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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 4/4/39استاد   رجبعلی     -  جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (جلسه اول)االسراء سوره مبارهک           

 

هرکس این سوره را هر شب جمعه این سوره را بخواند نمی میرد تا زمانی که حضرت قاام   :  امام صادق علیه السالم

 حاب ایشان بشودرا درک کند و از اص

 .اگر عده ای از جامعه که عده موثری باشند که اگر این روایت را به کار  ببنند ظهور محقق می شود

ما به شرایط اضطراری عادت کردی  و با آن کنار آمدی  و آن قدر خوش نقشی  که زود توی نقش می روی  که اگر 

 .می گیری  با او نه انس می گیری  با اون شرایط نا مطلوباتفاقی برایمان بیفتد فوری با آن کنار می آیی  و خو 

این سوره درمان بیماری زود نقش گرفتن است و تمام مولفه ها و کلید واژه ها قاموسای اسات کاه ماا بایاد باه کاار        

 .ببندی 

 در نظامی که امام زمان نباشد هیچ دلیلی برای زنده بودن وجود ندارد 

 است که منتظر خبر خوب بودن است و اثر این انتظار خشیت است  یکی از اقتضامات آدم منتظر این

هیچ بهره ای و حظی باالتر از نفس کشیدن در یک نظام توحیدی نیست و هیچ چیزی به اندازه توحید حظ آدم را از 

 .زندگی باال نمی برد

 هیچ نعمتی به اندازه بودن در یک نظام اجتماعی توحیدی نیست

 سوره نج  است و حدود و برد و بلندی معراج را از سوره نج  می فهمی تحلیل ماهیت معراج در 

 تفصیل و گزارش اطراف و حواشی معراج  در این سوره است

بحث وکیل بودن خدا موضوع فوق العاده مهمای اسات و باه عباارتی بیاامبر سایر در معاراج کارد کاه ب ویاد یاک            

 (2)ین کار را می کنید لطفا خودت را به غیر خدا نسپارساختاری در عال  وجود دارد که سپردن است و شما که ا
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 .کانون کنایه است 3آیه 

از تو یک نسبت اتصال بیدا کرده بین تو و نوح تا صفت شکور بودن نوح را ب وید و از تو می خواهد که عبد شکور 

 .باشی

 (3.)اینکه تو خودت را فقط به خدا بسپاری رفتار عبد شکورانه است

 .هت ادبی شاهکار استاین سوره به ج

 کنایه را با بنی اسرامیل می گوید که تویی که شنوده ای خطاب را ب یری

 .اول چیزی که برای درک قام  الزم است نوعی ذکاوت است که در این سوره است

 (4.)کسی که خدا را وکیل ن یرد دچار فسادی در زمین می شود که قابل بیش بینی است

 باال می برد تا بفهمی که وکیل بودن خدا یعنی چی؟دوز اضطرار تو را  4آیه 

 معراج رسول خدا مظهر تمام نمای وکیل گرفتن خدا  است

 (7)مسجد شاخص غلبه بر یک جامعه با یک عقبه توحیدی

آی عملیاتی است به استناد دو واژه اقوم که حیثیتی عملیاتی قرآن را ازش یاد می کند و یکی ه  بشارت است  9آیه 

 .یدان عمل خودش را نشان می دهدکه در م

 فضای سوره فضای کنایه است

زندگی در انجام عمل در دست توست و آنجایی که نتیجه است از دست خارج است و وقتی باای حساسایت نتیجاه    

 عمل وسط می آید تو باید وکیل ب یری ه  برای انجام عمل و ه  برای نتیجه آن 

 ه گناهانمان را، ما باید کارهای حسن و خیر را به خدا بسپاری ما باید سپردنیها را به خدا بسپارید ن
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 11/4/39استاد  اخوت      - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (جلسه دوم)االسراء سوره مبارهک           

 

یکی از سوره هایی که به صورت اختصاصی آیات فراوان و بنیادی و کاربردی و به حقیقت قرآن اشاره می کند این 

 .سوره است

 (2)نازل شد (علیه السالم)ه حضرت موسیخالصه همه کتابی که ب

وکیل غیر خدا ن رفتن یعنی کاری که انجام می دهی نفع و ضررش از خداست، یعنی شما آن کار را انجام می دهی 

 .و به ثمر نشستن یا نشستن آن دست شما نیست دست خداست

 .اصل موضوع توکل و خالصه ارسال نبوت این است که نتیجه را از غیر خدا نبیند

 بحث روی قرآن می رود 9از آیه 

 سِر اینکه چرا به قرآن، قرآن گفته می شود را مطرح می کند و شیوه برخورد با قرآن را ه  مطرح می کند

 .هدایت قرآن به دو سبک کلی است، بشارت می دهد و انذار می کند

 .در ماهیت خود ایمان بشارت است

 .که بشارت می دهد بعد انذار می دهدخصوصیت و ساختار هدایتی قرآن این طور است 

یکی از بحث هایی که در قرآن خیلی برای خدا مه  است قیام است علتش این است که هر کاری که می خواهی  

 .انجام بدهی  اول باید باستی  بعد آن کار را شروع کنی 

 .بعضی از سبکها، کارها، علمها در ذاتشان قیام آفرین هستند

که قرآن کتابی است که حقایقی را به انسان یاد می دهد و حقایقی را به انسان نشان می دهد ادعای خدا این است 

 .که این حقایق  بهترین فرمول برای قیام است

 .این هذا القرآن اشاره به قرآن خاصی دارد که باعث اصالح نفس و تزکیه و قیام برای رسیدن به حقایق می شود

 ستندبه بعد مرتبط با قیام ه 01آیات 
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 .سوره به وجهه انسان کامل است

 ایمان به آخرت گاها از ایمان به خدا قوی تر است زیرا عملیاتی است: حضرت عالمه

 .ابتدایی ترین قیامها، قیام برای آخرت است

 .نشان می دهد که انسان در هر حالتی در قیام است قیام برای دنیا و قیام برای آخرت 00آیه 

 .است( آخرت)برای رسیدن به یک نقدی( دنیا)از یک نسیهعمده بحث انسان گذشتن 

 یک آخر بهتر بار بیاوری ( آخرت گرا)سال اول آخرگرا7ما می توانی  کودکان را از همان 

نفع های دنیایی قطعه قطعه است و نفع های . اون چیزی نفع دارد که اجرش غیرممنون است یعنی انقطاع ندارد

 .آخرتی بیوسته است

 .ت بیوست ی استخصوصیت آخر

 02آیه 

 .آیاتی که یک دفعه فضا عوض می شود و می رود در طبیعت آیات تفکری هستند

 .مفهوم رشد وابسته به روز و شب است

 سه خصوصیت روز وشب= مطرح شدن بحث حرکت، مطرح شدن بحث سیر رشد، مطرح تفصیل در هر چیزی 

 از ما خواسته این سه خصوصیت را آیه ببینی 

 یعنی زمانی که تاریک است و ما ه  تنهایی شب قران 

 .تاریکی محدودیت می آورد و روشنایی برایمان قیام می آورد

همین مقدار که انسان نور حرکت و قابلیت رویت می آورد و اگر نور نباشد حرکت محدود است و به قانون جریان 

 ن آیه می شودهستی بی برد و فهمید در دل هر چیزی یک قانون ثابتی وجود دارد، ای

 .این که انسان بفهمد که برای حرکت نیاز به نور دارد این آیه می شود

 .انسان همین که شهادت بدهد هیچ چیزی در این عال  بدون قانون نیست این آیه است
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 .نور هستند... عل ، محبت در خدا، هر عضوی در بدن و 

 .نور به جریان حق در هر چیزی گفته می شود

 .سنخ نور هر عضوی شبیه خودش است مثال قلب سنخ نورش عواطف و عقل ادراک است 

 قیام های شبانه با قیام های روزانه فرق می کند

برای انسان تعطیلی معنا ندارد یعنی خوابش ه  می تواند قیام باشد یعنی روز قیام روزانه اش شروع می شود و شب 

 .قیام شبانه اش شروع می شود

 .نوع قیام بوده که شب اتفاق افتاده استمعراج یک 

 .اگر کسی بتواند از قیام شبانه خواب استفاده کند یک سری چیزهایی به او می دهند که عل  محسوب می شود

لیله القدر خیر من الف شهر یعنی می تواند قیام شب یک نفر به اندازه .... قیام شبانه می شود انا انزلناه فی لیله القدر 

 تیجه داشته باشدیک عمر ن

 لیل یعنی مقدس، وجهه دی ری از انسان، زوجیت در هستی و بستر انسان

 .در هر حالتی آیه باید ما را اشاره به یک ثابتی بدهد

 ادعیه معصوم داللت ثابت به یک روز دادند مثل دعاهای هر روز ماه مبارک رمضان

که قوت خواستن است را ثابت کنی  و هر سال در این  آیه کردن یعنی روز را ثابت حق کردن مثال دعای روز چهارم

روز جشن سالرزو تولد آن را ب یری  و این جاست که طول عمر معنی بیدا می کنی  چون دلمان می خواهد که این 

 .صفات ثابت بشوند

 اگر مومن، مومن باشد همه وجوهش رحمت است و نور

 کایتتان را به مومن بکنید چون نورش از خداستنور مومن از خودش است به خاطر همین می گویند که ش

 04و  03آیه 

 بعضی آیات در خودشان حزن دارند و آدم را نابود می کند
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 .صحنه بردازی این آیات خیلی جالب است

 .خیلی وقتها معنویات ما مصنوعی است

 .قرآن یعنی مجموع کتابهایی که می شود خواند و باال رفت

به تو بدهند و ب ویند بخوان قرآن بخوان که کتابی را که می گویند اقرا همان قرآن  می گوید قبل از اینکه کتابی

 .باشد

 01آیه 

 ضلّ بی کس شدن، کاراهایی که دفاع کننده ای ندارد، ضامن ندارد، حمایت ر نداشتن

اعمال خود را می . رود ، حقیقتی را ببیند و بخواند و بر طبق آن حقیقت باال.قرامت یعنی انسان ببیند بخواند و باال رود

 بیند و می خواند و متناسب با اعمال خود یا بهشت می رود یا جهن 

 .قرآن می شود کتاب دیدنی و خواندی و باال رفتنی

هر جایی در قرآن سمیع بصیر دیدین یعنی شاهد رویت قرآن هستید یعنی نشانه قرامت است، نشانه خود قرآن یعنی 

 .ستمی شود گفت قرآن سمیع بصیر ا
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 11/4/39استاد  اخوت      -  جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (جلسه سوم)االسراء سوره مبارهک           

 

 1تا0آیات 

 در واقع در معراج ه  گذشته و ه  آینده را می بینی 

 .را می فهمی چون معراج بیامبر است خیلی از موارد مطرحی برای ما روشن نیست و در حد کلی حقایق 

 (9.)معراج ما را در قرآن قرار داده اند به خاطر همین قرآن محل بشارت شده است

بحث اول در سوره تسبیح، بحث دوم معراج است از مسجد به مسجد برای اینکه رویت آیات در آن تحقق بیدا کند 

 .به این علت که خدا سمیع بصیر است

 به بعد راجع قیام است 01آیه 

 (01)کسی که نمی تواند قیام داشته باشد هالکت یعنی

یک بخشی از معراج مشاهده وقایع است، یک بخشی مشاهده قانون است و مشاهد قانون از مشاهده وقایع مه  تر 

 (01)است

 .قانونی است که در همه وقایع می توان دید 01آیه 

 (00)ر العاجله عجلنا می گذارندهرکسی در زندگی برای کاری بخواهد برای به نتیجه رسیدن عجله کند اسمش 

 ....عجله ریشه همه خسران های انسان و صفت های بد انسان است مثل حسد، بخل و

خیلی وقتها خیلی از مستحباتی که آمده قالب و ساختارش یک اتفاقی را در درون فرد رق  می زند و اراده آغشته به 

 .عجله را خنثی می کند

 .است و از مشاهده آن کالفه نشویدقانون های این سوره خیلی زیاد 

 .علت شر گزینی یک عجله است
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عجله موقعی است که برای رسیدن به یک مرتبه ای بدون طی کردن مراحل به آن برسد و این خصوصیت در بعضی 

 .از اقلی  ها بیشتر است نسبت به اقلی  های دی ر که در ایرانی ها ه  این خیلی زیاد است

 .ه سرعت داری  اما در جایی که درست عمل می کنی  کند بیش می روی خیلی وقتها ما در عجل

 .بیشتر عجله در طی کردن مراحل ، واهمه ای است از زمان بر بودن این مراحل دارد

 .آخرت احتیاج به زحمت بیشتری دارد و عاجله دم دست است

 کفی بالموت واعظا: درمان کندی مرگ است 

 (09و01)اده دنیا یا اراده آخرتدر قرآن بینا بین نداری  یا ار

 (09)داشته باشد و ه  سعی و تالش( رسیدن طلب و خواست به حدی که نزدیک به شدن برسد)ه  باید اراده 

 اراده یعنی منطقه ای که نزدیک به شدن است

 اراده آخرت یعنی مبنا و شدنت برای نزدیکی به آخرت باشد

یعنی مثال در افطار سیرشدن . باطل های مختلف یک کار است مفهوم آخرت در قرآن منظور قیامت نیست بلکه

 .آخرت کار من نیست بلکه دعای آن است و من آن را می خواه 

 سر سفره بسمه اهلل گفتن یعنی اراده آخرت، نمک خوردن یعنی اراده آخرت

 ه اخرت را نمی کنی خیلی کارهای ما جنبه معنوی دارد ولی ما خودمان را کال نفی می کنی  به خاطر همین اراد

وقتی به خودمان القاء کنی  بد هستی  کارهای بد ه  انجام می دهی  ولی وقتی القاء کنی  مومن هستی  کارهای خوب 

 .می کنی 

ما همه مان می دانی  که بهشت می روی ، می دانی  که سعی مان مشکور است اما خسرانمان در استفاده نکردن بهینه 

می کنی  و باید بروی  به سمت بهینه کردن کارهای  011کار خوب بکنی  0111توانی  است یعنی مثال اگر می 

 (09.)خوبمان

 (21)بایه همه اتفاقات عطا بروردگار است و اگر این عطا نباشد هیچ اتفاقی نمی افتند

 (20)موضوع ما سر این است که درجه چه کسی باالتر از ماست
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یعنی در کارهای ماه  درجه باالتری ه  است و آدم . از آن ه  است در آخرت هر فضلی را که فکر کنی باالتر

نباید در کاری متوقف بشود و نوعا آدمها توقف می کنند و همیشه درجه باالتری از درجه ما ه است و هر فضلی که 

 داری  مطمئنا فضل باالتر از آن ه  است

 .سیاق آیات عوض می شود و جالب و عجیب است 22از آیه 

 : 39تا  22آیه 

 . خدا می خواهد به تو وحی کند

 را خوب بخواند  39تا  22اگر کسی تمایل داشت حکی  باشد باید از آیه 

 وقتی خدا صحبت وحی می کند دلیل خاصی دارد

ذلک حرف اشاره است و دو حالت دارد یکی اشاره می کند به مطالب و محتوایی که مطرح می کند و یکی اشاره 

 میکند به تو 

 این آیات را بخواند ،کسی خواست حکمت قرآن یعنی چهاگر 

وقتی قرآن می خوانی  ب ویی  قصد می کن  که جاری کن ، لبیک گوی  هر یک از این آیات را و کاری به چیز 

قصد می کن  عبودیت تو را تنها . علمی که مستقی  وصل می شود به عمل: دی ری نداشته باش  و این یعنی حکمت

 و مادرم  و احسان به بدر

 .اگر این آیات را درست بخوانی  تبدیل به مناجات می شود

 (23)آدم وقتی قرآن می خواند باید خدا را شاهد ب یرد برای کارهای که نکرده و این یعنی دعا

آدم باید ادب را از خانواده و بدر و مادر شروع کند و خیلی از بی ادبیهای ما به این خاطر است که از خانه شروع 

 .ردی نک

 یک حالتی از نفرت است. کوچکترین حالتی از نارضایتی را اف می گویند: مصادیق اف

 آدم باید به شان بدری و مادری احترام ب ذارد
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قول کری  یعنی قولی که حالت انعطاف داشته باشد یعنی مثال ممکن بدر و مادر اشتباه بکنند ولی تو باید انعطاف 

ه خاطر بیری نزد تو احساس حقارت نکند بلکه احساس کرامت کند و این یعنی داشته باشی و خوارشان نکنی و ب

 (23.)است( خوارکننده)قول کری  و مقابل قول مهین

 قول کری  یعنی اینکه تو بذیرفتی خیلی از مسئولیت ها و والدین بیش تو خوار نمی شوند

 شده باشند بدر ومادر ذخیره آخرت هر فردی هستند چه در قید حیات باشند چه فوت

 .بدر و مادر انسان را به وحی وصل می کند

 ادامه می دهد و کش می دهد روابط با والدین 21و  24آیه 

 (24)همین که صیغه امر با قضا امرک است یعنی اینکه شاه امر است 

برای این کار قاعده کلی این است که نباید نزاع بر سر والدین بین زن و شوهر بیش بیاید بلکه اگر محدودیت دارد 

 باید این امر را در درون خود بپروراند و شرایط زندگی اولی تر است نسبت به خدمت به والدین

 ظرفیت فرد در انجام وظایف شرعی باید باال برود

 تعارض بین دو واجب یا دو حرام بیش نمی آید م ر اینکه یک جایی از زندگی نشتی دارد و باید آن را درست کند

 .عارض بین دو حک  برخورد می کند و این یعنی که یک جای زندگی ایراد داردنوعا انسان ت

در موقع تعارض حک  وقتی شوهر اجازه خدمت رسانی به والدین را نمی دهد اینجا زن بایستی به حرف همسرش 

 ام گوش دهد و این حک  شرعی است و در عرف زندگی می توان آن قدر از نظر اعتقادی به ه  نزدیک شد در هن

 .اجرای حک  با ه  دچار تعارض نشوی 

 .در مواردی که همسر رضایت دارد،  الویت با بدر و مادر است در صورتی که به زندگی خود لطمه وارد نکند

 .خدمت به والدین یک منت و نعتی است که به واسطه آن انسان به وحی اتصال بیدا کند

 .دخدمت به والدین عاقبت بخیری آدم را تضمین می کن

 (21)خانواده ما باید نظام داشته باشد تا به همه چیز برسی 

 ریخت و باش = تبذیر 
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 یعنی طرف اجتماعی و خیلی ه  بذل و بخشش دارد ولی در مسیر غیر حق: تبذر تبذیرا

آن قدر بحث انفاق اهمیت دارد بنده وقتی آن را می شنود دچار افراط می شود و بعد بهش می گویند که از انفاق 

 (21.)ک خورده ه  برای خودت ن ه دار و این کرامت این انسان را می رساندی

 اشتیاق زیاد به انفاق

انسانی که مطیع برودگار آن قدر یک امر برایش اهمیت دارد که در مقابل باید نهی اش ه  بکنند یعنی باید برایش 

وقتی امر را می شوند بدون قید انجام می  قید بزنند و این به خاطر عبودیت است و اقتضا عبودیت این است که فرد

 دهد

 .کسی که عبد است مطلق امر در دلش جا می گیرد

 .حال انفاق این گونه است که وقتی می دهی ده برابر برایت می آید و این خیلی شیرین است

الت دوم ح.بحث انفاق دو حالت دارد یک در سوره ماعون است یعنی کسی که منع می کند از انفاق های ضروری 

 .بعضی وقتها بعضی از انفاق ها نابجا است مثل بول دادن به کسی که مانع رشدش می شود

 صرف دادن مال به انسانها را به عنوان انفاق اطالق نکنید یعنی انفاق باید در ساختار فرد ایجاد رشد کند

 در عطا کردن مطلق عطا کردن مشکل را حل نمی کند

 ت قتل یعنی انقطاع از حیات اس

بعضی . ت در خانواده در حک  قتل ولد استاوالد تا بلوغ تحت والیت بدر و مادر است، بعضی از اتفاقا: قتل اوالد

وقتها رویه والدین طوری است که بدرفتاری هایشان اجازه رشد و فعال شدن یک سری صفت را به کودک نمی 

کارها را در خانه انجام دهی  چون باعث می شود ما حق نداری  خیلی از  .دهند و این در حک  قتل آن صفت است

 .آیه می گوید به خاطر بچه ات آدم بشو .خیلی از صفات در کودک مهر باطل بخورد
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 25/4/39استاد  اخوت       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (جلسه چهارم)االسراء سوره مبارهک           

 

حقیقت شب قدر، حقیقت انسان کامل است و این یعنی اینکه اگر می خواهی  شب قدر را درک کنی  باید امام زمان 

 .را درک کنی 

 داشته باشی  باید ه  سنخ او بشوی  و سنخیت با ایشان یعنی طهارتاگر می خواهی  با ولی ارتباط 

دعاهای اهل بیت به معنای انعکاس قرآن است یعنی وقتی قرآن در جان آنها خوانده می شود انعکاس صدای آنها 

 می شود دعا مثال کسی سوره توحید خوانده باشد صدایش می شود دعای جوشن کبیر

رادها و گناهان، قرار گرفتن در یک فضای قدسی، یعنی سنخ شب قدر سنخ آب و غسل یعنی دست برداشتن از ای

 .حیات و نشاط و طراوت است

سوره . سوره مبارکه عنکبوت بحث جهاد و موانع آن است، سوره روم بحث دین دار شدن و استقرار  توحید است

سوره مجموعا ماهیت شب قدر را مبارکه دخان بحث چ ونه دین دار شدن است که با ولی ممکن است و این سه 

 .امضا می کند

 سوره مبارکه االسراء

در فرهنگ و منطق این سوره رویت آیات معادل با معراج حساب می شود یعنی کسی که قدرت آیه بینی بیدا کند 

 .کانه معراج رفته است

 .تفکر و تعقل باید برای آیه دیدن فعال شود

 (2)وَکِیال دُونىِ مِن تَتَّخِذُواْ أَلَّا به یک بیام می کندَتمام انقالب وسیع حضرت موسی را تبدیل 

اون چیزی که جهل ما را می فهمد و به عل  برساند قرآن است و این میتواند دعای ما از قرآن باشد تا بشود خیرمن 

 (9)الف شهر

 .شدباشی  یعنی اگر دنبال کاری می روی  در آن عل  و خیر برای ما با 09سعی کنی  جزء آیه 

 .مشکل اغلب آدمها این است که باید و نبایدهایشان از غیر خدا می گیرند
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وقتی اله در قرآن می آید یعنی باید و نباید، یعنی وقتی خدا را اله گرفتی باید، باید و نبایدهایت را ه  از او 

 (22)ب یری

 .کسی که خیلی زحمت کشیده ولی نتیجه ن رفته است: محظور

 .ذهن و زبان و وجود باشد آنها را نجس می کند شرک نجس است اگر در

 اگر نبایدی را انجام دادی  باید طلب بخشش کنی  و ب ویی  که من موحدم

 .بحث شرک منطقه ممنوعه است و نباید حتی تصورش ه  کرد

 .ما در معرض خیلی از گناهان هستی 

که هرچند لحن تندی ندارد ولی باطن کار  است 30خیلی از اوامر و نواهی که به ما گفته شده است در بستر آیه 

خیلی گناه بزرگی است و این نشان می دهد که این درد قرآن است و از سیاق می فهمی  که نکند خیلی از کارهایی 

 .که ما می کنی  خیلی اشتباه است و خدا این گونه ما را نهی می کند

 .والد خود را به قتل رسانده استاگر کسی غیر خدا را برستش کند مانند آن است که به کرات ا

 (31)یکی از موانع انفاق ترس و نداری است

 .رزق فقط بول نیست، عل ، مهارت و هرچیزی که به انسان حیات می دهد رزق است

در واقع این شاء یعنی در . مقام مشیت یعنی به موجودات به سه  وجودیشان اجازده داده که در معرض قرار ب یرند

 .گرفتنمعرض قرار 

 .فه  نظام علمی و معلومی می شود نظام مشیت خدا

 .هر کاری که رحمت خدا را تحریک می کند مثل نوازش یتی ، اطعام مسکین، مقام عل  را فعال می کند

 .دست یری انسان های دی ر یکی از راههای جدی فعال کردن مقام عل  است

 .فکر اجتماعی استراه های میان بر کمال در کتاب فرآیند شناسی خیر و ت

دوست داشتن همسر و فرزند یک نوع رزق است و نسیب تو از . خود عواطف رزق است و ممکن است قطع شود

 .حیات است و تو به اندازه محبتت به اطرافیان از رزق نسیب می بری
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 ران را می بینی اگر انسان سیست  محبت در آن فعال شود دی ر نمی تواند گناه کند، حمز و لمز کند اگر ایراد دی

 .بدانید رزق عاطفی تان ک  است

 .رزق های معنوی به مراتب از رزق های مادی باالتر است و اصال قابل مقایسه نیست

 .در معرض رزق عاطفی قرار گرفتن یک بخشی از عل  است و یک بخشی مودب بودن و اخالق خوب داشتن است

و کودک باید دوست داشتن را از دوست داشتن های ما  در دوست داشتن همسر و کودکانمان مسابقه ب ذاری 

 بیاموزد و مواظب باشی  کودکمان را از رزق عاطفی محروم نکنی 

ابراز کردن محبت منجر به زیاد شدن است و بعضی از موانع برای زیاد شدن رزق باید برداشته شود مثل همز و لمز، 

 .سرزنش کردن که عواطف را کور می کند

 شی در بیت به وسیله سرزنش اتفاق می افتد ولو به بچهاساس عاطفه ک

حیات انسان سطح و رتبه بندی دارد مثل دوران بلوغ می ماند و نباید کاری کنی  که کودکمان به دوره چهارم برسد 

 .ما مقصری  به خاطر اینکه رزق عاطفی به او  نداده ای 

 .معرفت و رزق ها برای ما قطع شودنزاع، توهین، اختالف باعث می شود که خیلی از باب های 

 .اینکه انسان می تواند حرف خیر بزند، رزق است

 .در رفتار ه  می توان رزق وسیع داشت

اون چیزی که انسان را به قرب نزدیک می کند جنسش از جنس محبت است که انسان را زمین خاکی بلند می کند 

 .و به آسمان می رساند 

ابط جنسی، یعنی شامل دیدن چیزهای دی ری که درست نیست یعنی ه  زشت است و زنا یعنی بی بند وباری در رو

 (32)ه  ساء سبیل است را نباید ببینی

یکی از خصوصیات زنا این است که زمین درون انسان را خشک می کند و اجازه نمی دهد عواطف انسان  رشد  

 .کند

 .در دایره زنا، محبت الهی نقشی ندارد
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د است کسانی که به صورت تعمدی یا سهوی در بحث حجاب کار نمی کنند، آرایش می کنند، زمینه های زنا زیا

 .روابط شان عادی می شود

 .مراعات کردن مصادیق زنا باعث می شود که ضمیر انسان حاصل خیز می شود برای محبت خداوند

 .محبت تنوع و تفصیل دارد که به واسطه مراعات کردن در ضمیر ما بارور می شود

 .یعنی ن اه کردن به ایشان باعث می شود شما در درونتان عل  دریافت کنید: ن اه به عال  عبادت است

 .خود این که عل  را وابسته به طرف ندانی باعث می شود که در سکوت عال  ه  دریافت داشته باشی

 .اگر عال  را به وصف عال  بودنش ن اه کنی این عبادت است

 آقای صدیقین: دارای قدرتهایی باشد در مرگش آن قدرت ها را دارد ای بسا بیشتر هرکسی که در زنده بودنش

مقبره باب الرکن الدین در تخته فوالد اصفهان،  .می توانی  چه کن  های خود را با رفتن سر مقبره علما برطرف کنی 

ت و باید اینها را احیا کنی  و رزق فضاهای معنوی برای ما خیلی متعدد اس. مقبره آیت اهلل بهامی در همدان. بانو امین

 .معنوی ما خیلی فقیرانه است

 (37تا21آیه)این فهرست بایه ای ترین اوامر و نواهی خداست

 .انسان باید این لیست باید و نبایدها را در خودش مرور کند

 .رود یعنی روی ساختار های درونی فکری فرد می. سوره اسراء سوره استعداد شناسی، شخصیت شناسی است
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 1/5/39استاد اخوت      - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (جلسه پنجم)االسراء سوره مبارهک           

 

 .مه  است موضوع حکمت و عل  در این سوره خیلی

 .یک ساختارهای در عال  است که هرکس که الیق شد به او نشان می دهند

 .آدمهایی که همه باورهایشان غلط است:  41آیه 

 .یکی از دعاهای جداشدن از شرک قرآن خواندن است

 .آن قدر باید با قرآن انس بیدا کنی  که کالم خدا با بشر برایمان متفاوت باشد حتی با کالم معصومین

 .هیچ کدام از خصوصیات قرآن قابلیت مثل آوردن ندارد

 کتاب کالم

 .تفاوت کالم خدا با غیر خدا، تفاوت خدا با غیر خداست

 .اولین خصوصیت قرآن خواندن طهارت است و اولین طهارت دوری از شرک است

ایمان به آخرت اصل اثر گذاری قرآن در قلب کسی، .قرآن برای استقرار در قلب یک سری شرایط می خواهد

 .است

 .هر مقداری که باور آخرت در فرد باال برود تاثیر قرآن در آن بیشتر می شود

 .ایمان به آخرت یعنی ایمان به آخر، جزا، نتیجه

 .ایمان آخرت وابسته به دین نیست و یک معقوله جداست

 (41.)راه درمان حجاب بین خودمان و قرآن، تقویت ایمان به آخرت است

 .آخرت قرب به خدا، رسیدن به خدا است از معقوله

 .برابر افزایش بیدا کند 01وقتی حسنی را انجام می دهی ذامقه آخرت خواهی تو باید 



17 
 

در نماز عید فطر از خدا بخواهی  هر خیری که عباد مخلص از تو خواستند به ما ه  بده و هر شری که آنها از آن 

 دوری کردند به من ه  عطا کن

 احرار شدن  عبد شدن تاجر شدن      : راییمراحل آخرت گ

 .همیشه عطای خدا بیشتر از خواست بنده است: قامده عطای خدا

وقتی که اون کسی که کالم می دهد که بیامبر است خیلی دلربا بیان کند و فرد را جذب کند ولی او نخواهد : ساحر

 بشنود

دست می دهد که همه می فهمند که دارد قرآن یعنی وقتی قرآن می خواند در خودش یک حال عجیبی : مسحور

 .می خواند و کالم متحیرش کرده است و می گویند که یکی این را سحر کرده است

وقتی بیامبر قرآن را برای دی ران مطرح می کرده با تمام وجود ابراز می کرده است و قرآن می خوانده که خودش 

 (47.)را ابراز کند

 .ل خدا بخوانی ما باید قرآن را همانند رسو

وقتی قرآن می خوانید حواستان به تمام کردن سوره نباشد بلکه ببینید که چه می خوانید،  خودتان را : امیرالمومنین

 .ب ذارید جای کسی که به او خطاب شده است

ن انسان مثل یعنی آیه را طوری طراحی کرده که وقتی می خوانی باال می روی، قدرتی که آیه بیدا کرده  در باالبرد

 (41.)به عرش

همه آیات قرآن جنبه مثلی دارد یعنی همه آیات قرآن یک روح ملکوتی دارد و یک جسمانیت و ساختاری که ما 

 .می فهمی  و کافی است که از آنچه که می فهمی  دست آویز کنی  و باال بروی 

 .خاصیت اهلل این است که ذی العرش است

شود یعنی راهی که طی می شود تا انسان به عرش برسد و ساختار این راه  خیلی در این سوره بحث سبیل مطرح می

 .را مثل می گویند

 .بیامبر آمده تا به ما بفهماند که ایمان به آخرت راه فه  قرآن است

 .مثل یعنی نسخه ای که خدا برای سیر وسلوک بنده تعریف کرده است
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 ر هیچ حالتینظام قرآن طوری است که هیچ آدمی را رها نکرده است د

 .آدمی که ذهنش در دنیا زوم است نمی تواند سرعت داشته باشد

اجازه بدهی  قرآن معلمان شود و ما شاگردیش را بکنی  یعنی در هر کاری اول قرآن بخوانی  و برای کارهایمان از 

 .آن اجازه ب یری  بعد در آن کار ه  کلمات خود را به ما القا می کند

 .ای دی ری بروی  نه برعکسما باید از قرآن به ج

 .شیوه معلمی قرآن این است که دی ران را به حساب می آورد

 .حضور قرآن در کالس های جمعی بیشتر است زیرا طبعش به جمع است

 .ساختار قرآن ساختار شکر است یعنی آدمهایی را که زحمت می کشند را رو می آورد

بدانی  که قرآن به ذهن هرکسی چی نازل کرده . داشته باشندبهترین کالس قرآن ، کالسی است که همه مشارکت 

وقتی نیت می کنی  که شاگرد قرآن . سعی کنی  سر کالس قرآن همانی باشی  که هستی  و کتمان نداشته باشی .است

 .باشی  باید متن بشود قرآن و حاشیه کارهای دی ر باشد

 .در قرآن روش های تدبر یعنی اذن خواستن از قرآن برای مکث بیشتر

 .خیلی وقتها چیزهایی که ما از خدا می خواهی  کارهایی است که باید خودمان انجام بدهی 

 سوره مبارکه هود

 (10-هود)عبدو و استغفرو و توب همه استعدادهای خدادادی است

 (هود-2)اهلل إِلَّا تَعْبُدُواْ جامع همه حقایق هستی، انسان و جامعه أَلَّا

 کارهایی را که نمی توانید بکنید بدید مالمکه انجام بدهنداستغفار یعنی 

 (3)استغفار یعنی اینکه من تسلطی ندارم و مالمکه شما انجام بدهید 

 .حواس  از خدا برت نشود. توبه مقامی باالتر  از استغفار است یعنی در هیچ حالتی سرم از خدا برن ردد

 (3)رخ می دهداگر این سه امر اتفاق بیفتد هر توانی در فرد 
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 15/5/39استاد  اخوت       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (جلسه ششم)االسراء سوره مبارهک           

 

 .ست که شروعش با تسبیح استسوره ای 7یکی از 

 در مورد ثواب قرامت مه  است که شما باور کنید و به آن عمل کنید

ت دارد این است که می گوید می شود خدا آیاتش را به کسی نشان بدهد یک حقیقتی که در این سوره خیلی اهمی

 .و می توانید کاری بکنید که خدا آیاتش را به شما نشان بدهد

 .به علت سمیع و بصیر بودن خدا ، است که می تواند آیات را نشان بدهد

می دهد که خدا عال  و قادر است خدا وقتی می خواهد بیامبر را تکری  کند آیات را نشانش می دهد و جوری نشان 

 .و به همه چیز بیناست

 .چیزی که الیق شده به وسیله حق نمایان بشود، به قدرت خدا هویت بیدا کرده است: آیه 

 .آیات ماهیت داللتی ندارند بلکه ماهیت رسانه ای دارند یعنی عل  و قدرت خدا را به ما می رسانند

 .دمحل تجلی حق در عال  را آیه می گوین

چون همش اذن و خواست خداست که بدون طی شدن مراحل . استعلیه السالم مَثل آیه در قرآن حضرت عیسی 

 .ازدواج کودکی آمده است

 .حضرت عیسی در واقع مَثل حضرت آدم شد

و  وقتی برای اشیاء اسباب در نظر ب یری  در واقع ظهور را از خداوند گرفته ای ، اسباب فقط اقتضاء ایجاد می کنند

 .خدا اگر بخواهد اقتضاء را ه  برمی دارد مثل حضرت عیسی

 اگر کسی خود را حق و تجلی خدا دید می تواند گناه کند؟

 .انسان اگر خود را تجلی خدا ببیند کرامت بیدا می کند

 .باید از خدا به بدیده رسید نه از بدیده به خدا
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ر وجود من و موجودات دی ر به اذن اوست و رفتارمان شبیه وقتی همه چیز را از باال ببینی  درک می کنی  که اعتبا

 .عبد می شود

 .تفاوت ما با موجودات دی ر این است که فعل و انفعاالت  با خداست

 .ما باید اختیارمان دست خدا باشد نه خودمان

 .در دین انسان به تعارض نمی افتد

 .انجام می ده  یعنی هر لحظه سی  مان وصل باشددر تمام کارهایمان ب ویی  خدا چون تو گفتی من این کار را 

 . شرط رویت هر  آیه ای انابه است

 .تنها شرطی که خدا برای رومت آیه دارد انابه است

 یعنی مرتب عرضه کردن خود به خدا، رجوع به خدا به صورت مکرر: انابه 

 .الزمه انابه است( روکردن)توبه

 .طرف آسمان باشد زیرا محل نزول استانسان باید سر به هوا باشد یعنی سرش به 

 انابه صفت خاص است برای دریافت خاص از آیات

 انابه یعنی که من منتظرم ب و چه کن 

 .خدا از طریق همه اشیاء با انسان حرف می زند

 اهلل نور السماوات و االرض: ما باید از مسیر خدا همه چیز را ببینی 
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 5/39/ 22استاد   اخوت        -  جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (جلسه هفتم)االسراء سوره مبارهک           

 

 . حیا و عفت بهترین و زیبا ترین صفتی است که انسان می تواند داشته باشد

 .د به خدا بناه ببرد حماقت استیکی از بیشترین چیزهایی  که انسان بای

 خالصه کتاب آسمانی 2آیه 

هر خانه ای را گفته که ذریه حضرت نوح هستند، همه . برچ  توحید را در هر خونه ای نصب کرده است: 3آیه 

 .بیامبر زاده هستی 

اهد حرکت خودش بخو. قرآن در صورتی می تواند کسی را هدایت کند که آن جامه قیام را داشته باشد: 01آیه 

 .کند در مسیر بروردگار باشد

 .اگر آدم همین سوره را خوب بخواند مثل نحل، اعراف اینها جامع هستند معجون هستند

خدا تسبیح همه موجودات را طور دی ر بیان می کند، آسمان و کسانی که در آن هستند، زمین و کسانی که در آن 

عنی زمین و استعداد آن، آسمان و استعداد آن را ببینید بعد می هستند تسبیح می کنند به ما قدرت تصور می کند ی

گوید که همه اینها تسبیح می کند و دلیلش این است که تسبیح با کارکرد خود موجود ارتباط دارد یعنی به نوعی 

. تسبیح عبارت است که یک موجودی چه آسمانی چه زمینی کاری را که بعهده اش سپرده شده را خوب انجام دهد

 .یعنی چون خدا را منزه می داند کارش را خوب انجام می دهد یعنی در واقع الزمه تسبیح منزه دانستن خدا است

 : سه مرتبه تسبیح است

تسبیح تنزیهی یعنی موجود برامت بیدا می کند از هر عیب و نقصی که = مرتبه اول مربوط به همه مخلوقات است 

 .ش دوری بیدا می کند به کارکرد و عمل می افتدمتصور است و می بیند چون از عیب و نقص

 .تسبیح در واقع دور شدن از نقص، حد و عیب است:  مراتب تنزیه

خود تسبیح برای موقعی است که مخلوق یک رده باال می آید یعنی ه  صفت نقص را می بیند ه  صفت : مرتبه دوم

 از یکی برامت می جوید برای نزدیکی به دی ری. کمال را
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تقدیس شبیح حمد است  و مراتب . تقدیس یعنی فقط خوبی را می بیند و به سمت آن حرکت می کند: سوم مرتبه

 .باالی تسبیح می شود تقدیس

 تنزیح، تسبیح، تقدیس. انسان سه مرتبه تسبیح بیدا کرده است

 .انسان چون اختیار دارد در نظام اختیارش می تواند شناور باشد

 10آیه 

اسراء، حجر، داستان حضرت آدم به صورت گزارشی آمده است که معنایی دی ری به خودش می در سوره طه ، 

 .می خواهد به امکاناتی اشاره کند که ه  مثبت است ه  منفی. گیرد

 داستان حضرت آدم سوره بقره، اعراف به صورت مفصل آمده است

ان به خاطر گوهره گران قدری که در انسان است شیط. دارد، تکثیر دارد، برتری را دیدشیطان فهمید که انسان ذریه 

 .در واقع شیطان جزء سناریوی خلقت بوده است. و خودش نمی دانست برایش نقشه کشید

 :14آیه 

 .شیطان وقتی بخواند انسانی را گول بزند این گونه گول می زند

 .تمام حربه های شیطان را خدا با این آیه رسوا کرد

سوار، مشارکت در مال و اوالد، آینده بژوهی مدرن یعنی شروع می کند زینت دادن با صوت، : حربه های شیطان

 .وعده ها

صوت به این معنی است که انسان یک ساختار درونی به نام سمع دارد که می تواند آلوده شود و یک ساختار درونی 

 .به نام رویت دارد که می تواند آلوده شود

 .چون غذا یک حالت سیطره بیدا می کند. ه  اثر ب ذاردشیطان می تواند روی طعام، مسکن 

 . یعنی آلودگی در امکانات است. مشارکت یعنی آن جزمی از آن مال است یعنی شیطان جزمی از آن است

مشارکت در اوالد این گونه است که کسی از مال حرام ارتزاق بکند و بچه دار شود یا فرزند نامشروع داشته یا در 

 .نطفه خیال نامشروع داشته باشدهن ام انعقاد 
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 .انسان محصور و محاصره شده از گیرنده هاست که البته اگر در راستای حالل باشد شیطان نمی تواند کاری بکند

بهترین حالتی که می توان برای شیطان مجس  کرد عکس های مستهجن است که در کامپیوتر است که توهمی بیش 

 .نیست

 جزء وجود انسان است مانند اوالد. 2انسان است مانند مال و اموال      جدای از. 0:  مدل گیرنده 2

 .هرکس یک اندازه ناخالصی دارد که با اهل باید خالص کند منتها باید از ایشان بخواهی 

 .شفاعت می شود کاری که از عهده من بر نمی آید واگذار می کن  به کسی که از عهده اش بر می آید

 یک مقصد نزدیک داری یک مقصد دور داری ، 

 .خیلی از اتفاقاتی که در زندگی ما می افتد بر اساس وعده هاست

 خیلی ها به خاطر منفعت های دنیایی دست به یک کارهایی می زنند

عل  آینده بژوهی محاسبه می کند که تو در هیچ حالتی بازنده نباشی منتها بازنده دنیایی که این جا می شود حکومت 

 .امکانات بیشتر جذب کند قوی تر می شودجن ل که هرکس 

 .عل  آینده بژوهی قوانینش الهی است اما اساسش شیطانی است

ما همیشه زندگی می کنی  برای روزی که خوشبخت باشی ، روزی بیاد که در رفاه باشی  و هیچ موقع ه  این یه روز 

 نمی آید واین کار شیطان است که به وعده های دور امیدوار می کند

 .رکس در لحظه نمی تواند خوش باشد، این کار شیطان استه

کسی که آخرت گرا می شود حتما حتما باید در لحظه خیرات را دریافت می کند و در آینده حتما به نفعت می 

 .رسد

 .هرکس دنیاگرا بشود به منافع در آینده شاید برسد شاید نرسد

ر سمع است که مستقی  به ادراک آدم چسبیده است سمع یک سری فه  هایی در وجود انسان جاری می شود که کا

 .مال موقعی است که صوتش را می شنود و فه  برای موقعی است که علمش را درک می کند

 . ورودی اول انسان سمع است و دلیل آلوده شدن سمع مراجعه نکردن به گزاره های حقیقی است
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 .فاصله تبدیل به گزاره های وهمی می شودزیرا سمع بال. بیشترین انحرافات از سمع شروع می شود

شیطان اذن یافته که در گوش انسان صوتی بدمد که انسان هل داده بشود به سمت جهن  و علت این خروج از بندگی 

 .است

 جلباب= حجاب یکی از چیزهایی است در منطقه دیده، بصر اثر می گذارد و با شیطان مقابله می کند 

 .ست و در رِجل بیاده نظام خیلی مه  استدر خَیل سرعت خیلی مه  ا

 .بعضی وقتها آدم خود را ناتوان می بینی نسبت به حل صفتی به خاطر اینکه بیاده نظامی ندارد

اغلب انحرافات در زندگی ها چش  و ه  چشمی است و راه درمانش این است که در خیرات چش  و ه  چشمی 

 .داشته باشد

 .شیطان استغنا و موسیقی به طور قطع صوت 

 .آدم خودش می تواند سواره نظام شیطان شود

به این معنی نیست که ناشی از عجز خدا است بلکه به اذن خدا است که این ( شیطان)اگر کسی کاری ه   می کند

 .کار را انجام می کند

نکند به این عوامل می انسان است که می تواند راه راست را انتخاب کند و اگر انتخاب ( توان داشتن)نظام استطاعت

 .گویند شیطان

 شیطان و وجود شیطان در زندگی خودمان بپذیری  .0

 این دشمن برای ورود به انسان مکانیزم طراحی کرده است به اذن خدا .2

 .مسیرهایی که دارد  گوش، چش ، عل  را باید باک کرد تا ورودی شیطان نشود .3

 .دست از تدبیرهای خود ساخته ظن و گمان برداری 

سی می تواند در زندگی اش اثر شیطان را ببیند و باک کند و مهمترین اثر این است که شیطان را یک چیز هرک

 .نجس بداند
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 23/5/39استاد اخوت      - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (جلسه هشتم)االسراء سوره مبارهک           

 

 .بحث قرامت عالوه بر این که در این دنیا مه  است، در آخرت ه  مه  است

 . واژه داری  در مورد عل  در انسان 22در قرآن 

قرامت یک نوع عل  خاص است که میزان ظرفیت انسان را از جهت صحه وجودی نشان می دهد یعنی هر انسان به 

 (04و03)درجه قرامتش موجودیت بیدا می کند اندازه 

 .قرامت متناسب با ظرفیت انسان است

 .همه حیثیت ما وابسته به قرامت است

قرآن خوانده نمی شود م ر اینکه انسان به آخرت ایمان داشته باشد و به اندازه ایمانش به آخرت قرآن را می 

 (41)فهمد

 (41)فهمد، نمی بیندوقتی قرامت در انسان کار نکند، آیه را نمی 

قرامت عبارت است از یک عل  و دانشی که ظرفیت انسان را معلوم می کند یعنی بر اساس آن دانش ظرف انسان 

 .اگر انسان قدرت شنیدن این عل  را نداشته باشد تحول بیدا نمی کند. خالی یا بر می شود

 (11)بحث فلک یکی از موضوعات مه  و کلیدی قرآن است

ی را می بینی  باید رحی  بودن خدا را فه  کنی ، اون ساختاری که با دیدن کشتی بی به رحی  بودن وقتی یک کشت

 .خدا می بری  را قرامت می گویند

 .قرامت عل  حضوری است

 (17)کفور بودن انسان یعنی انسان در نوسان به یاد خدا می افتد و در آرامش از یاد می برد یعنی بیوسته نیست

یعنی این طور نیست که اضطرار در یک جای عال  کمتر از جای دی ر . دن در حوادث استعال  بیچیده ش

 (11)باشد
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 (19)قرامت انسان با اضطرار فعال می شود

 (اضطرار)نیاز است که عل  را در انسان فعال می کند

م شدن می داند، نیازی که انسان احساس می کند که اگر برطرف شود انسان خود را معادل با معدو: اضطرار یعنی

 .نیازی که انسان به طور جدی به آن فکر می کند و این اضطرار وجود دارد در انسان فقط باید کشف کند

 .باید انسان قرامتش را از هستی طوری کند که به اطمینان به خدا برسد: اطمینان انسان به خدا 

 .کثرت ذکر عل  ر ا تبدیل به عل  حضوری می کند

 .ث قرامت را مطرح کرددوباره بح 71آیه 

 .این آیه ه  علت و ه  خبر برتری انسان را بیان می کند

 (سوره علق)وقتی بحث قرامت مطرح می شود کرامت موضوعیت بیدا میکند

 وجه تمایز انسان با دی ر موجودات تکری  بردار بودن آن است

 (70)خشی از تکری  استنظام امامت و مدنیت در زندگی انسان شکل می گیرد که خود نظام مدنیت ب

دومرتبه بحث قرامت مطرح می شود با این تفاوت که قرامت امت است یعنی بعد دی ری از ابعاد را برای انسان 

 (70.)مشخص می کند که اجتماع است

 .هر انسانی به صورت تکوینی درجات دارد و این درجات منجر به طبقه بندی می شود

 .دهر انسانی به صرت تکوینی امام دار

 .وضع جدیدی از قرامت است 72آیه 

 (72)در قرامت دیدن و درست راه بیدا کردن مه  است

 کسی که در یک مسیری می افتد و راه به جایی نمی برد:ضل 

 عبرت یعنی فعال شدن قرامت از مسیر انواع اضطرار

 .مشاهده عقلی در ساحت خودش خیلی قدرت دارد
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 .مشاهده وحی خیلی قوی است

 .مدل مواجهه و مشاهده است خود وحی یک

 در درون خود مشاهده می کند مثل خواب: مشاهده شهودی

 .قرامت صفتی است که هیچ گاه از ساحت انسان اصحاب یمین یا مقرب حذف نمی شود

 .بزرگترین انزار  گرفتن قرامت از انسان است زیرا باعث می شود در محدودیت قرار ب یرد و نتواند از آن خارج شود

 .ساختارش طوری است که حالت انکار دارد. روش خواندن خاصی دارد 74ی مثل آیه آیات

 .تثبیت یک نفر به عنوان ذخیره برای ماست

 .اهدا سبیال یعنی آدم به عقلش توجه کند نه به احساساتش

ه وجودی قرامت یعنی اینکه بس از مواجهه و مشاهده و عمل به باید و نباید در یک سبیلی با می گذاری که توسع

 .قدرت واکنش نشان دادنش بیشتر می شود. بیدا میکنی یعنی از آن به بعد مفاهی  بیشتر برایت باز است

 .راه اصلی فعال شدن قرامت است

، دعا کنی  که ورود وخروج در هر جایی در (صبح)نماز، خواندن قرآن فجر: راه های جزمی فعال شدن قرامت

 راستای حق باشد

 آنمان در قرآن فجر باشدسعی کنی  جلسات قر

 (71)قرآن فجر خواندن کان مشهودا است یعنی می بینی

 (79)در شب بلند شدن و یادآوری قیامت، اعمال، مطالعات توحیدی: تهجد 

 .ما باید به سمتی بروی  که تهجدمان روز به روز بیشتر شود

 .رغبت در تهجد را باید در خودمان ایجاد کنی 

 .ان استعل  قرامت اصل حیات انس
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 12/6/39 استاد اخوت     – جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (جلسه نهم)االسراء سوره مبارهک          

 

 .آیات است، اما نوع مشاهده درونی استبحث مسجد دراین سوره خیلی مه  است زیرا محل رویت 

 .مه  ترین چیزی که در مسجد هست خود ما و ارتباطمان با خدا است و این خیلی مه  است

 .یکی از علت هایی که خداوند مسجد االقضی را مه  می داند بحث خود مسجد است

توسال باه اماام زاده ای یاا      خیلی وقت ها مشکالت زندگی با دو رکعت نماز در مسجد حل می شود یعنی باه جاای  

 .جایی به مسجد بروی 

 .مسجد محل روحانی انسان است، خود دیدن آرامش در مسجد آیه است

 .خصوصیت این سوره این است که در آیه اول اس  دو مسجد به اضافه سیر بیامبر را  در موردش صحبت می کند

 :به بعد 71آیه 

وقتی که با اشیاء و بدیده ها مواجهه می شود با فطرتش آنها را درک  در درون انسان ساختاری به نام قرامت است که

 .می کند، خودش رشد می کند و توسعه وجودی بیدا میکند و به این مدل عل  قرامت می گویند

قرامت عبارت است از علمی که از مشاهده اشیاء به وجود مای آیاد و موجاب رشاد مای شاود یعنای علا  جزمای از          

 .وجودش شده است

 ی از خصوصیات نماز این است که بخشی از آن قرآن خواندن است یک

 (71)عواملی که در انسان قرامت را تولید می کند و توسعه وجودی می دهد را بیان می کند

 .اگر کسی نماز شب بخواند و قرآن فجر ه  بخواند سیست  قرامت در درونش فعال می شود

 بیدا می کند که مالمکه آن را حمد می کنندمقام محمود یعنی مقامی که طرف توسعه ای 

 اگر انسان با حق وارد و خارج از کاری بشود مالمکه آن را حمد می کنند

 .احکام دین اگر اجرا شود انسان را از روزمرگی نجات می دهد
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را مشکل آدم ها فراموشی است زیرا ممکن است که کاری را خوب شروع کند اما به دلیل شالوغی کاار انتهاای آن    

 .خوب تمام نمی کند

 .علت شکست خیلی از کارها خوب شروع نشدن است

 (11)آدمی سلطان دارد که یک حجت واضح و قاطع برای کارهایش داشته باشد و مدد الهی همراه داشته باشد

 .اگر انسان یک کاری را خوب شروع بکند مدد خارجی برایش می آید

 .کننده ای همراهش استهرکاری که بر اساس صدق باشد حتما یک نصرت 

شب موقعیت استفاده انحصاری از گوش است زیرا چش  بسته می شود و الهامات الهی از طریق گوش القاء می شود 

بالخصوص در بین الطلوعین زیرا موقع عوض شدن شیفت شبانه و روزانه مالمکه است، منظور این است که اعضاای  

 .باشد و بهره مندی از گوش را در تاریکی گذاشته اند ما هر کدوم یک سهمی از بهره مندی را داشته

در این سوره بحث صبح و شب خیلی مه  است زیرا قرامت در وجود انسان ه  نیاز باه روز دارد و ها  باه شاب، در     

 .روز چشمش را باز می کند و در شب گوشش را

 .ما نوعا سیست  گیرامی و الهاممان خیلی ضعیف است

ن عال  هست که مالمکه در گوش آدم زمزمه می کنند و ما باید بشنوی  و راهاش ایان اسات    خیلی از حرفهایی در ای

 .که با شب خو داشته باشی  و هر سالی یک مدل مالمکه سراغ ما می آیند

در عال  غوغا است غیر این صداهای ظاهری که بخش می شود، غیر این تصااویری کاه دیاده مای شاود و ماا بایاد        

 .  که بشنوی  و چشمان را تقویت کنی  که ببینی گوشمان را تقویت کنی

قرامت به معنی خواندن است و در بحث قرامت مهمترین رکن فعال شدن گوش اسات و بارای ایان احتیااج باه یاک       

 .انسان با ان یزه باال و شب تاریک است

 .خیلی از مشکالت روحی و روانی ما به علت نداشتن سکوت های ویژه است

 .است به خاطر همین احتیاج به جایی داری  که خالی بشوی  و این جا تاریکی استحال دنیا غ  آلود 

 .همین که ما در الیه ظاهر عمل درست داشته باشی  خدا به ما رزق می دهد
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 .کارهای سالیانه، ماهیانه را باید در شب برنامه ریزی کرد

 خوبی شب این است که خودتی و خدای خودت و تصمیماتی که می گیری

 .و تهجد در قرامت نقش کلیدی دارد شب

 .مراحل تکاملی انسان تدریجی است

 .ما در دنیا تدریج را خوب می فهمی  اما در معنویت تدریج را اصال نمی فهمی 

 .ما نوعا هزینه ای که برای معنویات می کنی  نسبت به هزینه ای که برای مادیات می کنی  خیلی ک  است

 .تر از این برنامه ریزی کنی برای معنویات باید خیلی بیش

 (12)انسان ساختاری دارد که اگر به  بخورد دارو ه  برایش س  تولید می کند

اگر انسان بتواند در مواجهه با حوادث جلوی یاس خودش را ب یرد و هیچ وقت نسبت به رحمت الهی مایوس نشاود  

میدش به خدا تنظی  شود به هدایت نزدیاک و  یعنی آدم بیچ یاس و ا( 13.)به هدایت نزدیک و از گمراهی دور است

 .از گمراهی دور می شود

 (14)شاکله را ما بر اساس ارثی بودن تعریف می کنی 

 .شاکله از شکل گرفته شده، شَکل ه  از محدودیت گرفته شده است، عامل محدود کننده انسان است

سبیل هایی که انتخاب مای شاود بهتار از سابیل     شاکله را ارتباط با هدایت و سبیل می دهد و خدا می داند که بعضی 

 (14.)های دی ر است

شاکله امکان تغییر دارد مضاعف به اینکه اگر اصال شاکله را در نظر ب یری  که هار انساانی یاک شخصایت خاصای      

یاف  داشته باشد، اوامر و نواهی خداوند بر اساس شاکله تمام افراد گفته شده است یعنی بحث شاکله ای که افراد تعر

 .می کنند حدی به احکام شرعی نمی زند

 .شاکله عبودیت را حد نمی زند

 .اولین اشتباهی که انسان در قیامت متوجه آن می شود این است که گناهانش را تقصیر شاکله اش می داند

 هرکسی فکر کند چه خلق و خوی هایی داری  که ما را برای طی کردن راه کمال محدود می کند
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 .شود آنها از هدایت قطع شوندشخصیت افراد باعث نمی

 . بعضی به تفکر برخی به تعقل نزدیکترند. در هدایت انواع بیدا میکنند

 ...برای باز شدن این بحث می روی  سراغ ایات اولیه سوره اسراء

 ... در سوره نحل را که ن اه کنید یک جا می گوید قوم یتفکرون قوم یتذکرون 

و حاالت مختلفی بیدا . ین در قرآن شناخته می شوندبا ا. به خاطر این است که تنوع انسان ها را با قوم بیان می کند

 . اینها قله ها یی است که خدا برای انسان در نظر می گیرد. می کنند

 .بس وقتی که بحث شاکله را در قرآن بررسی می کنید، یکی از مهمترین ردیاب های شاکله بحث آیات است

 .ذامقه انسان نسبت به آیات متفاوت است

 . بحث را بیشتر باز کرده اند و دسته بندی کرده اند برخی سوره ها این

برخی شاکله شان به مسامل ادراکی یا برخی توجهی  نکته اول این می شود که مبنای شاکله در قرآن این می شود که

معنی اش این است که در واکنش به آیات الهی . برخی ه  به عمل یا بروز نزدیک تر است. یا عاطفی نزدیکتر است

 .برخی شان عواطفشان قوی تر است برخی عواطف یا عکی العملشان بیشتر است. فهمشان قوی تر است برخی

 .. در ارتباط با آیات معنای کلی آیه لحاظ می شود، از طفولیت تا اوج معنا بیدا می کند

 . برای ما مثال می شود خدا اگر ان شا اهلل بشود. آیه برای طفل مثال یاد گرفتن چیزی است

 .آیه خیلی شبیه آینه است. آیه آینه است که ما باید در آن خدا را ببینی . م آیه برای ما رسیدن به خداستبیا



33 
 

حاال عکس العمل یک انسانی . برای بچه مقصدش بازی کردن است. های بایین می شود مقصداس  خدا در دوره

 . شدنسبت به مقصد، می تواند ادراکی باشد می تواند توجهی یا عمل گرا با

یعنی وقتی شما مقصد را به کسی نشان می دهید اول ممکن است اولین بر خورد استداللی داشته باشد، یا سریعا 

 . اعتمادش بهش جلب شود یا بالفاصله عمل کند

یک وقت نه باید در . یا حرف را که می شنود بر اساس اعتماد قبول می کند و خودش را از تجربه مستغنی می بیند

 . کر کند و یک وقت ه  نه باید عمل کندآن حوزه ف

به لحاظ بهتر و بدتری در باره هیچ . در بچه ها عموما عواطفشان خیلی واضح است و اهل تجربه به این معنا نیستند

 .کدام نمی توان چیزی را گفت

 . کودک یا بدر و مادر را مقصد می بیند یا کاری را که آنها گفته اند

 . واکنش ها نسبت به مقصد شاکله را می فهمید، مقصد یا الهی است یا غیر الهی منظور این است که شما از

برگردان آیات مقاصد فرد است و سیر . ولی انسان را از چه طریق می توان شاکله اش را می توان فهمید با نظام آیات

مقاصد تعیین کننده عکس العمل فرد نسبت به . رسیدن به مقاصد و ثمر رسیدن به مقاصد است که نشان می دهد

 .شاکله است

 درون گرایی و تامل و دقت و نظ : شاخصه در شخصیت های تفکر گرا

 .اعتماد و حسن بروز عواطف، اعتمادشان سریع جلب می شود: شاخصه در شخصیت توجه گرا

 .کمتر نظ  دارد. سرعت در عمل و برون گرایی: در عمل گرا

البته فاکتور زن و مرد ه  در همه اینها ضرب می شود که طبیعتا زن اعتمادی تر و توجهی تر است و شخصیت مرد 

 . عموما تفکر گرا یا درون گراست

بس سن . به طور طبیعی طفل عمل رایی اش بیشتر است بعد توجه گرا و بعد تفکر گرا می شود. سن  ه  فرق دارد

 .ه  مه  است
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ست که خداوند وقتی می کوید انسان شاکله دارد بحث سر این نیست که انسان مثال زود عصبانی منطق کلی این ا 

ای وقتی نظام شاکله را تبیین می کند بر اساس واکنش به آیات  و بر اساس مولفه... میشود یا تمیالتش این است و

شخصیت اولوااللباب درست می  این. عناصر ساختار وجودی این را مشخص می کند و بارش ه  بیوسته مثبت است

 ... .کند اولواالبصار درست می کند برایندش این است ابرار صالحین و متوسمین و

در . این بحث باز شده است... در روایات با الفاظی مثل ابواب بهشت و. واژه هایی است که تنوعشان هست در قرآن

می آیند بر .. . رایش دارد به لذت یا غضب یا حرص ومثال می گویند طبعش گ. طبایع یعنی طبیعت ها بحث می کنند

اگر بخواهی  اینها را برنامه ریزی بکنی  برایش، غایتی برایش در نظر می گیری ، بر . اساس طبع دسته بندی می کنند

بعد یک طبع ه  . بس یک شاخص در باال برایش درست می کنی . اساس ساختار و تحوالت ساختار وجودی انسان

این ها بد و بیراه به انسان .... . ظلوم جهول. این ها را قرآن با خود واژه انسان همراه کرده است. کنددرست می 

انسان طبعش در این بایین است در . دارد شخصیت بایین را درست می کند تا غایت باال را بتواند بهش برسد. نیست

 . می شود غایتش... باال ایمان و تذکر و احسان و

یکی آن بخشی که در . با دو دست تعبیر در قرآن مواجهید، یعنی با دو بعد در شاکله مواجه شده اید وقتی که شما

البته به این ه  می توان آن ها را که . است... قرآن به االنسان تعبیر شده، یکی آن بخشی که به عنوان قوم یتفکرون و

 . به صورت صفت امده است اضافه کرد

 . همه ما را دوست داشته قطعا و هدایت را ه  برای ما در نظر گرفته است تا اینجا فهمیدی  که خدا

 . در قرآن چنین ادعایی مردود است.  صراحتا مقابله کرده اند. بوده است... نمیتوانی  ه  ادعا کنی  که تقصیر بابام و

مثال به عده غیر . شوددر حرکت های اجتماعی و مسئولیت های اجتماعی، شاکله شناسی مه  است و باید انجام 

 .یتفکرون نباید مسئولیت هایی داده شود

و هر کس باید شاکله اش معلوم شود اما در باب هدایت هرکس با هر . هرکس به شاکله خودش نزدیکتر است

هرکس می خواهد شاکله اش شبیه آنچه . شاکله باید مسیر هدایت را طی کند و باید و نباید های الهی را طی کند

اینجا شریعت می آید فضل انسان . خواهد بشود، باید به امر و نهی خدا گوش کند تا وارد زنجیره رشد بشودخدا می

 . عبودیت انسان را به این وادی می اندازد. را فعال میکند
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کل موضوع شاکله را نباید سر باید و نباید برد همه انسان ها با باید و نباید شریعت شاکله شان فعال شده و وارد سی

 . رشد می شوند

این بنزین همان باید و . ماشینه هرچی هست بنزین می خواهد. ان ار خدا به همه ماشین داده یکی براید یکی بنز است

این طوری نیست که حاال من نمازم را نخوان  عیب . به هر حال باید بنزین بزند. باید و نبایدش یکی است. نباید است

طبق قرآن توجیه غیر قابل . اینها که بین ما شایع است همه شایعه است. ها قبول نیستاین! نداره چون من بلغم  مثال

 .قول است

 . نمی توان گفت بابای من اینطوری بوده من نمی توان  کاری را بکن 

ژنتیک روی خواب و خوراک و استقمات  و قوه جسمانی تاثیر دارد به این ها کاری نداشته باشید، اینکه شما باید 

 . ت غلط را کنار ب ذارید شکی نیستعادا

هرکسی می تواند واجیات الهی را بشناسد و عمل کند و طبق همان سیست  می رود جلو در خودش آن اه 

این توانها سه دست است یا غلبه با توان های ادراکی است یا توانی های عاطفی یا . توانمندیهایی حس می کند

 .این سه تا حالت را دارد. بروزی

 . بیان معصومین در این باره متفاوت است حاال

 . رفتار و بروزاتش دم دست است. هفت سال اول خیلی با عمل گرایی است

 هر کسی احسان کند برای خودش است

اگر قرار است مادر یک . احسان کند یعنی در مسیر خدا که قرار می گیرد سعی کند بهترین بروز را داشته باشد

 . زی که خودش فکر می کند و از دستش بر می آید، از خود بروز دهدخانواده باشد بهترین برو

در بدری اش تعریف کرده باشد محسن باشد یعنی زیبا ترین جلوه ای که میتواند را انجام دهد این به نفع خودش 

 . است

 آنچه که مهمترین رکن برای بیشرفت هر شاکله ای است بحث قیام است 9در آیه 
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 . ت و هر جوری هست به سمت خدا راه بیفتد چون بعدش قرآن هدایتش می کندهر کس هر کاره ای هس

 . این تنوع شاکله را می رساند و اختصاصی اش نمی کند. آیات این را می گوید

نکته ای که مطرح می شود این است که انسان در هر حالتی و برای هر کسی عمل صالح مخصوص به او طراحی 

عملی است که برای همه شاکله ها قیام . د و مقبول درگاه خدا باشد، عمل صالح استعملی که خالصانه باش. شده 

 . آفرین است

کاری که . این یعنی من در هر حالتی بتوان  ب وی  الهی تقبل منی هذا القربان. در هر حالتی باید قیام داشته باشید

 ..می آمد و از من قبولش کن بتواند در دستش ب یرد و به خدا ب وید این کاری بود که از دست  بر

ولی به قرامن دی ری می توانید بفهمید که برخی از . آید در باره کل انسان ها استهر جایی که به اس  االنسان می

اگر به همین مقدار دقت کنی  می فهمی  که یا ما عجله مان . شخصیت ها نسبت به برخی دی ر عجله شان بیشتر است

آنچه عجله اش زیاد است شاکله عملی تر . ه آیات بعدی که ن اه کنی  راهکار داده استزیاد است یا نرمال است ب

اصل در شاکله شناسی در قران . را که نظام ادراک آنها را تقویت می کند عمل کنند 9اینها باید آیاتی مثل ایه . است

شاکله می کنند و آن را آنها تقویت . این به خالف شخصیت شناسی در منطق غربی است. تعادل شاکله هاست

 . اصل در قرآن به تعادل کشیدن شخصیت است. استفاده می کنند

زیرا اگر شخصیتی در بروزاتش قوی باشد اگر نسبت ادراک و توجه را در خود زیاد تر کند، به کمال نزدیکتر می 

این آدم اگر به رفتار تند است اگر کاری کند که سیست  ادراکش را قوی کند نه تنها در رفتارش معقول می . شود

 . ادلی ه  می رسدشود و سرعت می گیرد و از عجله باز می ایستد بلکه به یک تع

 .است تقویت کند 02باید جریان ادراکی را در خودش مثل این آیات که بعد آیه 

آیا انسان نسبت به آن شاکله ای که می فهمد باید آن را تقویت کند؟ یک راه این است یک راه دی ر این : نتیجه

 . است که موارد دی رش را تقویت کند

برای همین بیشتر در معرض خطر است برای همین باید از خالفش شروع به  انسان عموما از طبیعتش شروع می کند

 ... و همین طوری باقی این ها. اصالح کند اگر توجهی هستی باید بروز و ادراک را قوی کنی
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چرا نماز جماعت این قدر . جالب است که وقتی این شاکله را دقت می کنید تازه سرّ برخی احکام را می فهمید

 . اینها هر کار در شاکله ها چه تاثیری می گذارد. مثال نماز اول وقت. استتاکید شده 

 .می فهمید اگر انسان به ظاهر شریعت عمل کند، چقدر از بهره احکام استفاده می کنند

منتها برخی از شاکله ها در . تقریبا کسانی که در مراحل بایین اند اینطوری نیست که در همه سطوح شاکله باشند

 . قوتشان از بقیه بیشتر است تبعشان

اما برای انعقاد نطفه عمل به روایت شاکله فرزند را در مرتبه . آیید یکی را باالتر از بقیه بدانیددر مرحله اول نمی

 . و این ه  قابل مدیریت است. باالتری قرار میدهد

 . برمی گردد به قبل تولد

 . اه می کنید، به دنیا که می آید بایین نمودار استدارید باالی نمودار را ن . اینها البته اقتضا است

 . هرکس می تواند از هر جایی که هست می تواند به باالترین مرتبه برسد

یعنی اگر عجول است در عجله می ماند و عجول تر . هرچه انسان به سمت دنیا و گناه می رود، محدودتر می شود

 می شود

 ان کتاب االبرار لفی علیین 

 نا و کفارۀ لذونباطیبا لخلق

 ...ان شاء اهلل به برکت اهل بیت ما جزء شاگردان خوب اهل بیت بشوی 
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 26/6/39استاد اخوت    – جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (جلسه یازدهم)االسراء سوره مبارهک           

 

همانطور که اصول را مشاهده می کنید، . ادامه بحثمان درباره سوره اسراء و بحث شاکله ربط داده شد به بحث آیات

نشان دادن آیات اینطوری است که فرد ظرف وجودی . از نوع نشان دادن آیات. اولین آیه سوره رویت آیه است

آیات را ببیند یعنی از . می تواند آیات را ببیند خود را در وضعیت عبودیت قرار میدهد و در اثر این ظرف عبودیت

یک سبب مقصد در بیاورد و یک سبب رسیدن به ان مقصد . هرچه که مشاهده می کند میتواند یک مقصد در بیاورد

در مواجه شدنش با این رخداد، . یا یک رخداد. مثالش این است که مواجه می شود با یگ بدیده. را در بیاورد

ی او در نظر گرفته آن برایش تداعی می شود، امکاناتی که دارد ه ، سبب و مقصد آن ه  برایش مقصدی  خدا برا

 . مقصد، امکانات، و سبب رسیدن: ببینید، همین مقدار که گفت . این می شود رویت آیه. تداعی می شود

 .... .سبحان اللدی اسری به عبده لیال من المسجد الحرام الی المسجد االقصی اللذی

احتیاج دارد به یک مدل تفکر کردن که اگر در انسان باشد . ای را آیه ببیند هنر استد این که انسان بتواند بدیده خو

وقتی این مسجد به عنوان ایه می شود، که خداوند از این مسجد تا . مثال مسجد االقصی می بینید. میتواند آن را ببیند

 . ات خود این مسجد استآن مسجد چیزهایی را نشان می دهد، یکی از آی

 ... . باقی آیات... بنی اسرامیل: در این فضا به او چه نشان میدهد

 ... این مسجد باالخره یک کارکردی داشته

غیر این مقصدی را ه  می بینید اال . ایشان کتابس ه  داشته..حضرت موسی را ..غیر این مسجد کتابی می بینید

. سبب هدایتتان می شود نبوت. آن امکاناتتان توانی است که برای مشاهده مسیر و رفتن ان. تتخذوا من دونی وکیال

 . نبوت موسی و کتابش است

ان هذا القرآن : کتابش قرآن، بیامش می شود این آیه. وسی اش می شود بیامبر مااگر به مسجد الحرام ن اه کنید م

 .. یهدی للتی هی اقوم و یبشر المومنین الذین یعملون الصالحات ان له  اجرا کبیرا



39 
 

قرآن یعنی حقیقت ثبت . کتاب یعنی حقیقت ثبت شده. کتابش قرآن است. است با تفصیل بیشتر 7اینجا همان آیه 

 .قرامت کردنی های باالبردنی. ه می شود آن را خواند و باال رفتشده ای ک

یعنی . و در این آیه التی هی اقوم است. آدمی که می تواند آن را رویت کند و بخواند در این جا یهود من آیاتنا است

به استواری . دقرآن به استوارترین طریقه هدایت می کن. حتما باید موضوع قیام، ایمان و عمل صالح، در فرد باشد

 .مسیر اشاره دارد

قرآن قلب را به استوار ترین مسیر هدایت می . بس ن رفتن وکیل که مقصد یهود بود در اسالم شد اقوم بودن قوم

 . کند

 رسیدن به اقوم، تعادل، بایدار ترین وضعیت، استوارترین مسلک و ملت و مسیر، :  اقوم. این وضع آیه می شود

 . انسان تعادل هدف اصلی زندگی

ببینید من مقدمه اول  این بود که ما بحث آیه داری ، یک انسان داری  به عنوان کسی که این آیه را می تواند ببیند و 

اینها شد در هر بدیده و . درس ب یرد، یک معنای آیه داری  که معناش در مقصد و سبب و امکانش و مسیرش است

 .رخداد

 .تعادل است: یدند که هدف رویت آیات چیستاگر از ما برس. آمدی  بعد توی قرآن

تک تک . تعادل یعنی عجله را کنار ب ذاری  و خیر خواه و خیر طلب باسد با سبب های فطری اش شر را طلب نکند

 . عمل کند و ایمان بیاورد تا اینکه اینطوری بشود. آیات به صورت زنجیره ای به ه  ربط می یابند

ی آیات را می بیند و بهش عمل میکند در وجودش اتفاقاتی می افتد که آن ها قرامت کانه اینطور است که انسان وقت

بر اساس همین کتابی که ثبت کرده می خواند در قیامت و بهشت می . است که موجب سعه وجودی اش می شود

 . رود

تشخیص اش کار  کسی که نمی تواند بین خیر و شر خیر را برگزیند. در انتخاب خیر یا شر تعادل مطرح می شود

 .نمی کند 
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 . اجل را در کاری در نظر ن یری. عجله یعنی قبل از بلوغ کاری دست به آن زدن

کاری را بهش بسپاری که مربوط به راه افتادن باشد، » اگر قبل از آن. فرض کن بچه در زمان مشخصی راه می افتد

 . شر است

فالن توان در من ظهور بیدا نکرده کاری را انجام می . همه کارهای حیطه انسان که شر است به خاطر عجله است

 . کار خراب می شود. این عجله است. ده ، شر می شود

بچه . سرعت همه یکسان نیست. انسان ها نسبت به کارهای مختلف زمانهای متعددی طول می کشد تا به قیام برسند

این شاکله تحت اوامر . ، یا یکی دیرتر برسدسال ی برسد 1سال ی مستعد مدرسه رفتن اند اما ممکن است  7ها تا 

ها در زمان های مختلف شکوفا میشود تا مختلفی می آید توان ها را و میزان بودنشان را تحت تاثیر قرا می دهد توان

 .قبل شکوفای کارهای آن حیطه را نباید انجام داد

عی می کنی می بینی این آمادگی بیدا نمی سال ی به ازدواج برسند ولی هرچی س 01در جامعه به طور طبیعی در سن 

 . این تعادل اتفاق نیفتاده و آمادگی ندارد. کند

 .علت اصلی عدم بلوغ در سن طبیعی، عدم عمل صالح و ایمان است

 9همان ایه 

 به بعد یک سری موانع را ذکر می کند و عوامل را که همه 9از این اِیه به بعد اگ رسیدی  می ویی  اگر نه از آیه 

 . درباره تعادل است و رویت آیه و عدم رویت آن

 .اگر دقت کنید، اصل ماجرا در همین موضوع است

 ..و ان اللذین ال یومنون باالخره: یکی از مهمترین موانع تعادل را بیان میکند 01آیه 

 .عدم اطمینان و اعتقاد نسبت به آخرت

وقتی . مطرح نباشد مثل این است که فرد غایت ندارد اینکه در سطح زندگی انسان موضوعی به نام آخرت برای فرد

 . چون معلوم نیست می خواهد به کجا برسد. نداشت تعادل برایش بی معنا میشود
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 .شما باید به نتیجه دیر باقی اعتقاد داشته باشید نه نتیجه زود فانی

 من کان یرید العاجله 01اگر نشد می شود آیه 

 . ا بران یخته می کند برای اینکه انسان را به عجله بیندازدماهیت دنیا جایی است که انسان ر

 . ایمان به اخرت اصل ماجرای زندگ انسان را تشکیل می هد. در اینجا بحث ایمان به آخرت مه  می شود

 می توانی  ببینی  که چقدر میزان ایمان به آخرت را ک  یا زیاد دارند

اگر به کسی گفتی قانون کلی این است که خوش اخالقی روزی را زیاد میکند از طرفی ه  گفتی که خوش : راهش

 . آخرت گرایی یعنی این قانون مدنظر عملت باشد. اخالقی نکردن کار بدی است

رت گرا اگر بصورت ناخودآگاه بداخالقی کردی یکی خود را در معرض قانون اول قرار نداده و در این باره آخ

برایند زندگی انسان تشکیل شده . ببینید چقدر ما از قوانین درست و حق دارید که بهشان عمل نمی کنی . نبوده است

 . از این رجوعاتمان به قوانین حقیقی

 .وقتی به جای اه عمل میرسی  دچار شتابزدگی می شوی 

تاش به گزاره های  31تا  011ام دادی  از این تا عمل انج 011اگر منحنی خودتان را رس  کنید ب ویید ما در هفته 

 . عقلی عمل کردی  به همین میزان آخرت گرا بوده ای 

 .داستان خیلی جدی است

یعنی نتوانست  اراده کن  وجه آخرتی .از دست  در رفت ها مدلی از عجله است . غفلت هایمان از روی عجله است

 . اش را

 انسان عجول و انسان غیر عجول: شخصیت داری  برای همین در حوزه شخصیت شناسی دو مدل
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شخصیت های عجول آدمهایی اند که خیر طلب اند و دوست دارد اما در هن ام انتخاب و گزینش خیر مسیرشان به 

غیر عجول ها آنهایند . اینها جو می تواند آنها را ب یرد. دچار جو می شوند. دچار غفلت می شوند. اشتباه می روند

 . را بر اساس حقایق تنظی  می کنند و هر اتفاقی برایشان بیفتد آن حقش را در نظر می گیرند که زندگی شان

 ه  دنیا ه  عجله باعث دنیا گرایی می شود

برای اینکه به آخرت برسی باید یه قدری تحمل . دنیا ماهیتش این است که لذتش نزدیک است برخالف آخرت

برای درک لذت افطار باید . افطار کردن و غذا خورد ه  لذت داردروزه گرفتن باالخره گرسن ی دارد و . کنی

 . مدتی را گرسن ی بکشی

اگر قرار است حرفی را به کسی بزنی اما نزنی اولش سخت است اما در نهایت برایت بهتر . تقوا ه  اینطوری است

 :برای همین حضرت امیر فرموده اند. است

 ". ده شده در لذاتبهشت بیچیده شده در سختی ها و نار بیچی"

 . سرعت داشتن با عجله داشتن متفاوت است

اگر در فرد تفکر انتزاعی شکل گرفته باشد و اولویت اول را تشخیص دهد اما اولویت دوم نسبت به انچه تفکر درباره 

 . آن نکرده مبنای عمل قرار ب یرد، آن آدمی عجولی است

 و از طریق تفکر انتزاعی. سال دوم است 7شناختش بعد خیر و شر در فرد ایجاد می شود که 

همین که میتواند انتزاع کند و بین امور اولویت برقرار کند، . تفکر انتزاعی اینطوری است که قاعده وضع می کند

 . بتواند یک اولویت بندی ای بکند. است

مدرسه یا خانوامه . کندطبق این جریان خیلی وقتها اینطوری است که نظام تزکیه یک جامعه ای فردی را عجول می 

 ..عجول می کند قبلش اینطوری نبوده است

شما در شهری زندگی می کنید که آدمها برای درآمد شانی . نقش خانواده و محیط در آن ها خیلی سهی  می شود

گاهی ه  به او القا می شود که بی زحمت به . قامل اند باید فردی برای موفقیت در جامعه مراحلی را طی کند
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باعث می شود فرد سنش باال برود اما باور نکند که با . فقیت شغلی رسید و مراتب کار را برایش تبیین نمنی کنندمو

 ط کردن مسیر می تواند به جایی برسد

 . این در عرفان و عل  و اجتهاد ه  صدق می کند

را درست می کند القای محیط این طوری است که خیلی وقت ها نظام خانواده و مدرسه این شخصیت عجول 

 !یعنی بنده خدا غوره نشده  میخواهد مویز شده باشد. متاسفانه بیشتر انسان ها جز شخصیت های عجول هستند

.. اینجوری نه اقتصاد درست خواهید داشت نه عل  درست. دنبال سیستمی است که سریع نصب کند و خروجی بدهد

 . چون آمده مراتبشان را طی نکرده اند

 . صفت جامعه می شود. که یک دفعه جامعه میشود عجولبدتر آن است 

 .خود طفل تا طفل است اینطوری است

 .بخشنده نمیتواند عجول باشد

اگر روی . چون اینطوری است بس عجول نیست. کسی که بتواند از خیلی چیزها ب ذرد یعنی آخرت گراست

یعنی مثال بقیه را ه  آدم حساب ..نیسته  به بول . صفت عدم بخل آدم ها کار کنی ، عجله اش درست می شود

وقتی که ... برود قرض ب یرد برای دوستش... برای مشکل دوستش ه   برود مسجد نماز بخواند...حواسش باشد. کند

 . آدم با صفت بخل باشد یک خانواده است که آمده اگر از بخل دوری کنی عجله را ه  از بین می بری

را تقویت کند انسان را دنیا گرا، بار می ( حواس برتی از دی ران)ه به درونهرچیزی که نوعی قبض و بخل و ن ا

 !شد بقیه را خدا یک کاری کند مشکل من حلمثال ب وید .. آورد

 ...بروی  سراغ آیات آخر سوره

 10آیه 

 . راجع به قرآن اگر بنا باشد به خسران دچار نشوم ضمن طهارت  باید در هن ام فه  آیات ه  دچار عجله نشد
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 . خودش می داند حقایق را چطوری به کسی بفهماند. یعنی قرآن یک موجود ذی شعو است

 به مرور قران می شود معل  و ما متعل 

طرفی می افتد کسی را ن اه نمیکند به کسی نمی دهد و نئی وقتی نعمت بهش می دهد آن . همان عجله است 13آیه 

 ..بجانبه 

 .را تبیین می کند 14خیلی جالب است دارد بحث آیه . .. و وقت یک شر به سراغش می آید مایوس می شود

 ای شودطبق این نظامی که خدا شاکله را معرفی کرده است، شخصیت دو جور عجله و بی عجله

در موقع نعمت آن را در اختیار دی ران قرار بدهی ، و در موقع مواجه شدن با ضرر و شر از رحمت خدا : راه حل

 . ناامید نشوی 

امیدواری یعنی در هر حالتی به .. امیدوار و نا امید. شخصیت های بخیل، بخشنده همان عجول و غیر عجول است

 . رحمت خدا اعتقاد دارد

 . ناه و نداری ای شدم که همه شر اند از رحمت خدا مایوس نشوماگر مواجه با قبض و گ

 یاس محصول عجله است این مه  است 

 شاخص می دهدیکند و بر طبق آن به ما شخصیت ها را میزان یاسشان نسبت به خدا، طیف بندی م

کند، یعنی به هیچ  شاکله شان قبض بیدا. انسان ها به میزان مایوس نشدنشان شاکله شان به هدایت نزدیک می شود

 .. وجه من الوجوه حیر و رحمت به درون انسان مایوس وارد نمیشود خدا این جا می شود مظهر مضل برای او

 . چون گیرندگی او کار نمی کند

 ...خداوند ما را به شاکله متعادل که اهل هدایت است نزدیک کند صلوات

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات (عج)


