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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 3/01/33استاد اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (یازدهم  جلسه) سوره مبارهک کهف          

 

 .بفرستید برای سالمتی خودتان و تمام مسلمین صلوات

  .موجبات سرور حقیقی برای همه فراهم شود اهللحلول ماه ربیع مبارک ان شاءبا 

و در  (ع)گویند خضرت میکه البته بر اساس روایارسیدیم  (ع)به داستان حضرت خضر مبارکه کهف در سوره

( ع)که بیان شده همان حضرت موسی (ع)که این موسی اختالف نظر هستدر تفسیر . ن نیامده استآیات اسم ایشا

 ..هست یا خیر

داده ( ص)هست که در رسالت پیامبر و چهارمین تذکریباشد می مبارکه ویل احادیث در این سورهاین بخش تا نام

 است و هم (ص)خدا پشت پیامبر بدانند کنندشق باشد و هم اگر مردم اعتراضی میسرمبه عنوان شود که هم می

 .ودگذر استدنیا ز کند که اینیادآوری می

 .اند که خواندنی استالمیزان مطلبی را آورده 31ذیل این آیات در جلد  ( ره)حضرت عالمه

که از  این احتمال اشتراک لفظی نیست و  یعنی .تواند باشدبعد از مرگ و یا در خود دنیا می منظور "به زودی"

 .ضعیف استباشد ( ع)نوادگان یوسف

را طول عمر  (ع)در بعضی از روایات آمده که خدا خضر ،است در روایات مطالب متعددی آمده(ع)خضر راجع به 

در دوران ( ع)ر کسی اعتقاد داشته باشد که خضراگیعنی . ایشان در زمان معاصر هم زنده هستندحتی است داده

خود حضرت  .باشدمی هم شکال ندارد و ظاهرا قابل قبولا هستنداالن هم زنده اند و بوده (ع)حضرت موسی

-طقی هستند و اگر این گونه نبود قلت مین آدم منایشا اند با اینکهروی این موضوع دست گذاشتهم ه( ره)عالمه

 . نددآور

ها هم دنبال کنند و ممکن است از آن طرفها خیلی برایشان مهم است که این موارد تاریخی را ش بعضیادر محل

 .رد بشوند و برای خودشان هم اتفاق بیفتد
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کسی هست و مشخصاتش را  ویدر جستج( ع)که حضرت موسی  شودآیه اینگونه مطرح می نزول اینشان  : 06آیه 

 .استبا خودش همراه کرده نیز  جوانمردی را یک ایشان و. ستو مطمئن است که این فرد آدم عجیبی ندداهم می

-میبه یک محلی دو دریا رسیدند،  اهی است پس وقتی که به محل تالقیاند که اسمش مغذایی آمده کرده :03آیه 

فهمیدند که این گم کردن ماهی از محل .  رفت دریا ظاهرا این ماهی به سمت. داز یاد بردن ماهی خود را رسند که

نده کرد و به دریا انداخت و این ای ماهی را زمثل این که یک اراده. عجیب استمحل مالقاتشان با آن فرد جا این

 .ستاینجا محل خاصی هدو نفر فهمیدند که 

 .بخورندرا میل  شد که به خاطر خستگی زیادی که داشتند، ماهیقرار : 06آیه 

-مطرح نمی با جزئیاترا  کند و یک داستانن را در قرآن با جزئیاتش مطرح مییک داستا ونداین که خدا: 01آیه 

 یعنی. اید غر و تفحص کردبرا  است،شتهاین که غذا خوردن دو نفر انقدر ماجرا دا. جزء بالغت قرآن است ،کند

 .جای تامل دارد

رسیدند که  در واقع این گونه بوده که به جایی  .برگشتندی که همان اتفاق عجیب افتاده بود به همان محل: 06آیه 

که اتفاق عجیبی  د فهمیدندغذا بخورن دخواستنو زمانی که  دحرکت را ادامه دادن به دریا رفت ولی این دونفرماهی 

 .بودافتاده در آن د به جایی که اتفاق عجیبو برگشتن استافتاده

-نگرفتهولی ، گرفتندو چون دنبال کار خیری بودند و باید آن را همان موقع آدرس میخواهد فراموشی علت می

 .دهدنسبت میبه شیطان بودند؛ این را 

 مند شدیم؛ید یک بهره کلی گرفت و وقتی بهرهبا( ع)خضر حضرت و( ع)حضرت موسی داستاناز  به طور کلی

جریان را به  ، وقتی کلیعنی بهتر است یک تحلیل کلی روی مجموعه داشته باشیم .کندمعنی پیدا می ،جزئیات

شود موارد هم در همان پازل تحلیل می صورت یک فرآیند کلی بررسی کردیم و محاسن و اتفاقات رادیدیم بقیه

 .شودجزئیات خیلی چیزی دستگیرمان نمی رسی نکنیم درولی اگر کلی بر

-که او هم آدم عجیبی بودهاین در اینکه گشتند شکی نیست وو فتی دنبال یک نفر می( ع)که حضرت موسیدر این

در مسیر باید از اتفاقی که پیش آمد نشانه  لذا (یاد بگیرندخواستند از او چیزی ها نیز میو این.) تشکی نیس است

 .استبوده  یجریان خاص ،افتد که نکند آن جریانشان میروند یادکه به سمت جلوتر پیش میاز آنبعد. گرفتندمی

حتی خود توصیفش هم با توصیفات . کندفقط به توصیف آن اشاره می( ره)جا به قول حضرت عالمهاین: 06آیه 

-ممکن است بگویند رحمت از آن بوده معمولی در قرآن متفاوت است زیرا توصیفات قرآن نوعا در جای خاصی
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کند که چه علمی، برند و معلوم نمیاص بکنند واژه رحمت را بکار میو هرجا بخواهند در قرآن توصیف خو است

 !علما :گویدفقط می

ن علم رشد را ساس علمی که او دارد و بر اساس آکند بر اوسی از بنده خدا تقاضای تبعیت میحضرت م: 00آیه 

 کند و باال و پائینیآن را طلب میخاصی داشته که پیامبر  دهد که یک علماین موضوع نشان می. کندمی طلب

به دیدار یک  که یک عالمی ه هر حال هر دو پیامبر بزرگ هستند مثل اینب مشخص نیست که کدام باالتر است؛

خود  ،شده و کلیم اهلل استمی به وی وحی که ست ای موسیاو همان حضرت  که بپذیریمهمین. آیدعالم دیگر می

وحی  ، با این که به اوبیندنیاز از علم بدم نباید در هیچ حالتی خود را بیو آ خواهد داشتانجام این عمل خیلی درس 

 .رساندتوانی همراهی کنی قدرت او را میگوید نمیاو می به است باز هم طلب علم کرده است و این کهشدهمی

 .شکنی، میگوید که تو قدرت صبر ندارینده خدا میب: 06آیه 

دهد که این علمش کامال است که باید تعبیت بکند نشان می بحث تبعیت. کندش را مطرح میادلیل: 06آیه 

رود جنبه تبعیت پیدا ه علم وقتی به سمت حقیقی بودن میک دهداین نشان می. ستو علم کلی نبوده ا کاربردی بوده

 .شودوارد می در زندگی کند و می

 .....فکر بد نکنید چون گفت ان شااهلل  به بنده منراجع  فرماید کهخدا می: 06آیه 

چیزی  اشکال ندارد اگر دنبال من آمدی  و بنا شد که تبعیت کنی از هیچ :هم فرمود(  ع)حضرت خضر: 66آیه 

 .معلم سخت گیری بوده است هم(  ع)خضر حضرت. که خودم درباره آن با تو سخن باز کنموقتیتا  .سوال نکن

کار جالبی نیست کار زشتی : فرمایدمی( ع)به حضرت خضر (ع)حضرت موسی. خرقها یعنی سوراخش کرد:  63آیه 

 .کنیکنی که کشتی را سوراخ میمی

هم یک را  صدور همه ماما فی ال ،کندرا آشکار می ( ع)خدا همین طور که االن دارد ما فی الصدور حضرت موسی

اینها  حق است که ما حاال..است( ع)ترین پیامبر الهی در قرآن حضرت موسی در واقع با شکوه ؛کندروزی نمایان می

باید نظر خدا را ببینیم که از این  در هرصورت ! کردباید تبعیت می( ع)آیا حضرت موسی  !انیم؟را به صورت بد بخو

 !موسی خوشش آمده یا بدش آمده است حضرت

 .  گویدرا می های خیلی سختزمونآ:  66تا  66آیه 

 . عذر خواهی کردو  خودش فهمید که اینجا دیگر جای  سوال نیست ( ع)حضرت موسی :  60آیه 
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وارد قریه که شدند از اهل قریه غذا طلب کردند و آنها غذایی ندادند، رفتند کنار دیواری که این بنده خدا : 66آیه 

-پولی می فقط کاش در ازای این جدار :فرمود(  ع)درست کرد و حضرت موسیداآن بنده خریخت و فرو می

 .همین ،کردیمگرفتنی که غذایی تهیه می

آن را سوراخ (ع)و حضرت خضر گرفتهای سالم را میحث سفینه و پادشاهی بود که سفینهاول بدر پس : 66آیه 

 .کرده تا دست آن پادشاه به آن نرسد

کشته یا بر یا حاال آن را می و طغیانی که داشته، والدینش مومن بودند و بر اثر او کهاین دلیلآن غالم هم به : 66آیه

 .است کشته او راشود که به این دلیل یممعلوم  اینجا ،کشیدهها را به طغیان میطغیان آنآن اثر 

-ریعا موضعداشت سقبول نمیرا ( ع)یا موسی(  ع)فهمیم که اگر خدا کار حضرت خضراز عرف قرآن می: 66آیه 

رود پس میسر بحث ذوالقرنین شود و آیات بعدی رد ولی در آیات بعدی یک دفعه این داستان قطع میکگیری می

پس  .استرا مواخذه کرده ( ع)نه حضرت خضر و گرفته ( ع)شویم که خدا نه خرده به حضرت موسیمیمتوجه 

توان های زیادی میحاال از این اتفاق درس ..برویمو این پیش فرض جل پس زمینه بگیریم و بابه عنوان این را  اگر

 :گرفت 

ها صحبت شهکه بر اساس ریهست علم به تاویل که علمی : دهد که دو علم داریم خدا در دل این داستان نشان می

خواهد قتلی را انجام مثال اگر فهمیدید که کسی می. شودها متفاوت میداستان زندگی انسان بر این اساس کند ومی

شود نه ، حکم صادر میهای اتفاقیل این گونه است که بر اساس ریشهدر علم تاوتوانید آن را قصاص کنید،دهد می

-فهمید ابن ( ع)مثال اگر امیرالمومنین. شودحکم صادر می هااساس ریشه است یعنی بربراساس اتفاقی که روی داده 

را بکشد ولی طبق ساختار حضرت  تواند اونمی(  ع)طبق ساختار حضرت موسی برساندخواهد او را به قتل ملجم می

 .کار او را یکسره کندتواند می( ع)خضر

اساس علم غیر تاویل  بردر این داستان نشان داده شده است اما  که لم طبق نظام تاویل بگردد کما اینعا که شدمی

دهد می اشد الزم نیست اتفاقی بیفتد مثال امام معصوم دستور جنگوقتی حکومت براساس علم به تاویل ب. گردد می

تا ( ع)دهد اما در ساختار حضرت موسیدستور جنگ می او هم ند پستا فتنه ک هچون کسی در عالم اراده کرد

 .شودحکمی داده نمی وندشناسباب جاری 

کسانی که بر همچنین باشد و  (ع)یعنی اگر همین االن حضرت خضر کدام از دو سیستم نیستخدا محدود به هیچ

 !زیرا شدنی است خیلی تعجب نکنیدشان از دیدناساس علم به تاویل زندگی کنند 

 .ها در مبنا متفاوت هستندهایی داشته باشد اما باید بدانید که اینهر دو سیستم در ظاهر ممکن است مشابهت
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مبنای . نشود یعنی مبنا خیلی مهم است ولی جای دیگر محکومضا محکوم شود در دستگاه ق یممکن است کار 

 .اما خداوند خود بری از نظام است .هاستمبنای اسباب حکم بر اساس نشانه وتاویل حکم بر اساس ریشه هاست 

حضرت د و نمونه کار نانجام می ده (ع)که حضرت موسیاست به علمی که برای انبیاء آمده عمل به کاری قاط

 وجود دارد منتهاین چیزی هم نچهم به این خاطر است که بدانیم  نیاست و ادر یک مورد ذکر شده  تنها( ع)خضر

نیز پیدا نظام اسباب ارتقاءپیدا کند و بتواند علم به تاویل بر اساس ممکن است  اما.شود بهم  اجرا   نه به این معنی که

 .نقدر که بتواند  ریشه را هم بفهمدکند آ

 .نباید مشابه سازی با زندگی خودتان کنید .گویند گوش کنیدن چیزی را که میدر حوزه بحث تدبری باید هما

یکی این که حکم براساس تاویل و یک ، فهماند دو سیستم برای حکم  داریمکه بخواهد یک موقعی قرآن می

های فقهی مهم است و خیلی از بحثاندن خیلی و این موضوع برای کسانی که فقه خواست موقعی بر اساس اسباب 

 .شودمطرح میجا این

و یک  دحکم صادر کنی تا دنیستیهم و مجاز  دتوانینمیساختار موسوی سبب و مسسب دارد و شما بدون این جریان 

یعنی دستش  ،نیستچیزی این که خدا در اجرای احکامش مقید به هیچ و آن است که مجاز است  یساختار دیگر

 .بسته نیست

از نیست که با ولی آیا خدا مج ،یک موقعی است که شما باید حکومتان را بر اساس ساختار موسوی تشکیل دهید

 .بین برد همه را ازچرا هست مثل خراب کردن کعبه که اراده کردند ولی خدا  ؟نظام خضری کار کند

یعنی خدا محدود به جریان و ، دافتمیفاق ات انبیاءقتل  لذا د که از این سیستم استفاده نکرد ووشمیها هم خیلی وقت 

این  ،کاربردی آن مطلبکه اساس آن عمل کنیم و این یعنی ایننظام نیست ولی نظام موسوی غالب است و ما باید بر 

 !کنیمن ست که در زندگی خصوصی خضری عمل گونه ا

کنیم یعنی نظام فکری ما اینگونه حد را برایش جاری می براحتی م است مامثال فرد در موبایلش شماره یک خان 

فکر به صرف این که  بلکه کنیممینع طبق آن عمل گوییم که در نظام موسوی هستیم ولی در واقمی در ظاهر. است

شما باید هر جرمی را متناسب با در صورتی که  .کنیمسیستم خضری عمل میبا کر خیانت کرده که طرف ف کنیممی

 .ن جرم برخورد کنیدآ

 مابا   (ع)خضرحضرت ولی خدا نکند که کسی مطابق سیستم ، هستید  (ع)در عمل مریدان حضرت خضر ماهمه 

 ..برخورد کند
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کسی کار اگر مثال . که واقع شد یا خوب است یا بد استهرکاری ام اصلی شد نظ، نظام سبب و مسببکه وقتی 

ید دست آشرع می، حق ندارد که اعتراض کند چون نتوانست در محکمه ببردیا نداشت و  ی همدبدی کرد و شاه

 .نظام اسباب است، فرد را می بندد زیرا نظام

 : سیستم عملکرد ما 

 در صورتیکه باید ما. رسیمرا می حساب او، نکه او کاری انجام بدهدم کسی می خواهد ضرر بزند قبل از آفهمیتا می

 .جرای احکام باید صبر داشته باشیمدر ا

برای طبق نظام تاویل  اصوال ام. اش راباهم بپذیریم و برای خودمان هم بپذیریمههماسباب راپذیرفتیم باید اگر سیستم

 .پذیریمنمیآن را  ولی در مورد خودمان ،کنیمصادر میدیگران حکم 

 کنیم ها عملدر مورد آن حتما بایستی بر اساس چهار چوب شرع ،شودمحقق میبرای ما که مسائلی در نظام اسباب 

 .بیاوریم توجیحان مبرای خود توانیم همنمیو 

 .نظام اسباب است اشکند، نظامظام دین و چهار چوب شریعت عمل میبدیهی است که هر انسانی طبق ن

 از نظام اسباب این گونه است که فرد .دبیفتاش این است که ممکن است بین عمل و اراده فاصله نظام اسباب خوبی

 آن عمل توانید قطعی بگویید کهنمیگذرد و شما می بر آن یمراحل ،عملی را انجام دهد کند تاموقعی که اراده می

 . اراده قصاص کنید توانیدشما نمی نیز عمل و ارادهبر اساس فاصله بین  لذا است و شدهقطعا انجام 

خوانیم ما در وهله اول وقتی آیات را می .به اسباب علم گرایش به علم تاویل است نهومیل ، استخاره و خواب

هایی دارند که کدام یک ویژگیهر منتها، هم ببینیم و خوب و بد نکنیم را بااول دو موضوع  ،مان این است کهوظیفه

  (.نشده استعالم تعطیل این در و) اجرای حکم می تواند بکند بر اساس اذنی که دارد ،تاویلبه عمل 

تاویل قرار که همه ما فعال توسط دین و شرع در نظام اسباب قرار داریم و کسی در نظام است نظامی ،نظام اسباب

و قوانینی که در تاویل است  ایمما به نظام اسباب متصل همه  حاال اما که به وحی وصل است ، ندارد مگر نبی و امام

 .صالح کنیمه به نظام تاویل است مان راک، بنابراین باید میلاید در نظام اسباب بیاوریمرا نب

فقط برای این ش ااین مقطع  مسدود کرده است و مطرح شدن ودش تانظام شریعت خ در خدا باب علم تاویل را

 .هم وجود داردی ین سیستمکه انسان بداند که چن است 

نین سیستمی در چوجود یک ا زیر، یدار شدنش نزد عالم خیلی سخت استعلم به تاویل خیلی علم سختی است و پد

ن لمی را نداشت ولی در سبک زندگی آین عنچحاال اگر کسی در نظام اسباب . خواهدیقین خاصی می ،کنار اسباب
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او  تکلیف واختیار کل فرآیند و ریزدش هم بهم میاخیصنظام تش و بهم می خورد اشنظام زندگی ،کرد عملگونه 

 .شودخدشه می دچار

در  موضوع در صورتی که این ،با هم بر اساس علم به تاویل است مانهایو برخورد فرآیندهانوع زندگی ما و نوع 

 کهاچر، گرفتهفرازندگی ما را  اما ه نشده و شرع هم مبتنی برآن نیست،اصال توصی لیواست یک جایی از قرآن آمده 

بر اساس علم  دیگرانهایی دارد که حاضر نیستیم یعنی علم به تاویل منفعت، کنیممان زندگی میما بر اساس منفعت

 !ن بر اساس علم به تاویل عمل کنیمد ولی حاضریم با دیگرانبه تاویل با ما عمل کن

کال در نظام عالم نظام حکمت است یعنی در هر حالتی هر اتفاقی که برای انسان بیفتد در نظام تکوینش که خیر 

تبدیل به ناحیه دیگران را از تواند ضررهم انسان قدرت اختیار دارد و می انساندر نظام  .افتدمیاتفاق ، استمطلق 

هر صورتی خداوند هدایت انسان را اراده کرده و در لذا یر بکند یعنی خاصیت عالم چرخش براساس خیراست،خ

احساس کنیم در آن خیلی از احکام نباشیم و اگر در نظام شری قرار گرفتیم اگر عالم به  پساست خیر او را خواسته

 .که ندانیم در تاویل آن خیر استکنیم ولو اینمیکنیم و طبق قانون آن عمل احساس بدی نمی ،تمایزی وجود دارد

 .نظام اسباب به نظام تاویل برسیم اشکال ندارداز اگر 

شته باشند یعنی باید اذن داهایی که علم به تاویل دارند در استفاده از علم به تاویل مختار نیستند حتما خود انسان

-می هم دهد و اذنعلم به تاویل علمی است که خدا می. د چون اذن ندارندناستفاده نکن ممکن است در مواردی

شان محدود عمل علیهم السالمو اهل بیت ( ص)با کسی هم پیمان نشده حتی پیغمبراصال خدا در دادن علم . خواهد 

 .رایشان در نظر بگیریدتوانید علم مطلق ببه خداست و نمی

در  (ع)است بعد حضرت عیسی (ص)هاست یعنی اول پیامبردوم قرآن در بین شخصیت شخصیت( ع)حضرت موسی

افتخارش این است که پیرو حضرت  (ع)حضرت عیسی .(ع)بعضی جهات و در بعضی جهات حضرت موسی

ادامه حکومت و دهد تشکیل میواالعزمی است که حکومتی پیامبر اول (ع)است یعنی حضرت عیسی (ع)موسی

در  ،خوانیدمی ار  (ع)و سلیمان  (ع)داود اگر شما در سوره نمل به حکومت رسیدن یعنی. است (ع)حضرت موسی

تنها کسی است که همین بس که کلیم اهلل است و  (ع)کند و در مورد حضرت موسیرا می (ع)واقع وصف موسی

به عنوان نقطه داریم و مواردی که   (ع)ما راجع به حضرت موسیدر کل این تصوری که . کندبا خدا صحبت می

 .نیست اشتباه است و  اینگونه کنیممحسوب می ضعف شخصیت ایشان

عدم علم به بسبب اگر کسی در زندگی در مورد چیزی پایداری ندارد  .صبر، نشکستن و پایداری محصول علم است

علم باعث صبر در زندگی است حاال خود صبر در ایمان به منزله راس در بدن است یعنی اگر کسی صبر . آن است

مختلف علم را روی خود نصب نکند مثل این است که ایمانش سر ندارد و برای نصب صبر باید راجع به موضوعات 
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ایجاد نکند یعنی را نظام تبعیت  ،و تا مادامی که علم ست،علم تبعیت ا ،ن است که علم نافعاش اینکته .پیدا کنیم

شما یاد گرفتید که قابلیت درست کردن حکم قابل را یعنی اگر یک عملی . حکم و عمل تولید نکند علم نافع نیست

ی است که توام با عمل و ملع ،صرف داشتن معلومات علم نیست و علم نافع. علم نیست نداشته باشد اسم آنعمل 

 .ت باشدتبعی

های ما در مورد قضاوت. باید تابع علم و حکم باشدهای ما در زندگی این آیات این است که قضاوت نکته کاربردی

 است که فرد دارد و اگر این دو  یعنی اساس زندگی بر اساس حکم الهی و اذنی. رخدادها باید تابع حکم واذن باشد

وحدتشان باید یکی  اما مهم این است که ممکن است که فردی به دو صورت این کار را انجام  دهد  ه باشدرا داشت

 .باشد

ه یک نفر که آدم خوبی نسبت ب قضاوت) هایمان بر اساس رخدادها،باید دقت کنیم ببینیم که قضاوتهرکدام از ما 

 . تچقدر براساس برخوردهای آنی و چقدر براساس حکم الهی اس(است یا بد

ممکن عمل کنیم یعنی رویه آن  باید براساس حکم شرعی داریم و باشدهمه مسائلی که مربوط به رفتارها میما برای 

 . است است متفاوت باشد اما مهم باطن آن

 . مطابق میل خودمان تغییر دهیم ا همیشهر توانیم رفتارهای ظاهریما نمی

ها براساس ظاهر رفتار آدمنباید . بر اساس حکم و انجام آن حکم باشد بایدهرکسی  نسبت بهشما و قضاوت برخورد 

یعنی اینجا حضرت . اند با آنها برخورد کنیمر اساس حکم و اذنی که به ما دادهباید ب بلکهکنیم ها برخوردبا آن

قع یعنی در وا. قط اعتراض کردکند فبر اساس حکم خدا عمل می( ع)دانست حضرت خضرمی چون (ع)موسی

کند و همین مردی با یک زن مسلمان ازدواج می یک ،اعمال ممکن است متفاوت باشد لذا وقتی در زندگی ظاهر

 است حتی اگر بدترین کارها رند در توجیه رفتار و کارها کافی کناند و به حکم شرعی عمل میار که فهمیدهمقد

  (اگر مسلمان باشد.)بکند

یک مختصر اتفاقی فضای لذا با زند و یاد است و این به خودمان آسیب میز مان خیلیما فضای بدبینی در زندگی

ها رفتارنیست که مهم  مطابق میل نبوده ؛ درحالت کلی افتد زیرا رفتارفضای دلگیری بین دونفر اتفاق می کینه و

ر به معروف و شرایط ام اگر. ها فقط مبنا باشد این زندگی پایدار نخواهد بود اگر ظاهر زندگی زوج. مطابق میل باشد

 .ستکند کافی اهمین که به شرع عمل می. گوییدهم نمی ولی اگر نداشتید آن راگویید نهی منکر داشتید آن را می

سال دوم باید طرف  6سال سوم است و در  6تدبیر برای  !ه است که لطفا تدبیر را رها کنیدحد و مرز تدبیر این گون

گر کسی اهل حکم و انجام اعمال بر اساس حکم بود مجوز دارد براساس تدبیر عمل یاد بگیرد عبودیت کند یعنی ا
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امکان و همه اعمال از او صادر شود قطب ، زیرا خودش میشود خدارنه اگر کسی بخواهد تدبیر کند میکند وگ

اگر نظام  هم در نظام آموزش !شودخدا می د،اگر کسی نتواند قبل از این که تدبیر کند تبعیت از حکم بکن ؛شودمی

 .شودخدا می فرد تبیین شود، او  ودیت درتدبیر را قبل از نظام عب

 . کندها را چال میدرست، عیب دن به وجهحمل کرویا  (نادیده گرفتن)احتمال: فرمایندمی  (ع)امام علی

در مقام تنبه و تربیت تذکری  توانیاگر در مقام عالم بودی می شود،قتی نسبت دادن تبدیل به جریان میولی و

 .بدهید

این باعث  و مقام عبودیت خالص را به ما عنایت کند که خداوند مقام عالم بودن و تنبه کردن را از ما بگیردان شااهلل 

 .گیردها با هم در نظام تاویل صورت میدرصد از برخوردهای آدم66. شودزندگی خوش و با تقوا می

 ....صلوات ر شویم و حیات ابدی داشته باشیمکه عاقبت به خیبرای این
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