانی را می اما

اگر فردی مسلمان . کندلم میهر حکمی که انسان را سِ ،هر قانون ،ایهر قاعده ایمان به کند،لم میکه انسان را سِ

 .صحیفه اعمالش بیاورد در آید،ه کارش مییعنی نتوانسته آیاتی را که ب ،نباشد یعنی ایمان به آیات نداشته

 .صلواتی ختم بفرمایید ،کنیمبه معنویت پیدا   خداوند توفیق بدهد قدرت اتصالاهللءشاان برای اینکه 

 . یمان جبران شود به برکت صلوات بر محمد و آل محمدها محرومیتاهلل ءشاان

ایمانی که انسان دیگر  دوو  شودصورت اختیاری در انسان فعال میه یک ایمانی که ب ،اریمما دو مدل ایمان د

دانم خدا  دانم واقعا روز قیامت هست و نمیید من نمیگوی شما میمثالش این است  ،ای ندارد که ایمان بیاورد چاره

-آید این را برای شما شبیهمی ،شودپیدا میحضرت عیسی)علیه السالم(  . کسی مانندرا زنده کند ها تواند مرده می

)علیه شود یا مثل حضرت ابراهیمزنده می مرده خواند و آن می بعد چیزیو آورد ای را می، مردهکندسازی می

-ها را زنده میاینو خواند دعایی می بعد ،دهدنقطه قرار می چنددر  و کندچهار مرغ را مخلوط می گوشت السالم(

 ها انسان معموال. روز قیامتی هستکه ورید آ. ایمان مییدندار جز ایمان آوردنه ب ایچارهدیگر شما  . در اینجاکند

که در صورتی ،بیاورندبعد ایمان  و ای ببینندعادهرق الایعنی یک امر خ ،ایمان بیاورند به این شکلدوست دارند  نیز

باب معجزات را بسته است حتی  نوعا، به همین دلیل. بصورت اجباری و نه ایمان پسنددرا میخداوند ایمان اختیاری 

-ای میمعجزه هاآن ازکه طور نبوده که هر موقعی آوردند اینگاهی معجزه میو بودند  ءدر زمانی هم که خود انبیا

 فتد؟ا گوییم بعث چطور اتفاق میمی فتد؟ااتفاق بی اختیاری ایمان اندهخواست چگونهحاال  .بیاورند معجزه ،خواستند

بعد ببین این  ،یدآباران چطور می ،کندآب چطور از آسمان ریزش پیدا می یببین و در بیابان باید ایام بهار بروی

بر اثر  خواهد انسانمی خداوند شوند یعنیزنده می ها همین طور مرده ؛«کذلک النشور» ؟شوندها چطور زنده می دانه

 معجزه باالتری آورده بسته اما معجزه راباب . ی طبیعی قدرت خدا را درک کند و قیامت را بفهمدها مشاهده پدیده

 علیه السالم()ا ما نوعا اگر حضرت عیسیمعجزه است. ام ،شوندگیاهان سبز می همه که در ایام بهار یکبارهاین. است

ی ها ترجوان باالخص و راجع به این موضوعدوستان ما عالقمندیم که . شودبرایمان خیلی مهم می ،مرده را زنده کند

 فکر کنید مثال امام زمان ،«دابه من االرض»مثل  ،بیندای را میآدم یک امر خارق العاده زمانی .کنندبیشتر فکر  ،ما
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، در شکافندروند و قبر را میبرای اثبات بعث و قیامت سر قبری میو تشریف آوردند  ()عج اهلل تعالی فرجه الشریف

-یک مرتبه تبدیل به دابه میو شود بهم پیوسته می ها این استخوانو خوانند دعایی می .یک مشت استخوان استآن 

مربوط به هر دورانی  ،بپرسیاو  توانی از داشتی می هم هر سوالی ،ایستد دو پایش می یرو ،شودجنبنده می ،شود

-خیلی چیز عجیبی است شما آن موقع می. ام اطالعات را به شما بدهدمتواند تمیباشد مثال اگر صدر اسالم  ؛باشد

هیچ راه  و پس حتما هست ،ای را زنده کندتوانست مرده نفرویید من دیدم یک گگویید حتما قیامت هست چون می

اگر ما این را . حر نیستحر کرده چون جمع استخوان و تبدیل به انسان کار سِسِتوانی بگویی نمی .کتمانی هم ندارد

خیلی بیشتر از  ،معجزهاین  به !شب بخوابیم و فردا صبح بیدار شویمکه  این اتفاقببینیم خیلی برایمان تفاوت دارد تا 

مراتب ه ب ،و صبح بیدار شدندن که شب خوابیدر حالیکنیم. اعتماد می ،بخوابیم و فردا صبح بیدار شویماینکه شب 

العاده مان خارقخواهیم ایمانین است که میمان امشکل ما. العاده نیستخارق اماتر است اش از این قویمعجزه

 ؛ایمانی که مورد قبول خداست. است «وقع القول»اسمش  و نیست وندالعاده ایمان مورد قبول خداایمان خارق. اشدب

 . چون خوابم برد و بعث را پذیرفتم چون بیدار شدمیعنی من مرگ را پذیرفتم 

 گوید:دابه را می ،ر بین این آیات رفت و برگشت کردهببینید خدا چطو

  ﴾۸۳﴿ یُوزَعُونَ فَهُمْ بِآیَاتِنَا یُکَذَِّبُ مِمَّنْ فَوْجًا أُمَّةٍ کُلَِّ مِنْ نَحْشُرُ وَیَوْمَ

 ﴾۸۴﴿ تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ أَمَّاذَا عِلْمًا بِهَا تُحِیطُوا وَلَمْ بِآیَاتِی أَکَذَّبْتُمْ قَالَ جَاءُوا إِذَا حَتَّى

 ﴾۸5﴿ یَنْطِقُونَ ال فَهُمْ ظَلَمُوا بِمَا عَلَیْهِمْ الْقَوْلُ وَوَقَعَ 

جای ه خدا انتظار دارد ب .هم اثبات شود توحید و بعد قیامتش پذیرفته شود و خدا انتظار دارد که این آیه دیده شود

 :ببینید خدا چه توقعی دارد ین آیه را بعنوان معجزه حساب کنیم.ا ،خواهیماینکه ما فکر کنیم معجزه می

 ﴾۸۶﴿ یُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ آلیَاتٍ ذَلِکَ فِی إِنَّ مُبْصِرًا وَالنَّهَارَ فِیهِ لِیَسْکُنُوا اللَّیْلَ جَعَلْنَا أَنَّا یَرَوْا أَلَمْ

 ،روزش بخاطر این ،همین مقدار که شب و روزی هست با این دقت که شبش بخاطر این است گویدیعنی خدا می

 همین یک آیه نه بیشتر.. به خدا ایمان بیاورد همین کافی است برای اینکه انسان

دیدم اگر موقعی بنا شد اصالح شوم یا خداپرست و مسلمان شوم  این است که ای برای من خیلی جالب شدنکته

که خداوند در قرآن ، در صورتیفتداباید دالیل متعدد داشته باشم تا این اتفاق در من بی .دارم دالیل زیادیاحتیاج به 
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این اتفاق از انسان این است که توقعش  دالیل اندکی آورده است و برای مسلمان شدن و خوب شدن و ظلم نکردن 

خدا برای اینکه  ،هستیم طوالنیی ها ی عجیب وغریب و حرفها و برهاندنبال استدالل و دالیل  ما ، هرچهبیفتد

ایم که از ه این دلیل است که ما یاد نگرفتهاین ب .ی ساده استها به دالیل و برهاناستناداتش  ،انسان خوب شود

ی مختلف ها ی مختلف استداللها خواهد همه چیز را برایمان در الیه همیشه دلمان می .بدیهیات زندگی استفاده کنیم

 اند.پیش پا افتاده وخیلی ساده که بعضی چیزها هست که در صورتی !بکنند

 ﴾۸۷﴿ دَاخِرِینَ أَتَوْهُ وَکُلٌّ اللَّهُ شَاءَ مَنْ إِال األرْضِ فِی وَمَنْ السَّمَاوَاتِ فِی مَنْ فَفَزِعَ الصُّورِ فِی یُنْفَخُ وَیَوْمَ

  ﴾۸۸﴿ تَفْعَلُونَ بِمَا خَبِیرٌ إِنَّهُ شَیْءٍ کُلَّ أَتْقَنَ الَّذِی اللَّهِ صُنْعَ السَّحَابِ مَرَّ تَمُرُّ وَهِیَ جَامِدَةً تَحْسَبُهَا الْجِبَالَ وَتَرَى

 ﴾۸9﴿ آمِنُونَ یَوْمَئِذٍ فَزَعٍ مِنْ وَهُمْ مِنْهَا خَیْرٌ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جَاءَ مَنْ

  ﴾9۰﴿ تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ مَا إاِل تُجْزَوْنَ هَلْ النَّارِ فِی وُجُوهُهُمْ فَکُبَّتْ بِالسَّیَِّئَةِ جَاءَ وَمَنْ 

 ﴾9۱﴿ الْمُسْلِمِینَ مِنَ أَکُونَ أَنْ وَأُمِرْتُ شَیْءٍ کُلُّ وَلَهُ حَرَّمَهَا الَّذِی الْبَلْدَةِ هَذِهِ رَبَّ أَعْبُدَ أَنْ أُمِرْتُ إِنَّمَا

 ﴾9۲﴿ الْمُنْذِرِینَ مِنَ أَنَا إِنَّمَا فَقُلْ ضَلَّ وَمَنْ لِنَفْسِهِ یَهْتَدِی فَإِنَّمَا اهْتَدَى فَمَنِ الْقُرْآنَ أَتْلُوَ وَأَنْ 

   ﴾9۳﴿ تَعْمَلُونَ عَمَّا بِغَافِلٍ رَبُّکَ وَمَا فَتَعْرِفُونَهَا آیَاتِهِ سَیُرِیکُمْ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَقُلِ 

مبارکه سوره  .کنندتا در ما جریان پیدا دهد باهلل خداوند توفیق ءکه ان شا خیلی آیات عجیب و جالبی هستند ها این

 .است سوره تثبیت ایمان و سوره مومن شدن نمل

 . اهلل خداوند ایمان حقیقی را در ما جاری کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمدءان شا
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