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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 24/9/95   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (پنجم      جلسه )   فراقن   مبارهک   سوره          

 

بلکلاباشلدالسلم( )علیهمبیلتشااهللاینمجلس،مجلسذکروتوسل بلااهل ان.خودرادرذهنبیاوریدهاینیت

.ستیدبفریصلوات،دشااهللحاجتهمابرآوردهشوان

ازحضللر سللم( الپیللاماران)علیهممللدیون،کنللونرسللیدهاسللتتللادانیللدخیراتللیکللابللاب للرکللامللیهمللانرور

رسیدهاسلتبلا السم()علیهمءبودهاست.خیراتیکاازانایا آلاوعلیااهللصلوا )خاتمتاحضر السم( )علیاآد(

اسلت. آللاوعلیلااهللصللوا )اکر(پیامار،رسیدهاست.من اءاصلیخیرا  آلاوعلیااهللصلوا )مظپیاماراعواسرا

بفرمایید.یختمقوّ بگیردصلوات آلاوعلیااهللصلوا )حضر رسولبرایاینکاتوجامابا

احزابوعدهدادهاکاخداونددرسورهماارکضیاست.همانفیهیالمقدساتصالبافیضیبحثصلوا بامعنا

کادرطولعمرمرتکل شلدهاسلتهاییلغزشوخراهاوشودمیگناهانانسانبخ یده،است.باواسراصلوا 

بلازملانیاسلتکلاانسلانم روط.اینگرددآنهاک یدهشدهوحتیممکناستتادی باحسنارویبروقلمعف

دوسلت آلاوعلیااهللصلوا یامار)محاتبااعمالیکاپوباواسراآنکندپیدا آلاوعلیااهللصلوا یامار)پبامحات

 ع ل وآللاعلیلااهللصلوا یامار)همانرورکاباپنصلوا وقتینتیجاداردکاانسااردهمدراواتفاقبیافتد.دمی

وازاعمللالیکللادوسللتدارنللدنیللزع لل بللورزد آلللاوعلیللااهللصلللوا یامار)پکللاورزدبللااعمللالیمللی

داد،داریکند.دراینصور صللوا جلوابخواهلد دوستندارندنیزاجتنابوخودآلاوعلیااهللصلوا یامار)پ

واعملالیکلا آللاوعلیلااهللصللوا یامار)پرابرلاداشلتنبلابنلابراینبایلدانسلان.صلوا واقعیباایلنمعنلااسلت

کلاواعملالی آللاوعلیلااهللصللوا یامار)دوسلتداشلتندورابرلاخلودرابلادشلمنانپ آلاوعلیااهللصلوا یامار)پ

بللابرکللتایللنینللدشللایکللابللانللا(شللاءاهللانداشللتندقرللدکنللد.دشللمنمللی آلللاوعلیللااهللصلللوا یامار)پ
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واگلرافتلادهقلو بی لتریتحق یابدهنوزدرماتحق نیافتااست،کااینرفتار،است آلاوعلیااهللصلوا یامار)پ

.یدیبفرمایختمصلوات،پیداکندومااه صلوا شویم

شلااهللانوکنیممیابارویکردخانوادهمررحنبود.جلسا راموضوعجلساسورهماارکافرق،گذشتاهایهفتادر

حلولیکلامحفللهملینیلونکنلیمنملیایرامتوقل بحثسلوره.بی تربپردازیمبحثخانوادهباکنیممیسعی

تادرروحوروانملاسلباهرحالخواستایاناخوا.شوندمیدعو باجلساممئکاآنسوره،شودمیدایرایسوره

تلنماسلتکلاغخیلیمسورهماارکافرقانبودهاست.ماومیزبانااستکامابایکمهمانیرفتمانندآن.دارداثر

واگلردرشلویمبامضامینیازسورهآشناکنیمسعیمیهاباشد.ماسریازسورهعمرخودمیزبانیکانساندرایا(

،ایمخواندهقامیااگربررسیکردهموضوعا سورهرا،دراینجلسا ایماگذشتافرصتبرایمرالعاسورهنداشت

.کنیمبی تریمرالعادقتراباموضوعا سوره



 خالصه و یادآوری مباحث مطرح شده در جلسات گذشته:

«تباار  »واژهدرایلنسلورهکادرسورهماارکافرقانآمدهاسلت.استترینموضوعیمهم«برکت»بحث .1

.سلورهدیگلریکلابلاموضلوعدرذهلنداشلت«تالار »سورهفرقانراباعنوانسورهتوانمیآمدهاستو

 تکرارشدهاست.یندباردرسورهماارکافرقان«تاار »واژه.لکاستاشارهداردسورهماارکامُ«تاار »

هلایدیگلرخودازنا( «فرقان» کلمادیگرازخصوصیا سورهفرقانمعرفیقرآنباوجافرقانیتاست.یکی .2

مهمیاستکاخداوندیکسورهرابانا(فرقاناختصاصدادهاستکانا(دیگلرموضوعنیزاین،قرآناست

 بینح وباط است.قرآنیاکارکردقرآناست.انتظاریکاازقرآندرذهناستباعنوانمیزان

ااسلت.نلذیرکسلیاسلتکل«نذیر»باعنلوان آلاوعلیااهللصلوا یامار)صوصیتدیگرسورهفرقانمعرفیپخ .3

 .رادربرداردتنایاحالتت وی یاحالتکااینحال.استعام ه داردهندهانسان

واوراازدشلوملیبلاآنهلامواجلاکاانسلاناستخصوصیتدیگرسورهفرقانفهرستکردنانواعانحرافاتی .4

دتوانمیاسترح ی.اگرکسیبادنااللیستکردنانحرافا انسانازمسکندمیرابیاندنکمیمسیرح دور

 اینسورهرادناالکند.
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وبایدبداندکاارزشایندنیاتایااندازهاست.یقدربایدبادنیااعتناکندمیحالانساندردنیازندگیباهر .5

یعنلیخداونلد«خیرامنذاللک.»کندمیفرقاناینموضوعراباصور واضحبیانماارکاسوره10کرد.آیا

بلاایلنگونلانالودهینقصرومواه دنیاییدهدولیا آلاوعلیااهللصلوا یامار)ایینداشتازاینکاباپابهیچ

نداشلتااسلتازمواه دنیاحضوبهلرهداشلتاباشلندوممکلنهمسم( الپیاماران)علیهمممکناستترتی 

 باشند.

 7)نَذِیرًامَعَاُفَیَکُونَمَلَکٌإِلَیْاِأُنزِلَلَالَوْالْأَسْوَاقِفىِیَمْ ىِوَالرَّعَا(َیَأْکُ ُالرَّسُولِهَاذَالِمَاقَالُواْوَ

 8)مَّسْحُورًارَجُلًاإِلَّاتَتَّاِعُونَإِنالظَّلِمُونَقَالَوَمِنْهَایَأْکُ ُجَنَّةٌلَاُتَکُونُأَوْکَنزٌإِلَیْاِیُلْقَىأَوْ

 9)سَاِیلًایَسْتَرِیعُونَفَلَافَضَلُّواْالْأَمْثَالَلَکَضَرَبُواْکَیْ َانظُرْ

 10)قُصُورَالَّکَیجَعَ وَالْأَنْهَارُتحْتِهَامِنتجْرِىجَنَّا ٍذَالِکَمِّنخَیرًالَکَجَعَ َشَاءَإِنالَّذِىتَاَارَ َ

باغنلدادهاسلتودارایلیوامکانلا ملالینلدادهاسلت آلاوعلیااهللصلوا یامار)برخیگفتندکاخداوندیراباپ

خداونلدتعملد.هاازدنیلازد(دباینیگونابرایتومث فرمایومیکندمیرو آلاوعلیااهللصلوا یامار)خداوندباپ

خودباغوگنجندادهاست. آلاوعلیااهللصلوا یامار)باپکابگویددارد

والاتلااسلتموضلوعدرسلورهزخلر هملانکلاشلایا.اتبلاآخلر اعتااریسنجیدنیانسشودمیمنکتاپنج

ربیانشدهاست.تمفص 

جودداردکاازرویآنهلاعالوربرخینکا سورههممربوطباآیا تکوینیاست،آیا عجیایدراینسورهو

وبحثاصلیخودبرسیم.«عبادالرحمان»یمتاباآیا نکمی

 45)دَلِیلًاعَلَیْاِال َّمْسَجَعَلْنَاثُمَّسَاکِنًالَجَعَلَاُشَاءَلَوْوَالظِّ َّمَدَّکَیْ َرَبِّکَإِلىَتَرَلَمْأَ

 46)یَسِیرًاقَاْضًاإِلَیْنَاقَاَضْنَاهُثُمَّ

 47)نُ ُورًاالنهَّارَجَعَ َوَسُاَاتًاالنَّوْ(َوَلِاَاسًاالَّیْ َلَکُمُجَعَ َالَّذِىهُوَوَ

 48)طَهُورًامَاءًالسَّمَاءِمِنَأَنزَلْنَاوَرَحْمَتِاِیَدَىْبَینْبُ ْرَاالرِّیَاحَأَرْسَ َالَّذِىهُوَوَ
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آیاندیدهپروردگلار یگونلا«کی مداظ »یکیازآیاتیاستکادرمتونفلسفیخیلیباآناعتناشدهاست،

داد،یملسایاراسلاکنقلرارخواستمی،یعنیاگرخداکندمیخداخودراباسایامعرفیسایاراگستردهساخت.

،وخلودشلدماند،شأنمستق برایسلایاقائل ملیمیسایاثابتویرخیدنساتباحرکتخورشیدمیءشییعنی

خل کرد.خورشیدرادلی سلایاقلرارءولیآنراوابستاباشی؛شدوابستاباموجوددیگرمیغیرموجودجدیدی

داد.یعنییونخورشیدهستپسسایاهست.

.یلونخلداهسلتدهلدمینوعاستداللوروشاستداللران انشودمینکتابعدیکادرسورهفرقانمررح .6

ازسلمتهلایملانوعلااستداللاخیلیییزهاهستند.نابادلی اینکاخیلیییزهاهستخداهست.درحالیک

حالیکابایدازسمتدیگلریوننظمهستپسخداهستدرگوییممینظمماربرهاناستمثمدنادرست

 نظمهست.تحلی کرد،یونخداهستپس

کلاتدرستاسلدَلِیلًاعَلَیْاِال َّمْسَجَعَلْنَاثُمَّسَاکِنًالَجَعَلَاُشَاءَلَوْوَالظِّ َّمَدَّکَیْ َرَبِّکَإِلىَتَرَلَمْأَمثمدرخودآیا

نورنیستبنابراینسلایانوراستمثمدرش کاظلمتوجودداردولیدرواقدسایةرودمیءابتدادقترویشی

ایلنمرلل بامعللولاسلتکلاازمعلولبامن اءنیستبلکاازخودمن اء،اص نیزوجودندارد.نوعادراستدالل

بلاریلکوخلوبکانسانمتعلالیکادرتما(زندگیکاربرددارد.برایمثالدررابرابایدهدراترتی میبرهان

یوناینفردکارگوییممیباردیگرودهدمییوناینانسانمتعالیوخوباستپسکارخوبانجا(گوییممی

یکرویم.لاستکامانوعاازمسیراولمیپسانسانخوبومتعالیاست.ایندونوعاستدالدهدمیخوبیانجا(

افتد،نلوعدیگلرقحتمابرایمنمیا(پسفمناتفادیونباخداعهدکردهگویکردهومیموقدانسانباخداعهد

.نوعاایمانازآنباالییسری ماافتدمییونباخداعهدکرد(پسایناتفاقبرایمنگویدمیگونااستکااین

پسبنلابراینازخلوبغیلرخوبیاست،یونخدارحمانیتدارد،خداست،یونخوبی،،یعنییونخداگیردمی

.اینموضوعکاربردهایمتعددیدارد.شودمیخوبصادرن

سلتزملینراطلوریقلراردهلدکلاسلایاتوانمیگونابرداشتکردکاخداونداینآیارااینتوانمیآیاسوال:

ت کی ن ود؟
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سلاکنقلرار-راسلایا-راآنخواسلتملیبگیرید،اگر« ظ»رابایاییزیبگیرید.اگربا«وجعلا»بستگیدارد-

زملانیکلاحرکلتوحلاال د.ازطلر دیگلرنااشدومستق باشلءزمانیکاسایاوص باشیآن،یعنیدادمی

مختل نااشد،سایاهمنخواهدبود.



رونماییکنیم:تاحدیراهانپرداختیمآیا میاناسورهکاماخیلیباآن

باعنوانلااسشب:

باعنوانآرامشخواب:

زندهشدنروز:

ولیدرایلنکنندهوازایندستمث بادخزانراداریم،دهندهیونانواعبادهابادهایب ار ،هدهندب ار ریاح:

،اشارهکردهاست.دهدمیدهندهکانویدبهارراآیابابادهایب ار 

کثیفیراشست.توانمیآبهستوکاشکرخداراگوییممیشوییموانطهور،ماهرزمانجاییرامیباعنآب:

تکلاسلایلندلیل اا.ایلنموضلوعبلشلودملیکابعدازشستناینخیسی،خ ککنیممیازطرفیخداراشکر

اینخاصیتبرایآبنالودیعنلیگردد.اگرسمانآمدهاستوباآسمانبازمییعنیآبازآ«وسماءذا الرجد»

.شماوقتییکگیاهیرادهدمیشد،یونحیا دراثرآمدنورفتآبرخرفتحیا محق نمینمیآمدومی

شلودمیرهماار طارقاشارهو.درسشودمیحیا دراوایجادکندمیدهیدیونآبدرآنجریانپیداآبمی

آسلمانوزملینرابلابلودنصلدعرجلدویعنیازیکسلمتصدعاست.کاسماءذا رجداستوارضذا 

.«وماانزلنامنسماءماءطهورا»:فرماید.باهماندلی دراینآیامیدهندمییتآبنساتعوض

یابد؟مداینتاریکیگسترشمیگویدمی تاریکیاست.یعنیدرک تاریکیاستووقتیمنظورازظسوال:

باصلور تلاریکیظلاهرکاراءآنشیبرابرنوراست،اثرءدرستکاوقتییکشیمعناسایابااینازمنظور-

درءنورینیسلتکلاشلیکادیگرتاریکیبامعنابلندشدنوکشآمدناست.در«مد».گوییممیظ راشودمی

.کندمیایایجادسایااستکامقاب آناثرداشتاباشدوسایاایجادشود.مثمدرختدراثرنور
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  49)کَثِیرًاأَنَاسىَّوَأَنْعَمًاخَلَقْنَامِمَّانُسْقِیَاُوَمَّیْتًابَلْدَةًبِاِنُحْىَلِّ

ومواردیاستکادراینسورهذکرشدهاست.استمیتا،موضوعاتیکادررابراباآبةبحثحیا وبلد

 

 آیات مربوط به عباد الرحمن

اند،یعنیخیروفیضآنهابرایخاصعا(خداییراگرفتاداییورحمتیعنیبندگانیکارنگخ«اادالرحمنع»

نفراگیراستوفقطمختصانساننیستوجنااعملومیایعنیشمولیترحمت .وکافر،جانوروگیاهوعا(،مومن

دارد.

 

 «نعباد الرحم»های  ویژگی

 هابایند.دفخریازاینتوانمیروند.کسینتکل رویزمینراهمیتکاروبیهَوْنًا،بیالْأَرْضِعَلىَیَمْ ُونَ.1

برایجاه باشد؛عق میعلموبیاگرباجاهلیبرخوردکنند؛جاه درقرآنبیسَلَامًا،قَالُواْالْجَهِلُونَخَاطَاَهُمُإِذَا.2

ولیعاادالرحمنبرایاوامنیتهستند.یعنیمقابل مثل زندمیهمامنیتهستنددرستاستکاجاه امنیترابر

،حتیبرایخودآنافرادهلمایلنکنندنمیاینافرادامنیتراسل کندمیراسل تومث جاه کاامنیکندمین

 زنند.ولیامنیتآنهارابرهمنمی،ممکناستباجه آنهامقابلاکنندکنندنمیکاررا

 قِیَا(،درش بیتوتادارندیعنیبیتدارندوبانمازش ادغا(شدهاست.وَسُجَّدًابِّهِمْلِرَیَاِیتُونَ.1

غَرَا(،خوببودن انعام ایلننیسلتکلاازعلذابنترسلند،کَانَعَذَابَهَاإِنَّجَهَنَّمَعَذَابَعَنَّااصْرِ ْرَبَّنَایَقُولُونَ.2

باکارهایخوبیکاماکردیم،کنندنمیگونافکرقائ نیستند.یعنیاینیعنیبرایخوببودن انحسابخصوصی

گوینلدرهستندنساتبااینموضوعکامیتنریاعاادالرحماهافرادخداوندیرابایدماراعذابکند.درحالیکا

مسلاویبلادعایبی تریدارند.اینرورنیستکااینفرداحساسکندعم خلوباو«جَهَنَّمَعَذَابَعَنَّااصْرِ ْرَبَّنَا»

السم( )علیا.اینموضوعرادردعاهایامیرالمومنینشودمیبه ترفتنقرعیاستیعنیبرایخوداستحقاققائ ن

خواننلد،یخودمیمانیستبلکابرابرایخواندالسم( اگردعایکمی می)علیالمومنین،درواقدامیرابینیممیزیاد

خواهدجهنمازاودورباشلدودلیل اقعامیجنااتعلیمیندارد،جزءعاادالرحمناستووهمینسوره65طا آیا



7 
 

همازجهتاستقراروهمازجهتاقامتگاهجایبدیاست.عم ،استیعنیجهنممُقَامًاوَمُسْتَقَرًّاسَاءَ ْآنهمإِنَّهَا

ملااسلتوت،خداخداستوخال وماللکسرهطواینخو ورجاءباهمبریزد.درواقدهماینشودمیمنجرن

ایلنموضلوعفهلم.کنلدملیتولیدن،برایمصونبودنحقی،کنیممییوازبدیدورکنیممیاگرهمماکارخوبی

 .شویممیکنیممتوجاماسختباشدولیاگرقرآنبخوانیموآیا رامرالعایارشایدب

.بی ترجناااجتماعیبلودناندشدهذکر«عاادالرحمن»عاادالرحمانمومنینمتقینیهستندکادراینسورهباوص 

آنهادراینسورهاهمیتدارد.

اسلت.محل «قلرار»،مح استقراروقرارواطمینان،رضایت،مح رضایتآنهلاییکلامربلوطبلا«مُقَامًاوَمُسْتَقَرًّا»

حالتنتیجلاومرتالا،مُقا(شودمیلازنزوال الهینوکندمی،یعنیجاییکامرتااپیدا«قا(مُ»اقامت،اقامتهمان

،اسلتوهمبرایجهلنمهمبرایبه تمُقَامًاوَمُسْتَقَرًّاسَاءَ ْانجا(دادهاست.قامیکانساتباخیرا قا(آن،مَمَ

ااخیلیبلداسلتیعنلیهمبامعنایمرت«مُقا(»استیعنیخیلیبد،و«ساء »مستقرمح قراراستکادراینآیا

مربوطباآنییزیاستکابرفلرد«قا(مُ»مربوطباخودفرداستو«قرار»هایناجوردارد.درواقدمرت دریافت

.شودمینازل



 67)قَوَامًاذَالِکَبَینْکَانَوَیَقْترُواْلَمْوَیُسْرِفُواْلَمْأَنفَقُواْإِذَاالَّذِینَوَ

.اینموضوعدرسلورهماارکلااسلراءهلمشودمیونادست انتنگکنندمیودراینحالنااسرا کنندمیانفاق

مسیرتعادلراحتمارعایتکندکااینافرادهمکندمیاشارهشدهاستکاخداونداصرارداردیکنفروقتیانفاق

.کنندمیهمینکاررا
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یَلْل َذَالِلکَیَفْعَل ْمَلنوَیَزْنُلونَلَلاوَبِلالْحَ ِّإِلَّلااللَّاُحَرَّ(َالَّتىِالنَّفْسَیَقْتُلُونَلَاوَءَاخَرَإِلَاهًااللَّاِمَدَیَدْعُونَلَاالَّذِینَوَ

 68)أَثَامًا

آنهاغیرخدارااللاشودمیوشرایطزندگیمنجرنحوادثزندگیکندمیبانوعیبیانءَاخَرَإِلَاهًااللَّاِمَدَیَدْعُونَلَا

خیلیمهماستکااینافرادناقتل .کندمیخودقراردهند.شرایطسختزندگیآنهاراازوضعیتتعادلخارجن

این«عاادالرحمان»کایرابرایکرد(میدررابراباایندوموضوعفکریندسالی.منکنندمینفسدارندونازنا

،قت وزنارامررحکند.دوویژگی

دداروجلودیقلیثواولاینکابینشر وگناهرابرلانکتارسد.سانکتاباذهنبندهمیدراینرابراعباسی:قای آ

هلاییرااتشدویکمرتاادراینآیلاصلفتصح«الرحمانعااد»درابتداآیاتیدررابراباصفتهایمثاتاکیرا

.کندمیواولینصفتسلایهمشر رامررحآیدمیسل کنندبایدازخود«عاادالرحمان»

هلابلاواسلرارابرلایونانسان.شودمیکاهردومنجرباقت نکتادو(ایناستبینقت وزنانیزرابراوجوددارد

وهمممکناستفرزندیازاینرابراشوندمیشدهوازحیا طیاامحرو(خااثتنام روعیکاباهمدارنددیار

 لر درنظلرکنندهراهمترازبامدرسورهماارکانورنیززنا.شودکااونیزازاینحیا طیاامحرو(گیردبشک 

گرفتاشدهاست.

ایهستند.مثمبرایسرقتشلایدنتلوانمرتالادرایهستندهمانرورکاخیرا مرتااگناهانمرتاابعضینکتاسو(،

باافلرادکلمارابرموضوعا دراینکارراکرد.بامیزاننفیشر اینتوانمینظرگرفتولیبرایشر وزنا

آمدهاستکابرایهمااعضازناییوجوددارد.)علیاالسم( .برایمثالدرروایتیازاما(صادقشودمی

خلودراازهلیچ«عاادالرحمان»باطورقردتمرکزکردکاتوانمینظرآقایعااسینکتاسو(است.رویایننکتا

یونمنانسانخوبیهستمپسازگناهمصونهستم.حتیدررابرابازنانیزگویدمیداند.یعنینگناهیمصوننمی

اقتصادییامسائلیازدررابرابامسائ هاییکاباانسانخوردهشدهیا.مراقاتدارد.اغل لرماگویدمیراننای

بیند.باایندلی استکاانسانبرایخودیکمقامیقائ استکاآنگناهرابرایخودنمی،ایندست

وزدندکاباعثشدهبوددردرگیریباهمسرشلانروشدهبوددرخانوادهروبایشخصیبام کلدریکیازموارد

شروعکردندباگریلاکرد(کایراشمابایدبااینکاردستبزنید،ای انخوردیصور بگیرد،ازاینفردسوال
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گفتهمسرشراموردضلربوشلتمقلرارمندردورانیکامجردبود(اگرکسیبامنمی»پاسخدادند:کردنو

وازاینناراحتهستمکاملنا(فکراینکارراانجا(دادهحاالمنبااینطرز،کرد(میدادهبااوباشد برخورد

اگراینفردمراقاتنداشتاباشدممکناسلتدسلتبلاگناهلانبزرگتلرنیلزبزنلدوایلن«.یرابایداینکاررابکنم

مراقالت؛درامورشلانخوانندوکارهلایخلوبیکلادارنلدمثمنمازیکامیدالیلیافرادبابرخیخررنا است.

هلاییکلاایلن.ناایدخلودرامصلوندیلد،آد(شوندمیودیارم کمتیکنندنمیهارانیزرعایتحریم،کنندنمی

هاشانتندکابادلی مومنبودنمراقاترادیهسرادارنداه مراعا هستند.متاسفانااف«عاادالرحمان»هایویژگی

وباتدریجاست.برایمثالمادراینمدرسابابرخیازافرادسابقاافتدمی.اینگناهانناگهانیاتفاقنشودمیکمتر

م.یرارعایلتنکلرد«یزنلونوال»دهسالاداریمولیاینسابقادلی برشوخیکردننیست.اگرایناتفاقبیافتدیعنی

واسرامتاه بودنباواسرااما(جماعتبلودنوازایلنملواردمصلونازگنلاهنیسلت.هیرگلاهفلردناایلدافرادبا

مراعا کردننساتبازنانیانفوسرارهاکند.قت نفسنیزباهمینترتی است.قت نفسیعنییکفردکلاری

ترازعمرشبمیرد.مثمفردیهمسرخودراعذابدهدواینموضوعباعثشودکاهمسلراوکندکایکنفرزود

ایلنموضلوعدرزنلدگیخلانوادگیخیللیاتفلاقاشد.بدازمصادی قت نفستوانمییندسالکمترعمرکند.این

20هاکنیدطولعمرخانممیوقتیبررسیآمارگرفتمثمدربرخیشهرهاتوانمی.حتیبرایبرخیشهرهاافتدمی

سالکمترازآقایاناست.

وبلاایلنواسلراعملراوایباینددعاکنیدندانستاهرخراییکردیمکامنجرشدهاستکسیازاینموضوعلرما

.تکندتاجاراناینکارماباشد.کوتاهشود،باواسراخواندناینسورهخداوندباآنفردییزهاییراعنای

هلادررابرابلاآندررابراباکسانیهستکاناح باشدولیکفاروافرادیکاح آنهالرمادیدناستبایداین

بلرداردکلادستازایلنکارهلاکندمیواراستیامرد(راگمراهرباخنند.مثمیکاآنهابی ترلرماباکردکارهایی

نکلاایلنفرزنلدانخیللیمهلمخصوصیخودبافامی بلافرزنلداولیدررابراباروابطبحثاینمواردجدااست

.ازخدابخواهیمبابرکتایلنکنندمیدینرااذیتیونفرزندانتایکسنیخیلیوالخیلیبایددقتکرد.هستند

هلاشکسلتاشلود،دیلارایلندانیموممکناستبادلی یکشلوخیسلادهحرملتهاگناهانیمث زناکانمیش 

هامارازندهوتوفیقا مارازیلادهاومراقاتهایبیانشدهن ویم.ایندقتژگیانن ویمدیارقت نفسباویگناه

کند.می
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ولیاینخیلی،رویمآنطر باهرحالمیکندمیشدننیست.درک فرقینک تاشهاد یکمقا(است،صر 

موضلوعا راهایملانایلنقت نفسثاتشودبنلابرایندردعاسختاستکادرآخر درپروندهماندانستازناو

قراردهیم.



 69)مُهَانًافِیاِیخَلُدْوَالْقِیَامَةِیَوْ(َالْعَذَابُلَاُیُضَاعَ ْ

شودمی«اثاما»کرداگردیارگناهشود،یعنیدیاراگرانسانباورمیایناستکاکاوجودداردنکتاخیلیمهمی

وبلاایلنشودمیکادراینصور عذاباومضاع شودمیاندازدوازجنسگناهخودرادرسنخگناهمیینیع

خلوردتلابلاعصل برسلدمثالوقتیبابدنضلرباملی.برایکندمیدلی استکاجنسقیامتعذابرامضاع 

باعص اسلت.شایابابرخوردولیوقتیتنهاعص باشدخوبشد آنبی تراستآخر نیزشودمیکمشد 

داردوبامعنایبرابراستکلاالاتلابسلتگیدارد.«زهر»عذابآننیزحالترودمیهاکناریونجنسقیامتپرده

کلاخداونلدبخواهلدکسلیرادربه لتیلااست،نااین«خلود».جنسروزقیامتماندمیمث مجازا «اثم»خود

رفلترفلتوپلسهمنیستکاخداوندنخواهدجعلینیست.مثمدرخوابامکانپیشگوناواینجهنمخالدکند

امکانعم نیستوهریاهستخودنفساستکااگرخوبباشدخوباستواگربدباشدبداست.قاب تغییلر

قیاملتجنسهمنیستووص باارادهاستواینرورنیستکاروزوش بگذردوفردخوبیوبدیرازیادکند.

.ایلنحاللتخلاریوپسلتیامکلانبرگ لترودمیهیچگناهینت.اگرانساناینموضوعرابداندسمخلوداست

عرفیدرنظربگیرید.،نداردوهمی گیاست.خلودراعقلینگیرید

؟شودمیبحثشفاعتیاسوال:

:آیا شفاعتدرقرآنسورهماارکامدثراست-

فلىِسَللَکَکمُمَا 41)الْمُجْرِمِینَعَنِ 40)یَتَسَاءَلُونَجَنَّا ٍفىِ 39)الْیَمِینِابَأَصحَإِلَّا 38)رَهِینَةٌکَسَاَتْبِمَانَفْسِفک ُُّ

نُکَلذِّبُکُنَّلاوَ 45)ائضِینَالخْمَدَوضُنخَکُنَّاوَ 44)الْمِسْکِینَنُرْعِمُنَکُلَمْوَ 43)الْمُصَلِّینَمِنَنَکُلَمْقَالُواْ 42)سَقَرَ

 48)ال َّافِعِینَشَفَاعَةُتَنفَعُهُمْمَا 48)ال َّافِعِینَشَفَاعَةُتَنفَعُهُمْمَاف 47)الْیَقِینُأَتَئنَاحَتىَّ 46)الدِّینِبِیَوْ(ِ
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انلد.مرلرحکلرده«اثاا شفاعتقلرآن»وباعنواناندآوردهذی اینآیا مااحثیراطااطاایی)ره حضر عمما

یلرابلرایشلماشلفاعتکنلدمینامکانیفراهمشدکابتوانندازمجرمینسواالتیبپرسند،سوالایاصحابیمبر

کلارانبلودیموتکلذی یمواطعا(مسکینهمنداشتیم،همن ینباگناهیونماازنمازگزارانناوددناود،پاسخدادن

شفاعتباتوجاباایلنسلورهاینموارداست.کندمیراازشفاعتمحرو(ناروزدینهمکردیم.بنابراینآنراانس

بلوداظهلارگیرافتادههمسرفرعوندردربار.استجاییگیرافتادهبرایکسیاستکادربرایهمسرفرعوناست

ولیباشرایریکلادردرستاست آلاوعلیااهللیامار)صلوا وپالسم( )علیهمایمانکردوشهیدشد.ح اه بیت

.شودمیسورهمررحکردشفاعتشام حالانسان



 70)رَّحِیمًاغَفُورًااللَّاُکاَنَوَحَسَنَا ٍسَیِّاتِهِمْاللَّاُیُاَدِّلُفَأُوْلَئکَصَالِحًاعَمَلًاعَمِ َوَءَامَنَوَتَابَمَنإِلَّا

نبایدمراقاتبی تریداشتاباشندتلادری.مومنشودمیباوسیلاتوباگناهانتادی باحسناکندمیدراینآیااشاره

بسادریکخانوادهدوبرادرهستندکایکیتااواخلرعملرخلودملومنبلودهوللییلکاآنسمتقرارنگیرند.ی

اقاتبخیرشدهاینبامعنایتصلادفیعودتوباکردهدهوبرادردیگردراواخرعمرخواوراباهمکترسانیلغزش

بودننیستبلکاازجنااتمثی بیانکردیمکاهمی اخو ورجاهستوکسیناایدخودرامصونبداند.ازطر 

.گیردمییمبگوییمدرجهنمقرارتوانمیکسنخطبایند.مانساتباهیچآخردیگرناایدکسیخودرا



 71)مَتَابًااللَّاِإِلىَیَتُوبُفَإِنَّاُصَالِحًاعَمِ َوَتَابَمَنوَ

 72)کِرَامًامَرُّواْبِاللَّغْوِمَرُّواْإِذَاوَالزُّورَیَ ْهَدُونَلَاالَّذِینَوَ

 73)عُمْیَانًاوَصُمًّاعَلَیْهَایخِرُّواْلَمْرَبِّهِمْایَا ِبِذُکِّرُواْإِذَاالَّذِینَوَ

،درمواجهابالغودهندمییعنیشهاد بازورن«الزُّورَ»دتادی بادستورالعم شوند.عاادالرحمانتوانمیآیا این

کراملتیعنلی.ریلزدوتعادلاورابلاهلمنملیکندمینه.لغوآنهاراجوزدکنندمیباکرامتوبزرگواریبرخورد

وانعرا داردوباکسیرسدمییعنیبااوآسیاینکندمیعاورت.باکرامگیردمینقراررالگوهایغلطتحتتاثی
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رسلیماعتلدالرارعایلت.ماخیلیوقتهاوقتیبالغومیرودمیوزیربارلغوهمنکندمیوجنگباپازندمیلرمان

جامعلابایسلتیمخلواهیمجللویبلدیاواثرندارد.خیلیوقتهلاملاملیلغودیگرانروی.شویممیوخارجکنیممین

.کنیممییممدیریتکنیموشروعبابدیکردنتوانمین

گیملاایلنددرزنلاعتناییبااوبرخلوردنکنلیم.اگرکسیدررابراباحر خداحرفیزدازنزدیکانتافامی بابی

کنیممییاسکو کنیممیمااوراحمایتنکندمیمثمیکنفربانحویذکرخدارابیانآیدمیمواردخیلیپیش

وَصُلمًّا»ایازذکرخلداداشلتاوراتاییلدکنلیموب لنویم.وقتیکسیییزیگفتکارایحا.کنیممییامخالفت

ناایدذکرخدابرایانسانحالتخنثیداشتاباشد.کند.اعتناییمیمخصوصابییعنی«عُمْیَانًا

یعنلی«علیهلا»وبیاعتنااستوکندمییخِرُّواْیعنیسجدهنولَمْکندمیجدهشنودسیعنیوقتیآیا رامی«یخِرُّواْ»

.شودمیآیابراونازلوخواند

درسورهمدثراصحابیمینیانیازیباشفاعتدارند؟سوال:

بلاوللیارتالاطعللمبلاقلرآننلداریماشایدشفاعتییزدیگریاست.شفاعتبی ترزمانیاستکاملثمملاکل-

کاوقتی،نقدرجاداردبرایشفاعتآ.کنیممیماعلمپیداشودمیوشفاعتای انباعث آلاوعلیااهللیامار)صلوا پ

نهایتاست.یونعالمآخر خیلیبیشودمیمستعدشفاعتشودمیانسانازگناهپا 

بالغلوموجلا«عاادالرحمان».کنندمییعنیازرویتفکروتعق باآنهابرخورد عُمْیَانًاوَصُمًّا)73تفسیرالمیزانآیا

فاقلا فلردیاسلتوت.یکینلاظربلااکنندمی.همینسیستمرابرایلغوپیادهشوندمیباذکرمواجاابلکشوندمین

نهلاخوانلدهآقتیآیا برایتعام بادیگراناستوباارتااطدریقرآنخواندنوروایا واحادیثاستودیگر

بامعنایجفتشلدناسلت«شفد»نساتباآنواکنشمثاتدارند.شفاعتازواژهشوندمییاباآنهامواجاشودمی

.داشتاباشدپسبایدشرایریبرایاینحالتوجود



 74)إِمَامًالِلْمُتَّقِینَاجْعَلْنَاوَأَعْینُقُرَّةَذُرِّیَّتِنَاوَأَزْوَاجِنَامِنْلَنَاهَ ْرَبَّنَایَقُولُونَالَّذِینَوَ

 75)سَلَمًاوَتحَیَّةًفِیهَایُلَقَّوْنَوَصَارُواْبِمَاالْغُرْفَةَیجْزَوْنَأُوْلَئکَ
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 76)مُقَامًاوَمُسْتَقَرًّاحَسُنَتْفِیهَاخَلِدِینَ

 77)لِزَامَایَکُونُفَسَوْ َکَذَّبْتُمْفَقَدْدُعَاؤُکُمْلَالَوْرَبىِّبِکمْیَعْاَؤُاْمَاقُ ْ

 76)مُقَامًاوَمُسْتَقَرًّاحَسُنَتْفِیهَاآیاخَلِدِینَ

بلابدانلدررک قرآناستوآیاتیاستکاالز(استانسانآنراهمازنظرمعناییوهمازنظرعمللیغازآیا 

ضملترااینآیاباصور کاربردیبیانکردهاست.هدایتوبحثتمامیایندلی کا

دقدرونزدخداونشمادرشودمیشماباعثدعاینییع.اندازههستیداگردعانااشدیعنیشمابیرَبىِّبِکمْیَعْاَؤُاْمَا

شناسلیقدردعلایاونلزدخداونلدییسلت.بنگردبداندخواهدقدرخودرانزدخداونداندازهپیداکند.هرکسمی

بلرای.کندمیوبرایآناقدا(گیردمیآنییزیاستکاانساندرنظر.دعاشودمیانسانبادعانزدخداوندمعلو(

تحققل آنفلراهمکنیلددریباشیدوتما(شرایطرابلرافرجا تعالیاهلل)عجکنیدکاازیاراناما(زمانامیدع:مثال

بداشلتاباشلمتلاکن،خوبمنبایدیکنساتیباقراقربخودرانصی مااینصور دعارخدادهاست.خدای

ند.آنرانصی منک

خدایامنراازهرگناهیوآلودگیوازهررجسیپا کن،منبایدمصادی پلیدیرادرزندگیخودت لخیص

هایدرونیمنراباایمانتادی کن،منبایدبفهملمایلناضلررابیگونلابلاایملانتالدی دهم.خدایااضرراب

هلاهلارابلدانم.ایلنمتلاقلدرآنهارابامنبده،ابتلدابایلدنعمتهلاراب ناسل.خدایاتوفی قدرشناسینعمتشودمی

قدردارد.،دروشهایدعاکردناست.باهماناندازهکاانسانزبانبرایدعاکردندار

 

 این هفته  تمرین

عالورکنلیموازآنتاماخوبیوکرناهنجاریدرستنکنیموببرخوردمابالغوباصور کرامتباشد. .1

 خودراآلودهنکنیم.

 اعتنانااشیم.اییکنیمونساتباآنبیافزهم،ایازذکرخدادراطرا مابوداگررایحا .2

 وقو بی تریداشتاباشیم.رویدعاها .3
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*** 

هایگذشتاازاینقراربودکابادلی بزرگشدنفرزنلداندختلروپسلرونزدیلکعلتتعریلیجلسا درهفتا

.هلاییرخندهلدتمهیداتیاندی یدهشودتام کم وآسی شدنباسنبلوغالز(دانستیمکابرایاداماجلسا 

داشتندکابادناالاجراییکردنآنهاهسلتندوازطرفلیازهملاشلمابزرگلوارنتقاضلاگروهیازدوستاننظراتی

داریماگرنظروپی نهادیدراینرابراداریدباآقایساعدیاعم(کنید.

دنجلساوشرایریکادرتهیاوتوزیلدمث طوالنیشفعمبادالیلیاینموضوعنیزشا(بحثدررابرابا -

زمانیکابانیداشتاباشد.مگراستتعری آنوجوددارد

بدانندموضوعبحثسلورهفرقلاناسلتوایلنصور موضوعمحورپیشبرودتاافرادقرارشدجلسا با -

راازجلسا ندفای پیادهشدهتوانمیاگرهمرنینآنمررحشدهاستوپیگیرجلساباشند.موضوعا در

.نماینددریافت»لکمالکالم«وبمگ

باپایانبرسانیم.8جلساراساعتکنیممیسعیشاهللازینپسان -





تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(


