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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 62/26/49   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ( ا ول     جلسه )   نور   مبارهک   سوره          

 

ث احیای قلب و اینکه ها بحان خودتان کنید. چون در این سورهمبارکه یس و سوره مبارکه قاف را مهمامسال سوره 

 به صورت واضح ذکر شده است. ،تواند زنده شودچطور قلب می

  صلواتجزء تالوت کنندگان و عمل کنندگان به قرآن باشیم تا ما توفیق دهد  وندبرای آنکه خدا

*** 

نساء، سوره ی احزاب، سوره طالق و سوره تحریم، سوره  ظر به مباحث خانوادگی است. سورهمبارکه نور نا سوره

ث رسد که سوره نور در این حوزه مباحکنند. به نظر میخانواده بحث می هایی هستند که به صورت واضح در مورد

 کرده است. بیانصریح تری را 

 ای نازل شده و فرض شده است.شروع آمده است که سورهای است که با این تنها سورهاین 

 تنها سوره ای است که فرستاده شده و بر ما فرض شده است. اینطور بیان شده است که در وصف سوره نوریعنی 

 ﴾١﴿ونَ  ضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِیهَا آیَاتٍ بَی ِّنَاتٍ لَّعَلَّکُمْ تَذَکَّرُ ةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَ سُورَ

شرع و  تعیین حدود است که در ،بحث آیات بینات و ذکر در این سوره آمده است. از مباحث مهم آیات و بینات

 مسائل اجتماعی باید رعایت شود.

هِ إ ن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ ب اللَّـهِ وَالْیَوْم   وَلَا تَأْخُذْکُم ب ه مَا رَ  الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ أْفَةٌ فِی دِین  اللَـّ

 ﴾٢﴿وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِِّنَ الْمُؤْمِنِینَ   الْآخِر 

 حدود است.آیاتی که مربوط به اجرای 

  ﴾٣﴿ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِكَمَ ذَ كٌ وَحُر ِّ کَةً وَالزَّانِیَةُ لَا یَنکِحُهَا إ لَّا زَانٍ أَوْ مُشْر  الزَّانِی لَا یَنکِحُ إ لَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْر 
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 هُمُ ئِكَبَعَة  شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَـ صَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا ب أَرْمُونَ الْمُحْ وَالَّذِینَ یَرْ

 ﴾٤﴿ الْفَاسِقُونَ

  ﴾٥﴿ حِیمٌ رَّ  غَفُورٌ اللَّـهَ فَإ نَّ وَأَصْلَحُوا لِكَبَعْدِ ذَإ لَّا الَّذِینَ تَابُوا مِن  

  ﴾٦﴿ب اللَّـهِ إ نَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ  بَعُ شَهَادَاتٍ مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَکُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إ لَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْ وَالَّذِینَ یَرْ

 ﴾٧﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّـهِ عَلَیْهِ إ ن کَانَ مِنَ الْکَاذِب ینَ 

تواند تا این حد آلوده باشد که زن یا مرد نتواند به همسرش اعتماد کند و شاهد روابط زشت باشد و میدینی جامعه 

 .بخورد قسم پنجم هم به عنوان چهار شاهد قسم بخورد و

هِ أُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْ وَیَدْرَ  ﴾٨﴿إ نَّهُ لَمِنَ الْکَاذِب ینَ   بَعَ شَهَادَاتٍ ب اللَـّ

 تواند عینا همان کار را انجام دهد.طرف مقابل هم می

 ﴾٩﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّـهِ عَلَیْهَا إ ن کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ 

نشان این   شود.آیات احکام این طور مطرح میسوره مطلع که در کنندشنوند، تعجب میآیات را مین ها ایخیلی

 تر از آن چیزی هست که مطرح شده است. خیلی دقیق که مطلب دهدمی

 کند.زیادی را مطرح میها و مطالب حکم ،ای خودخدا در بین حرف ه

 کند.در موردشان صدق می ٤آیه  ،شوند نفرتوان به راحتی اتهام زد. اگر چهار نفر سه نمیهر کسی  مثال به

 از یك سمت شدت دارد و از سمت دیگر هم. ٢آیه 

به عنوان بسترها و مراتب جامعه در نظر آن را توان شود و میمختلفی است که در جامعه مطرح می هایصحنهها این

 گرفت.

احکام باید جلوی  با ندارند وحد یقفی مسائل غریزی  زیرا. باید مراقب باشد آلوده نشده، جامعه آن چنانکه گاهی 

غریزی  در این صورت مسائل باید جلوی آن را گرفت.که آن چنان آلوده است  جامعه نیز گاهی ها را گرفت.آن

ها را آنذهن و تخیل  .شودمربوط میها به ذهن و تخیل انسان بسیاری از بیماری .بستر بسیاری از اتهام ها خواهد بود

  زیاد است. بسیارسازد و قدرت خیال در این موضوع می
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ورد ها بیشتر در مخانم اندازند!اختالف راه می، خیانت کرده هابه آن انبینند زوجشمیکه  ها در خواب همبعضی

 .زیاد است. اتاین موضوع به اینقدر حساسیت بینند.ها را میهمسرانشان این خواب

 کند دیگر اسم او زانی نیست.کسی که توبه 

 دهد.حد انتظار برای آن حساسیت نشان میمسائل غریزی چون برای آدم خیلی مهم است، خدا بیشتر از 

های نامشروع و از طرف دیگر امنیت های نامشروع از یك طرف، نسبتباطهای فکر و خیال اجتماعی، ارتاز بیماری

 درصد آن درست است. ٣2-٢2شبهه است. بیشتر آن هم شك و  مرد است. نداشتن زن و

 نه اینکه حدس زده باشند. ،گوید: باید رؤیت کامل کرده باشنددهند مینفری که شهادت می ٤مه درباره عال

باید حد بر او جاری شود و  ،اما اگر شد و کسی اینقدر وقیح بود !کرد آن را اثباتخدا حکمی گفته است که نشود 

 . حد باید در مأل عام جاری شود.رأفتی هم نباید نشان داد

این آیات دارد به  .تکاره اس خدا همه که در آن کنیددینی زندگی میسبك پیگیری آیات: فکر کنید در جامعه 

خطاب به مؤمنین است. اما  حضور داردبا این که رسول در جامعه  است. ها جمع آمدهفعل شود.نازل می جامعه لیّو

 مؤمنین است.سازی جامعه با  انگار مسئولیت پاك

 ییکدستهای ادمکه متوسط الحال)مؤمنین  -مؤمنین وصل به رسول-٢  رسول-١در واقع در جامعه سه گروه هستند:

 های مبتالآدم-٣  (نیستند

 توان آن را در دسته سوم در نظر گرفت.که می ،ی هستند که باری به هر جهت هستندعده ای هم کسان

 بیند. میدوربینی هست که هر کدام از این سه گروه را تك تك حاال 

 (٥و٤)که ناظر داستان هستند که ممکن است خوب یا بد باشند. وجود دارددسته چهارم و پنجمی هم 

معمولی باشند اما زن وشوهر هستند و در خای ادمکسانی هستند که ممکن است مؤمن یا  )دسته ششم(یك گروه هم

 (٦)مسائل غریزی اختالف دارند و به یکدیگر شك دارند.

سپس قرائت آن ها را از هم جدا کرد و یم. بسترها با هم هستند اما بایدکنهم جدا میدر واقع ما بسترهای آیات را از 

 .کرد
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 چشمشان به در و همسایه است و منتظر هستند ببینند چه کسی این کار را کرده است.دسته هفتم کسانی هستند که 

 (٧) رود!ذهنش جایی می ،بیندمیکه هرکس را یعنی 

پدر و مادر و یا حاال مثال در حصن  هایی که در یك حصنی هستند.خانممحصن)به فتحه ی صاد(:  دست هشتم هم

 (٨)در حصن همسر.

 که در قید خانواده نیستند. هاییکه در قید خانواده هستند و خانم هاییخانم ؛ر جامعه دو مدل خانم داریمد

که زنان داریم  ٢٣آیه مؤمنات غافالت هستند. در  ،اندازندکنند که خود را در معرض شبهه میکسانی که کاری می

 کنند که برایشان حرف دربیاید.مؤمن کارهایی می

لُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا ب أَرْبَعَة  شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَ

 ﴾٤﴿الْفَاسِقُونَ 

  .هاستی آنجزاضربه  ٨2انی که به هر محصنی اتهامی بزنندداریم که کس ٤ در آیه

شود برایشان حرف در بیاید.)الغافالت کنند که سبب مینیز آمده زنان مومنی هستند که کارهایی می ٢٣در آیه

 المومنات(

کار کند. مثال  یدر جامعه را تحلیل اجتماعی، موضوع عارضه خواهد از ناحیه این عارضه اجتماعینور میسوره 

 عارضه را نگاه کرد؟این چه طور باید  ؟ش کردنگاه شود چه طور بایدطالق که زیاد می

مِّنْهُم مَّا اکْتَسَبَ مِنَ الْإ ثْم  وَالَّذِی إ نَّ الَّذِینَ جَاؤُوا ب الْإ فْكِ عُصْبَةٌ مِّنکُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّکُم بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ لِکُلِّ امْر ئٍ 

 ﴾١١﴿تَوَلَّى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

. خدا به مؤمنین ضعیف االیمان در این سوره مؤمن گفته است. غریب است خدا خیلی خداست. خدا خیلی عجیب

زند ولو نماز شب بخواند و ولی کسی که نسبت بد می !گویداما به او مؤمن می نددختر هستدوست پسر و دوست 

 نامیده است.ظاهر ذی صالح داشته باشد را فاسق 

اسالم خارج  زحیّها را از بی جهت خیلی ،بشویم سر سفره قرآنادب ما باید شبیه ادب قرآن باشد. وقتی ما مؤدب 

 کنیم.  نمی
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از آن  او را بالفاصله ،کندتوبه و تا حدی که اگر زانی و زانیه است  .این همه بدی مؤمن گفته استها را با این آدم

 ادب ما باید شبیه ادب خدا باشد. بخشد!د ولی جامعه نمیخشبمیکند. خدا حالت خارج می

مِّنْهُم مَّا اکْتَسَبَ مِنَ الْإ ثْم  وَالَّذِی إ نَّ الَّذِینَ جَاؤُوا ب الْإ فْكِ عُصْبَةٌ مِّنکُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّکُم بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ لِکُلِّ امْر ئٍ 

 ﴾١١﴿تَوَلَّى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

 ﴾١٢﴿لَوْلَا إ ذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ب أَنفُسِه مْ خَیْرًا وَقَالُوا هَذَا إ فْكٌ مُّب ینٌ 

کسی که دچار إفك شده است مثال در  .گروه نهمی را نشان می دهد که آن تهمت عظیم را کتمان کردنداینجا 

 (٩).کندع  به حرف زدن با او میجا شرو از همین .خانواده بدنام شده است

 طور برخورد کنم؟اند. من باید چا کرده است. برای من حرف درآوردهجامعه بد شده است. سوءظن پید

  برخوردهای تنش زا و انتقام جویانه نباید داشت.

تا آخرش اویر و کند به ساختن تصشروع می ،شودای میرود فرحزاد. به محض اینکه اشارهد مینگویتا ف را می

 آن حد است. در رود. برخورد او طوری است که انگار تصویر آخر را دیده است و عصبانیتشمی

 ها خیلی زیاد است.و ... این إفك ی اجتماعیهااآلن به واسطه  این شبکه

 .. به نفع اوست که قبول کند ،امکاری نکرده که گفت شهمسر ورا دید  هاییاگر زنی در موبایل همسرش حرف

آدم  .خواهد رفتاما اگر قبول نکند بیشتر به سمت کتمان پیش  ش خیلی باالستناگر قبول کند احتمال برگشت

 هم ندارد!ل کند، خیلی جلو می رود و انتها چون اگر بخواهد تجزیه وتحلیبعضی از مواقع الزم است تا تغافل کند، 

 کنند بر اساس هیجان است.ها مییی که آدمو کارها افتدشود هیجانات آدم به غلیان میها که میاین بحث

مِّنْهُم مَّا اکْتَسَبَ مِنَ الْإ ثْم  وَالَّذِی إ نَّ الَّذِینَ جَاؤُوا ب الْإ فْكِ عُصْبَةٌ مِّنکُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّکُم بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ لِکُلِّ امْر ئٍ 

 ﴾١١﴿تَوَلَّى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

م برخورد نکن. خواهی انجام بده اما از روی هیجان و احساسات و خشکاری میدروغ به تو داده است. هر نسبت 

تصمیمات دهد و شما هم ده است، اشتباهات بدتری انجام میصورتی هم که او اشتباه کرکنی دراگر هیجانی برخورد

 افتد.میشود و دعوا راه گیرید و اوضاع بدتر میبدتری می
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 ﴾١٢﴿الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ب أَنفُسِه مْ خَیْرًا وَقَالُوا هَذَا إ فْكٌ مُّب ینٌ  لَوْلَا إ ذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ

عات گوید چرا مرانسبت به یك انسان موافق میشود وقتی جامعه درگیر مسائل سیاسی میها باالخص خیلی وقت

 .اصال انتقال نده. را این حرف ها چسبانی. نکردی؟ چرا برچسب می

به او تهمتی  است و ك. اگر انسان بداند مؤمن و پاشودها موجب عزت او میوقتی انسان پاك باشد این عرصه عانو

 ..(ان اهلل یدافع عن الذین امنوا)دیدن خیلی لذت بخش است. خدا را های دفاع کند. صحنهبزنند خدا از او دفاع می

ا ها رشود. این که افراد سریع این حرفها زده میمعروف از این نوع حرف هر چند وقت یك بار راجع به افراد

-در معرض فسق و فجور قرار می این جامعه .شود و باید از این جامعه ترسیدموجب ناامنی جامعه می ،پخش کنند

 نشانه سالم بودن جامعه است.ا را سریع در نطفه خفه کنند، گیرد ولی اگر این حرف ه

شایعه و ترویج شایعه میل پیدا به  ای اینکه جامعه .نگاه کردرا  هاباید شاخص ..دهندکار قوم لوط را انجام حتما نباید

 .رودمیپیش دارد به سمت قوم لوط یعنی شاخصی است که  کند،می

 شود.ه به قوم لوط میشبی ،شودحالت انحراف خارج می ازیزی وقتی مسائل غر

ها را جدی بگیرید. برای تان تقیداتی دارید، آنخانوادهدر  مثال اگرشگیری را جدی بگیریم. های پیبهتر است جنبه

مصونیت ها بیشتر شود، چه حریمهر کنیم.عایت میر  و حدود را نداشته باشیمبا نامحرم خنده و شوخی  مثال اینکه

 شود.بیشتر می

 نامحرم، نامحرم دانسته شود.ها بگذارد. باید آشنایی نباید تأثیری در حریم

های ان را حفظ کنند. از ایرادهای جمعهایش، حتما باید حریمی که ارتباط خانوادگی دارندهای مذهبی و کسانجمع

 احساس کرد که نامحرمی کمرنگ شده است. ولی نباید ندارد یاست. البته دوستی ایراد در ارتباط ما راحت بودن

ها تواند حکم والیی بدهد و بچهنرو. پدر میستت توانند بگویند خانه فالن دومی ارند کهد پدر و مادر والیتی بر بچه

 مادر یك حکم والیی دارند. باید بدانند که پدر و

دالل نیست. است جای ،باشد. این جان ایخیلی آدم فهمیدههایی قرار داده است ولو این پدر خدا بر عهده پدر برنامه

 این کار را نکن. که است ولی پدرت گفته استخیلی خوب گوییم کار تو هایمان میبه بچه

 .خواهی بکن.هر کاری می آنوقت ،بگیر اگر توانستی از پدررا  پدریمقام 
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-کند. این خودش نشان میهایی را ایجاد میخودش حساسیت ،بیشتر است؟ مراعات چرا در جوامع دینی این آفت

 شود.شود و مسائل در آن زود پخش میحساس می، مقید استبر آن چون دهد این جامعه مقید است. 

. طیفی دادیمتذکر می ،شوند دوستخواستند همین که می، داشتیم به افرادکه کمیته ی انضباطی  ٦٧-٦٦ما در دوره 

 کردند.لب میاغشدت خود را دادن موقع تذکر  ،ها چون مسائل غریزی خیلی برایشان حساس بوداز مذهبی

 کنند.وردهای شتاب زده قاطی میتمنیات خود را با برخها در امر به معروف و نهی از منکر خیلی وقت

و شیطانی هم هست تا انسان مراقبتش بیشتر شود و با سالم  دهد، کنار آن یك کار شرانجام میکه انسان ر خیری کا

 و صلوات از دنیا برود.

یك منکر، اشتباه  شود به دلیلنمی زشت است. مقدارهمان  دادن، اش دشنامبه واسطه ه معروف و نهی از منکرامر ب

 !دیگری مرتکب شد

کند و آید، هم برزت الجحیم میماندند. رسول که در جامعه میدر درصدی از کفر میهمه اگر جامعه اسالمی نبود، 

 .هم ازلفت الجنه

-در کل که نگاه می، ها همآن آدمحتی برای خود  هزینه شوند.برای این مسیر ارزد که عده ای آن ایمان میآن قدر 

 .ارزدمی، کنید

و صد نفر به بهشت بروند، ای است که اگر همین اآلن چهار میلیارد نفر به جهنم بروند وضعیت ایمان به گونه

 ایمان است. و بهای باالی این به دلیل ثمن تر است.پسندیده

وجود زیرا د. نباش در آن هیچکساصال ارزد که داشته باشد می سالم اهلل علیهاو یك فاطمه علیه السالمیك علیای که جامعه

 دهد.برابر ارتقاء می هارا به دههمه سطح ایشان 

کنیم اما خدا یك سری ما موضعی نگاه می میل به شهادت در این مملکت عجیب است. این خیلی بزرگ است.

. ، خیلی ارزش داردای زیاد باشددر جامعه ل به شهادت اینقدر منطقی، اصولیمیاینکه  ها را باال برده است.ارزش

 کند.اصالح مینیز دم فاسد را آبیاید،  ایخود میل به شهادت که در جامعه

 دهند که خطاهایش راجبران کند.می به او شد و جلو برود امکان استغفاریاگر مسیر انسان رو به اصالح با 

 تواند فکرهایی به ذهنش برسد که خطاهایش جبران شود.انسان قدرت استغفاری دارد که می
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 .إفك در این سوره مربوط به اتهامات جنسی است 

 های دوستی زیاد . چون حس تجسس در جمعافتدو اجتماعات این اتفاقات می دوستیها ی بیشتر در جمع

 شود. مع های فامیلی معموال پوشانده میدر ج است.

برخی خیلی در این  خیلی خوب و کمك کننده  است.خیلی سردرنیاوریم. این  هااز خدا بخواهیم در این حوزه

ینطور ااگر  !کمتر شودما در این حوزه  لغزش تا ما شودیم باعث زیرارا از ما بگیر . خدایا این زمینه حس ششم دارند

 نخواهیم کرد. ، دیگر او را اذیتکرد شسی اعتراف به گناهاگر ک ،شود

 تفحص نکنند و این موضوعات را باز نکنند. تا مشاورین باید دقت کنند

 ﴾١٤﴿عَظِیمٌ ة  لَمَسَّکُمْ فِی مَا أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذَابٌ  حْمَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَیْکُمْ وَرَ

خیلی به شما رحم  خدا اماافتادید. خورید و گیر می، خیلی با یکدیگر به مشکل برمیعهده شما بوداگر زندگی به 

  کرده است.

 ﴾١٥﴿عِندَ اللَّـهِ عَظِیمٌ  إ ذْ تَلَقَّوْنَهُ ب أَلْسِنَتِکُمْ وَتَقُولُونَ ب أَفْوَاهِکُم مَّا لَیْسَ لَکُم ب هِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَی ِّنًا وَهُوَ

 ن را انتقال ندهید.جع به این موارد یقین نداشتید آتا وقتی که را

 توانی یا نه؟!..حاال ببین میبخوریقسم حضرت عباس  آن برای توانیبمالك یقین این است که  گویندمیدر فقه 

 کند.با بیان دیگر دوباره مطرح می و کندرها نمیگویند. چون ها را در قرآن جدل میاین

 ﴾١٦﴿ عَظِیمٌ بُهْتَانٌ هَـذَا سُبْحَانَكَ ذَالَوْلَا إ ذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا یَکُونُ لَنَا أَن نَّتَکَلَّمَ ب هَـ

هُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إ ن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ     ﴾١٧﴿یَعِظُکُمُ اللَـّ

هُ لَکُمُ الْآیَاتِوَیُبَی ِّ هُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ   نُ اللَـّ  ﴾١٨﴿وَاللَـّ

هُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  ة  إ نَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَ   ﴾١٩﴿وَاللَـّ

ادب قرآن( شیوع  -خرد خرد در جامعه گروهی می شوند که دوست دارند فاحشه را نزد الذین امنوا)مردم معمولی

 دهند.

 

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:14
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:15
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:16
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:17
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:18
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:19
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 ﴾٢2﴿حِیمٌ  ءُوفٌ رَّ حْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّـهَ رَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَیْکُمْ وَرَ

هِ   الْمُنکَر ب الْفَحْشَاءِ وَ  وَمَن یَتَّب عْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَان  فَإ نَّهُ یَأْمُرُ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّب عُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَان  وَلَوْلَا فَضْلُ اللَـّ

هَ وَلَـکِنَّ أَبَدًا أَحَدٍ مِِّنْ مِنکُمحْمَتُهُ مَا زَکَى  عَلَیْکُمْ وَرَ  ﴾٢١﴿وَاللَّـهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  یَشَاءُ مَن یُزَکِِّی اللَـّ

 شود.سر و کله شیطان پیدا می اینجا

أَلَا   وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا  اللَّـهِ سَب یل  فِی ینَ وَالْمُهَاج ر  وَالْمَسَاکِینَبَى  وَلَا یَأْتَل  أُولُو الْفَضْل  مِنکُمْ وَالسَّعَة  أَن یُؤْتُوا أُولِی الْقُرْ

هُ غَفُورٌ  اللَّـهُ لَکُمْ  تُحِبُّونَ أَن یَغْفِرَ  ﴾٢٢﴿حِیمٌ  رَّ  وَاللَـّ

وابط دارند. از انفاق گویند که رگوییم که در مورد بچه هایشان میر و اهل انفاق هستند. از سیاق میهایی پولداآدم

 اعتنا نکنی وانفاقت را ترك نکنی.ها گوید مواظب باش به این حرفکنند. میخودداری می

 شوند.بیشتر گرفتار می ،و مستحق هستندبوده ی فقر فرهنگدچار هایی که آید طبقهتهمت و ... که می

 ﴾٢٣﴿ة  وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ  مُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَ إ نَّ الَّذِینَ یَرْ

 دهد.اطر جهلش خیلی کارها را انجام میخبر ندارد و به خ چندانمحصن غافل است. از احکام 

اشتباه است. وقتی دادن پول را  ،پس نباید به آن ها اطعام و کمك کرد ،اینکه بگویی دختر فالن خانواده رابطه دارد

 !شوداین کاره میبا این عمل تو، واقعا ، نبودهاینطور  همن به االتا قطع کنی اگر 

و مثال احتمال خیر و صحت بدهی باید حق نداری انفاقت را قطع کنی. عفو کن. ، بینیمی ی رااگر روابط مشکوک

 تان بیاورید.در ذهنرا  ها... بوده است. این یا حتما صیغه وبگویی 

 .إفك فقط در مورد روابط مربوط به زانی و زانیه است 

 به شرط این که انسان با خدا خوش باشد. ،که دنیاست جای خوشی و خرمی استمادامیبداند دنیا تا باید آدم 

دلش به غیر خدا باشد. ممکن است زمانیکه که دنیاست جای ناخوشی و سختی است تا باید بداند دنیا تا مادامی آدم

 .بود خواهدخوش  کوتاهی را مدتتنها کسی دلش با غیر خدا باشد اما 

 اشد.ب ب و خوشخو تا بتواند حالش آدم باید خدا را پیدا کند

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:20
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:21
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:22
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:23
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-وضعشان را بدتر می همین هم واند رسیدهخر دنیا آر به دیگاشتباهی مرتکب شدند اگر کنند اغلب آدم ها فکر می

 د..و حال آنکه این گونه نیست.کن

حالتی  هر بیند و درالتی دست خدا را از خودش دور نمیدر هیچ ح ،اگر کسی ایمان حقیقی را در دلش شکوفا کند

 باشد.نصرت خدا همراه او می

 ) به فتحه ی صاد(محصن دشومی د وگیردر حصن الهی قرار می

 در حصن ال اله اال اهلل است. ، قرار گرفتناصل حصن قرار گرفتن

ایم، خداوند رحمت را بر ایم که حتما هم کردهاگر کسانی را اذیت کردهسال خواهیم تا در این اخر خدا میاز 

 ایشان نازل کند.

متوجه پس  حقوق را ادا کنیم.بتوانیم تمام نیست که  آنقدریظرف و وقت عمرمان همدیگر را حالل کنیم..زیرا همه 

 این مطلب باشیم که همه یکدیگر را حالل کنند.

  .که باید انجام بدهیم. هستدر سال جدید خیلی کار 

 

 صلواتهای فاطمی همراه باشد فتح ، باشودشروع می سالم اهلل علیها ید که با نام حضرت فاطمهان شاء اهلل سال جد
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