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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 61/61/49   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (ا ول      ) جلسه  مومنون    مبارهک   سوره          

 

مومنین یک شبکه عظیمی هستند که از روزی که دنیا انسان به خود دیده، این شبکه بوجود آمده و هر دستآوردی 

اگر کسی اینگونه فکر کند خیلی خوب است  .هست همه مومنینکه هر مومنی در هرزمانی بدست آورده برای ما 

 تنها برای خودش نیست. از طرفی هم بداند که هرچه که بدست می آوردالبته 

 صلواتکنیم خر و سیر مومنین را یکجا مشاهده مان برود به سمت لقاء مومنین اول و مومنین آان شااهلل لقاء

. وصف مفعولیت مطرح استنون، اسمش به خاطر فاعلیتش است. در قرآن مومنان هم داریم. آنجا سوره مبارکه موم

صورت خطاب و آید که مومن و گاهی به صورت صله و موصول و گاهی به ایمان گاهی به صورت صفت می

آمده است  حالت کلی بحث دارد که اینجا به صورت صفت 4که  اآید مثل یومنون و آمنوگاهی به صورت فعل می

کند، منین را به صله و موصول تعریف میو هرجایی هم یک وضعی دارد مثال در الذین آمنو مثل سوره عصر، مو

 هد. دم یک درجاتی از ایمان را نشان میها این است که هرکداعلت بیان این

 .وضعیت ایمان در قرآن به وسیله حاالت کلمه قابل بحث است

اش وضع کلیآید یعنی کاری به زمانش نداریم یعنی فعل و ای به صورت صفت میهتی که یک کلمقاعده کلی وق

زنیم که صفت در او رسیده است و راجع به کسی حرف می این است. در واقع این مومن به غایت و یک نقطه ای

 .تثبیت شده و امکان اینکه این صفت از او گرفته شود تقریبا محال است

دهد چون صفت  تواند تغییرتغییر داده است و معصوم است و میین )اینجا اعراب را در ثواب قرائت سوره مومن

ش در بهشت است و با مرسلین و نبیین محشور خانه ا بخواندکند( هرکس قرائت سوره مومنین را هرجمعه حساب می

 شود.می

 ثواب قرائت ها چند دسته است و خیلی هم با غرض سوره همخوانی دارد.
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کند. االن همگی بودن با نبی را بیان میثواب قرائت، سوره ناظر به غایت و نهایت است و بحث فردوس و  با توجه به 

و  این اسمش رندیتواندکافی باشد. م. همین نیت میآخر عمر سوره مومنین را بخوانیاز حاال تا به تا کنیم نیت می

که هر جمعه صبح آن را بخوانیم، قربه اهلل و این کنم به این نیت خوانم و گوش میاین سوره را می است. زرنگی

هایی و این از راه یعنی سوره را منسک کردن و منسک یعنی یک عبادتی را در یک ساخت مخصوصی انجام دادن.

 دهند.شود بلکه خیر کثیر به آن مینمی هست که آدم گمراه

با روح و ریحان دهند و مالئکه به او بشارت می یا برود،: هرکس سوره مومنین را بخواند وقتی که از دنروایت بعدی

 گوید.دارد راجع به یک غایت وسعادتی میکنند یعنی از او استقبال می

کرد و از آن موردهایی هست که اگر اعتقاد )ع( بدنیا آمد سوره را قرائت مینینمروایت هست که وقتی امیرالمو

توان این جور چیزها را با قاطعیت نمی این باید مراعات کرد زیرااما در نقل  .شویمشته باشیم به آن، گمراه نمیدا

)ع( قرآن نازل شود بر اساس متون تاریخی استناد داد ولی اگر باشد چقدر خوب است که امیرالمومنینگفت. نمی

که برای مادرش دیوار کعبه شکافته می شود و.... این جزء تاریخ  ی)ع(البته از امیرالمومنین .خواندهنشده، آن را می

گویند که سوره به همین دلیل می .بعید نیست، متواتر است و هرچقدر می خواهند آن را بپوشانند آن باز می شود

نین را کرد با سوره موم )ع(است و هرکس زمانی دلش هوای نجف و امیرالمومنین )ع(مومنون، سوره امیرالمومنین

 .آن را اجابت کند

 

 ( 1)الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ

گوییم بگوییم که باالخره گل صفاتی که برای یک مومنی می شود مطرح کرد این آیه این گونه است که ما می

 .چیست؟ اولین را می برد روی صالت و خشوع

از حالت ظاهر به باطن رفته، احساس بیند یعنی ی فرد است وقتی خودش را مقهور میخشوع اون حالت تاثیر پذیر

شود علوم است که در ظاهر هم هویدا میتزلزل درونش رفته است. این حالت حالتی درونی است که اینقدر تزلزل م

 کند.و خشوع خضوع وخشیت فرق می
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 (2)خَاشِعُونَ صَلَاتهِِمْ فىِ هُمْ الَّذِينَ

شود. در واقع این شاخص گذاری است عنوان شاخص مطرح میشود به رح میوقتی خصوصیتی به عنوان غایت مط 

که ما روز به روز خشوع نمازمان بیشتر است یا نه و مهم است که این سیر خشوع بیشتر باشد. خشوع کمتر قابل 

توجیح نیست زیرا المان کمی و کیفی است یعنی درونش پارامتر گریه مهم است و ممکن است تو خشیت مهم 

ادگی، تاثر مهم است یعنی می توان حتی برایش زیر شاخص تعیین کرد که گفت اینها نشانه است و نباشد. توش افت

توان پیگری کرد که هست یا نه و خیلی ارتباط با قساوت، لزرش قلب دارد اینکه وقتی آن چیزی که میدر واقع 

ن دارد و خیلی ارتباط دارد با این گوید اهلل اکبر حالت تکان بهش دست بدهد و خیلی ارتباط با بی تفاوت نبودمی

 که حال قبل نماز و بعد نمازش متفاوت باشد و این واضح باشد به طوری که ناظر بیرونی هم ببیند.

 خشوع روی تاثر می رود اون حالت شکستگی و ....

 .هرکدام از اینها در یک موضعی از انسان اثر دارد که ممکن است ارزش گذاری را تکوین کند

 

 ( 3)مُعْرِضُونَ اللَّغْوِ عَنِ هُمْ الَّذِينَ وَ

کاری که فایده نداشته باشد که این منوط به سن رشد می شود مثل اینکه برای یک بچه بازی کردن مثل زندگی اش 

است و اگر بازی نکند بیمار است و این را دیگر را لغو نمی گویند زیرا اقتضای سنش است. اقتضای سنی خیلی مهم 

افراد باید  3صیت لغو این است که حتما باید درونش نظام سنی رعایت شود بخاطر همین در حوزه آیه است. خصو

به خودشان نگاه کنند مثال یک موقعی پارک رفتن برای یک نفر ضرورت اولیه است و لغو حساب نمی شود ولی 

 .همان ممکن است برای یک نفر دیگر لغو حساب شود

 نیازهایش را تشخیص دهد به طور طبیعی عامل لغو را نمی تواند تشخیص دهد. اگر کسی نتواند مرحله رشد و

ستد بکند و اگر نکند  شود آدم وقتی دریافت دارد باید داد ویستمش یک طرفه می شود حالش بد میانسان وقتی س

 شود و راهش این نیست که جلوی دریافت را بگیری، باید مسیر دادن را هم باز کنید.حالش بد می

لغویات هستیم و خودمان هم خبر نداریم. درس خوندن ما با شب امتحان و با غیر شب امتحان خیلی  ما خیلی گرفتار 

هایی که انسان در برنامه اش هست ، به این حالت، گپفرق دارد مثل اینکه وقتی امتحان نداریم به آب می بندیمش
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عالجش هم این است که خود را در استرس زمانی قرار دهد  گویند و راهاو را با مقصد دور می کند لغو میو فاصله 

 و اگر مدت آن کمتر شد یعنی لغو دارد.

 .شوندگرا میشوند بلکه مصرفمولدی نمیهای کسی که در سیستمش لغو است عزمش ضعیف است و اینها آدم

 کند.تامین می نیاز خوودش و دیگران راچیزهایی که  آنمومن مولد است، مولد کار، سرمایه و مولد 

: زکات یعنی دارایی، یعنی آدمی که از لغو اعراض می کند به طور طبیعی دارای دارایی می شود، شاخصه  4آیه 

 گویند. آن می های مختلف باشد آنهایی که توانمندی بهت فضلاعراض از لغو دارایی داشتن است که این ممکن اس

 .داشته باشیمما باید سال به سال استحقاق زکات بیشتری 

 در زندگی کارهای مختلف با فایده های متفاوت وجود دارد، فایده کمتر نسبت به فایده بیشتر، لغو حساب می شود. 

در حوزه زناشویی قاعده کلی: بسیاری از لغویاتی که برای طرف مقابل هست، به دلیل قاعده باالتر دیگر لغو نیست 

نی کردن برای او و خادم طرف مقابل بودن است. اصل در ازدواج زیرا اصل زندگی درک طرف مقابل و جانفشا

 گذشتن از یک چیز به نام من نفسانی است.

خدا برای اینکه یک نفر عالم، طاهر بشود و معنویت داشته باشد، گذشتن از خود سریع ترین راه برای دریافت علم، 

 شود.میفیض الهی معنویت است. زیرا گذشتن از من یعنی پیوستن به حق و او مجرای 

لی شود وا یک زمانی برای ما لغو حساب نمیاگر ما قائل به رشد باشیم، باید قائل به این باشیم که یک سری کاره

شود. ثابت بودن این موضوع خطرناک است. یعنی اگر یک نفر امسالش با سال در یک زمان دیگری لغو حساب می

و اغلب بدتر هستند و این طبیعت دنیا است اگر کسی اهل رشد  قبلش مصداق لغوش یکی بوده است این بد است

شود و هرکس باید این را برای خود حساب کند و به دیگران کار ی انسان نسبت به سال قبل کمتر مینباشد، سن نیاز

یلی وقتها اندازد و خودش خانسان را به طور طبیعی به خطا مینداشته باشد زیرا نگاه کردن به دیگران در این زمینه 

کودکی و گردد به سنین سال چهارم نیاز از خود گذشتگی در او شکوفا نشود این برمی7مصادیق لغو است. یعنی از 

 شود. به طور طبیعی پر توقع می

 .هرکسی باید برای خودش معیارهایی جهت لغوشناسی داشته باشد و خودش را ارزش یابی کند
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 32/61/49   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (دوم     ) جلسه  مومنون    مبارهک   سوره          

 

یا فالح به معنی رستن است یعنی به نقطه مقصد رسیدن یا در واقع ظفر یافتن، پیروز شدن که ممکن است دنیوی 

 اخروی باشد.

  (1)الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ

 شود که رستگاری انسان وابسته به یک ایمان است.معلوم می 1در آیه 

 (2)خَاشِعُونَ صَلَاتهِِمْ فىِ هُمْ الَّذِينَ

ترینش نماز است و در روایات هم آمده که صالت عمود دین است. خصوصیت مومن که گفتیم شاخص ایمان مهم

 شویم. شویم یا دور میاینکه ببینیم به ایمان نزدیک می دهد برایدر نماز یک معیار کمی و کیفی می خشوع

 (3)مُعْرِضُونَ اللَّغْوِ عَنِ هُمْ الَّذِينَ وَ

کارهایی  خصوصیت بعدی بحث اعراض از لغو است که با ترک لغو متفاوت است و یعنی فرد خودش را در معرض

 دهد.یکه بیهوده است قرار نم

 (4)فَعِلُونَ لِلزَّكَوةِ هُمْ الَّذِينَ وَ

 .کند بیشتر منظور انفاق مالی و دارایی است: اینجا زکات را که مطرح می)ره(حضرت عالمه

 (5)حَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمْ الَّذِينَ وَ

 .کنندسائل غریضی و جنسی است مراقبت میاز کارهایی که مربوط به م

 (6)مَلُومِينَ غَيرُْ فَإِنه ُمْ أَيْمَانهُُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ أَزْوَاجِهِمْ عَلىَ إِلَّا

 .مگر در مواردی که مجوز دارند

 

 (7)الْعَادُونَ هُمُ فَأُوْلَئكَ ذَالِكَ وَرَاءَ  ابْتَغَى فَمَنِ

 .ب بکند، تعدی کرده استهرکسی غیر این را طل
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 (8)رَاعُونَ عَهْدِهِمْ وَ لِأَمَانَاتِهِمْ هُمْ الَّذِينَ وَ

 ن کسانی هستند که به امانات)به رسم اطمینان به کسی سپرده شد( و عهد)پیمان ها میثاق ها( پای بند هستند.یمومن

امانت یعنی یک های انسان یک امانت است. انسان بودن هم یک امانت دارد. پدر بودن، مادر بودن و همه نقش

هم این است که فرزند یک خانواده نسبت به پدر نقش پدری را قائل است و اگر سپارند دلیلش نقشی را به شما می

 پدر و مادر نقششان را ایفا نکنند امانتدار نبودند.

-تالالت که در سنین باال اتفاق میکند به عهد پدر و مادری پایبند نیست و خیلی از اخکسی که جلوی بچه دعوا می

 است. افتد به دلیل امانت خوب نگه نداشتن 

فهمد که همه ی دارد. بعد از یک مدتی انسان میتری ما داریم که از خونه و ماشین و.... اهمیت بیشترامانت های مهم

 چیزهایی که دارد امانت است.

قرار دوستی یک عهد  عهد، هرجایی که عقد است، محصول عقد، عهد است مثل عقد نکاح که یک میثاق است یا

ی مثال پای بند بودن به امام خمینی به قانون اساسی به اصل والیت فقیه، عهدهای ملی، های اجتماعاست یا میثاق

 میثاق های ملی، انتخابات.

در جریان انقالبِ پیامبر و اسالمی که پیامبر در جزیره العرب جاری کردند بعضی چیزها را صحّه گذاشتند که یکی 

 از آنها عهد بود.

ملزم به اجرای عهد هستید. اینقدر که عهد مهم است خود مشرک مهم  بندیدحتی وقتی با مشرکین عهد می

 نیست)س.م.توبه( شکستن برائت

شود، عهد است. خیلی به هم نزدیک یت، امانت و وقتی قرار گذاشته میشود برایم مسئولهرجا پستی سپرده می

 هستند امکان دارد مصداقش یکی باشد با دو رویکرد مختلف.

هایی که آدم ها به هم دارند بابت تن و شکستن آن است. خیلی از کینهها، قرار گذاشنوادهایکی از عوارض در خ

 قرارهایشان است.

 .اگر عهد و امنیت پاس داشته نشود، امنیت خانواده به مخاطره سپرده می شود

 در عهد پایبندی و قرار است.در عقد گره و پیوند است
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 در بیعت مبادله است.

 شویم. خانواده سالم تر، پایبند به عهد و امانت هستند.مت و امنیت خانواده ها میمتوجه سال 8از آیه 

ش را ببینید به دنت یا عهدی شکاف برداشته است. خواگر کسی در خانواده اختالف داشت باید ببیند کجا اما

 .دیگران کاری نداشته باشد

 در نظام و قانون خانواده، زن و فرزند دست مرد امانت هستند.

 کنیم.های کالمی را متاسفانه رعایت نمیر زندگی زناشویی، ما دقتد

کند. مخصوصا برای عهد، تقریبا خیلی چیزها را حل میان شاءاهلل گفتن برای کارهای عرفی خیلی خوب است و در 

 (باشه باشه الکی نهبه قصد باید ان شاءاهلل گفت )های حواس پرت. آدم

ن مسئولیت به کسی باید تحقیق کرد مثال در مقام قضاوت وقتی قرار است های مختلف برای سپرددر موقعیت

 اش تحقیق شود.ود باید در موردمسئولیت های قبلیمسئولیتی به کسی واگذار ش

 باید مسئولیت و توان فرد در هنگام سپردن امانت چک شود.

رسیده باشد. در دوره پنج فرد کثیرالعهد دوری از لغو در دوره سه تکمیل و در مرحله ازدواج باید حتما به شکوفایی 

 است. از عهد در نمی رود. در این دوره فرد شجاعت قبول کردن عهد را دارد. رازداری مربوط به این داستان است.

-است. مردها در این مورد طبعا می هارازداری و حرف درآوردن توسط خانمها از حیث بزرگترین مشکل خانواده

 توانند بپیچانند.

 مانطور که الزم است مرد قوّام باشد، زن الزم است حافظ اسرار باشد و به همان اندازه مهم است. ه

 ای است.دارد. ادب ویژه و آداب دانی ویژهای ت. احتیاج به تقوا و مراقبت ویژهسرّ انسانها، امانت اس

بار 433یا333تواند باید رد و اگر نمیوناه کسی را دید به روی خود نیاگید آنقدر امانت دار باشد که اگر انسان با

 استغفار کند که خدایا این را از ذهن من فراموش کن تا در چهره و لحن من تغییری ایجاد نشود.

 در حوزه امانت و امانت داری مشکلی داریم به نام مشاوره.
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اش اثر دارد را زندگی حداند در اصالهرچیزی را گفت. همان چیزی که می توانتوان به مشاوره رفت اما نمیمی

 باید بگوید.

اند نه آنکه ر کسی است که قرآن و روایات گفتهمالک مشاوره، شاخص دارد و در روایات آمده است. مشاو

 دانشگاه به او مجوز داده است. برخی مسائل به طور واضح در قرآن و روایات است.

 که بتواند اصالح کند.مشاور در حکم پدر ثانی است و تا جایی مجوز گوش کردن دارد 

 .حکم مشاور مثل قاضی هست اما در سطحی باالتر و نافذتر

 قاعده جزئی حرف زدن در جمع غلط است.

 های مشاوره در دوره دوم گفته شده است.شاخص

ر تاش باالهای اجتماعیکنند. به تدریج انسان وقتی سمتگفتگو رازهای دیگران را برمال میها، به بهانه خیلی از آدم

 کند.تر مین تقوا زن و شوهر را صمیمیرود، تقوای باال نیاز دارد. همیمی

تقواهلل و یک تقوای ارحام دارید یعنی شما اکند یک ورح میطدر سوره مبارکه نساء این موضوع را در آیه اول م

افتد در مورد ه میم کباید تقوای ارحام داشته باشید یعنی نسبت به خویشان خود رازدار باشد و اغلب اتفاقاتی ه

 دهیم : پدرم گفته این کار را بکن و ....تحت تاثیر القائات محیطی قرار میهمین موضوع است، خود را 

 اگر کسی با همسرش مشکل داشت یا باید مجتهد باشد یا باید به مشاور رجوع کند.

 عرضون(عن الغو الم .)حداقل درد و دل می شود لغوزیرا 

زندگی احتیاج به ارتباط کالمی داریم. ارتباط کالمی در خانواده با هم اگر در مورد دیگران نباشد ما به هرحال در 

 در مورد چی باشد؟

شود. غیبت در هر حالتی غیبت است مگر اینکه زیرا به اندازه شهرتشان غیبت می شان سخت تر استمشاهیر غیبت

 ت از رفتار و شخصیت آنهاست.فرد بحث تحلیلی کند. تحلیل کارهایشان متفاوت از صحب

 شود و یا حالتی عوض شود.چیزی است که پشت سر کسی گفته می آنغیبت 

 کند متقی باشدواهد تقوا داشته باشد خدا کمک میاگر انسان بخ
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 راز چیزی است که طرف مقابل تمایل به کشف آن نداشته باشد.

 های مختلفی دارد.ها در کشف راز، راهرفتار شناسی انسان

های زند اما راهاینکه فقط در مورد دیگران حرف مییک موقعی خالقیت آدم در ارتباط کالمی می رود در مورد 

های معمایی بلد باشد و تلفی وجود دارد. اگر یک نفر بازیدیگری هم وجود دارد مثال در یک مهمانی طبقات مخ

ر دارند( ما اگر خالقیتمان را ببریم حرانی تبکند)در این زمینه آقای غفبرای همه طبقات موضوعات مختلف طرح 

روی کشف حقایق هستی و گفتمان هایمان را بگذاریم روی گفتمان علمی، در خانواده عاطفی، در خانواده اگر 

 رود.اطفی نرود به سمت کشف رازداری میگفتگوها به سمت گفتگوی ع

 ( 9)يحَُافِظُونَ صَلَوَاتهِِمْ  عَلىَ هُمْ الَّذِينَ وَ

مطرح شد که حفظ بر مجموعه نمازهاست که این وابسته به  9شروع شد و دومرتبه در آیه  2بحث نماز از آیه 

 شود.نواع نمازهای مستحبی هم اضافه میظرفیت فرد است که اگر باال برود ا

رد و صبح دامعیار زندگی فرد برای اوقات، لحظات و کارها نماز است. یک چرخه دارد. یحافظون یعنی پیوسته نماز 

ینها یک شانی دارد و قاطی شود و هرکدام از امیشود و پیوسته به نماز عصر وصل پیوسته به نماز ظهرش وصل می

ی را از روی نمازشان سنشان را کند حتی مردان الهست و سیر رشد برای فرد ایجاد میشود و این توالی مهم اهم نمی

 فهمند.می

فظ بخواند. صبح بودن را در نمازش متبلور کند، نماز ظهر یک خاصیتی دارد، حیحافظ یعنی نمازهایش را سروقت 

 شود یحافظون.اینها می

 های زندگی ما طبق چه نظم و القاء و سبکی به این وضع درآمده است؟ این برنامه از کجا آمده است؟برنامه

کند مشروط به اینکه نها را فطری مینماز ای نیست. و فطری درصد برنامه های ما القائی و محیطی است، درونی93

-هایش را تحت تاثیر قرار میهمگوییم یعنی ساختار انسان و برناباشد و به این ماهیت حفظ نماز مینماز عمود انسان 

 دهد.

دهد و آن را برنامه را تحث تاثیر خود قرار میتا موقعی که نظام برنامه ما القائ محیط باشد هر القاء محیطی آن 

 کند.می منحرف
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 گیرد.اشته باشیم تقوای در ما شکل نمیتقوا محصول علم است. تا علم به چیستی امانت و عهد ند
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 61/66/49اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                مومنون   ) جلسه  سوم(   مبارهک   سوره          

 

 شود که توجه ویژه مومنین به نماز، اعراض از لغو، زکات، حفظ فروج،ادای امانات، در این سوره بیان می

 عهد و دو مرتبه حفظ نماز است.

 (5وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ)

شود گفت که دارد، مسائل جنسی و غریضی تقریبا میتواند داشته باشد و هایی که انسان مییکی از نقطه ضعف

شود و به همین شان حل میکنند مسائل جنسی و غریضیکنند که وقتی ازدواج میاست. خیلی از افراد  فکر می

کنند غریضه هایی که ازدواج میکنند ولی خوشبختانه یا متاسفانه بعد از ازدواج در نوع انسانعلت هم ازدواج می

 شود به دلیل دالیل مختلف.تقویت میجنسی 

کنند هایی که افراد پیدا میخاطر همین مسئله است و تعارضآید بهها بوجود میبسیاری از اختالفاتی که در خانواده

تر است یا هردو قوی هستند ولی برای هم کافی تر است یا زن قوییعنی عدم تناسب افراد از نظر جنسی، یا مرد قوی

 نیستند.

خواهیم خالصه همه کنیم و میهای خیلی مهمی هستند وقتی درباره این موضوع بحث میهای جنسی، بحثثبح

باشد و فکر نکند به صرف اینکه ازدواج کرد غرایضش رسیم که انسان باید تقوا داشتهبحث را جمع کنیم به این می

اق  بیفتد و دلیلش این است که به هرحال شان این اتفشود، شاید در هر صدتایی یک یا دو نفر برایاجابت می

گویند که یک زن شود کرد؟ آقایان میهایی وجود دارد که شرایط خانم یا آقا ارضاء بشود، چه کار میمحدودیت

 گیریم.دیگر می

مان به سمت درستی برود و اگر نشد این تلقی در بین افراد مذهبی زیاد است که ما به هرحال باید غرایض جنسی

، این درست علیهم السالمک زن، با تعدد زنان؛ این کار درستی نیست و استناد دادن به روایات و مکتب اهل بیت بای

 کنند.نیست و افراد باید بدانند که با بد چیزی شوخی می

 7و6و5آید که الزم است آیات شربفه شان پیش میافراد باید بدانند که در هرسن و شرایطی که باشند امکاناتی برای

را رعایت کنند. ممکن است یک نفر بعد از ده سال ازدواج از یک نفر خوشش بیاید و این موضوع مهمی است که 
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خدا فرموده انسان باید طهارت جنسی داشته باشد و اگر این را رعایت کند امید است که مابقی مواردی که آیات 

 است.ییر کردهفرموده برایش تحقق پیدا کند؛ و غیر از این را به عادون تعب

کند. حفظ نکردن فروج به ای ظلم میکسی که نتواند از نظر غریضی خود را کنترل کند به طور طبیعی به زنجیره

 طور طبیعی و در طبعش تعدی به حقوق دیگران است.

 ای را اذیت کردتوان راضی شد که مومنهصیغه حالل است اما چطور می

ها رعایت شود. اگر ارتباط پیدا کردن ها حفظ شوند الزم است در جمعحریمشود هایی که منجر میمراعات کردن

زند باید کنترل شود در واقع این حکم تنظیم کننده روابط بین افراد در با اقوام و خویشان لطمه به این سیستم می

 جامعه است.

 (11أُوْلَئكَ هُمُ الْوَارِثُونَ)

هم آمده که براى هر انسانى در بهشت، منزلى و در آتش منزلى است، فرمودند : درروایات  رحمة اهللحضرت عالمه

 دهند. وچون کسى بمیرد و داخل آتش شود، سهم بهشت او را  به اهل بهشت ارث مى

ها در حق شوند باید آدمدر نظام اجتماعی، آدم خنثی نداریم یا حق است یا باطل!  وقتی افراد در باطل شدیدتر می

کنند و قع اهل باطل زمینه درجات و کرامات بیشتری را به همان اندازه برای اهل حق ایجاد میتر شوند، در واقوی

 این روایت در حد مثل است.

شان داشته باشند به طور شوند، اگر استمرار روی حقشان به هر دلیلی هم جوار با اهل باطل میکه در زندگیکسانی

یابد شان افزایش میتر باشند درجاتها مقاومگیرند هرچقدر اینمی طبیعی توسط آن افراد باطل، مورد حجمه قرار

 شان است.در واقع معضالت اجتماعی سبب ارتقای سطح بهشت

داند که ترسد زیرا میترسد و از مواردی که ممکن است در جامعه به او نسبت دهند هم نمیها نمیمومن از مقابله

 اند.اینها سهم اهل بهشت را برای خودشان کردهها برایش فرصت است و طبق روایت این

-شود و به سمت یرثون فردوس میانگیزی است که با بحث فالح شروع میسوره مبارکه مومن، سوره بسیار شگفت

کند و این بدان معناست که مومن آن است که فردوس را به ارث رود یعنی فالح مومن را ارث فردوس معرفی می

 برد.می
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 خیلی باشکوه و عجیب است. ادامه آیات 

 (12وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَنَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ) 

 ، مثل عصاره است.ثالثه اسم هرچیزی است که از چیزی بیرون کشیده شده

ای که از گویند که یک ماده لزج چسبندهها را طین میماهیت طین خاک، آب و هوا است یعنی معجونی از این

 است.آمده خاک بوجود

 (13جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فىِ قَرَارٍ م كِينٍ)    ثمُ 

 کند.به خلق اولیه و ادامه خلق اشاره می

لْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ لحَمًا ثُم  أَنشَأْنَاهُ خَثُم  خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ 

 (14الخْالِقِينَ)

کنی، علق شدنش از نطفه یک خلقی کند نه جعل، یعنی وقتی یک نطفه را در رحم فرض میواژه خلق را ذکر می

 ای در یک قرار مکینی قرار بگیرد بعد خودش بچه بشود.طور نیست که یک نطفهدارد و این

خواهد بگوید شود. میای یک خلقی اجرا میکه در هر مرحله خلق بگوید یعنی برای هر مرحلهجا اصرار دارد این

 خلق خداست.

چیز نیست، خیلی قیمت دارد یک خلق دارد و نطفه یعنی استعداد یعنی یک توان مقدار بینطفه به معنی یک آب بی

 بالقوه که قابلیت تقدیر دارد.

فتبارک "فرماید جا میشود که خدا در آن: در بین این مراحل یک خلق دیگری انجام می "ءَاخَرثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا  "

 . "اهلل  احسن الخالقین

ثُمَّ  "گویدای مضغه شود، وقتی میای علقه شود، علقهکه یک نطفهدهد اینجا مراحل فالح را نشان میخداوند این

 ییم فالح.گوبه آن می "أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَر

هفت سال اول نطفه،هفت سال دوم علقه،هفت سال سوم مضغه،هفت سال چهارم عظام،هفت سال پنجم لحم و 

 که باید به یک قرار برسد و از این رزق طعام کند و عجله نکند.  "ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَر "گوییم مرحله آخر می



14 
 

کند. آدم نماز خون و تان میکنید، حتما خدا هدایتشرعی را رعایت می خوانید احکامشما باید بدانید وقتی نماز می

باشد و این کارها حتماً او را به خلق رسد فقط باید لغو از اعراض و حفظ نماز داشتهگناه نکن تکویناً به هدایت می

 رساند.آخر می

کنیم. مان را چماق خود میآوریم و همشکل ما این است که یک خلق آخر مثل آقای بهجت را جلوی چشم می

 گویی خودت را با حالت مضغه آقای بهجت مقایسه کن.باید زمان بگذرد و این مراحل را طی کنی. اگر راست می

خوبی باش. فهم من محدود است، خیلی چیزها  ای، علقهخوبی باش، اگر علقه ای، نطفهگفت اگر نطفهیک نفر می

فهمی، م آدم باید خوب باشد. فهم محدود است از آیه قرآن این مقدار میفهمم ولی در همین مقدار فهرا نمی

قدر قدر است همین را استفاده کند تو را باال می برند، تو نگران علقه شدنت، مضغه شدنت نباش. همینظرفت همین

 فهمی، به همین اندازه عمل کن و از همین مقدار انصراف نده.را که می

ای متفاوت طور که هربچهالم، نظام تدریج است. آدم باید مسیر پیشرفت را طی کند همانگوید نظام عاین آیه می

طور باید در این مسیر برود تا بگویند ها هم متفاوت هستند نباید خود را با دیگران مقایسه کرد و همیناست آدم

 "فتبارک اهلل احسن الخالقین"

مقدار که به سمت هدایت باشی دستت را ها را کنار نگذارید همینفهیمد عمل کنید، آنای که میبه همان اندازه

 برد.گیرند مثل پله برقی است کافی است بروی رویش بایستی، تو را میمی

 نماز را باید به عنوان یک شاخص بگذارد

قبل فرق تان با نمازهای خشوع احساس قبلی نسب به خدا و تاثیرش روی اعضا و جوارح باید باشد و حتما باید حس

 کنیم.مان نسبت به خدا تغییر نکند یعنی ما داریم پس رفت میکند. اگر معرفت

 خشوع، حفظ برای نماز معیار است یعنی میزان التزام فرد به نماز، میزان است.

تواند بگوید این علمش ثابت است به گیرد یعنی نمیانسان تا موقعی که به قدم صدق برسد بشارت به او تعلق نمی

رود و تمام مشکالتش نای دیگر انسان دارای مراتب است بدان معنا که  از یک جهت معرفتش باال و یا پایین میمع

-آورد و سقوط میاز همین موضوع تا متوازن بودن معرفتش است. اگر این هماهنگی کم باشد نتیجتا جایی کم می

 شته باشد.کند یعنی در مراتب باید یک باالنس و میزانی نسبت به معرفت دا
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 آدم هیچ وقت نباید ناامید باشد.

که هزار سال طول هم بکشد حتما اهل بهشت هستند زیرا در برزخ باقی باشند ولو اینافرادی که در حرکت می

ای مرگش اتفاق افتاد و آید؛ ولی اگر کسی ایستاد و در یک مرحلهشان باال میکنند لذا مراحلمراحلش را طی می

-رسد. شفاعت قانون دارد و قانون آن در مسیر بودن و سیر داشتن است که میداد به شفاعت نمیخلقش را ادامه ن

 تواند سرعت را جبران کند.

-شفاعت دو نوع است ،یک شفاعت تکوینی و یک شفاعت تشریعی . هرکسی که شما را به سمت کمال سوق می

شود مقامی که اولیای الهی، انبیا، امام و ی میدهد شفیع شما است و این همان شفاعت تکوینی است، شفاعت تشریع

 رهبر در سیستم باید و نبایدی دارند.

 ای بسیار مهمی که برای تمثیل باید در ذهن داشته باشید این است که :نکته

آمدن یک زنیم منتها تولد نوزاد باید به نسبت به دنیا ما اگر بخواهیم فالح را مثال بزنیم، تولد یک نوزاد را مثال می

که یکی گویند مثل اینموجودی باشد که قبل از نوزاد باشد یعنی فالح یعنی تا این انسان انسان نشود بهش فالح نمی

 گوییم.اش هشت ماهه بدنیا بیاید به این فالح نمیبچه

شش، تواند به سبک بهشت با گودهند میفالح مومن یعنی وضعیتی از مومن که وقتی او را در بهشت قرار می

گویند. فقط و فقط فالح مال آن زمانی است گونه نباشد اسمش را فالح نمیچشممش و یا پایش کار کند و اگر این

 گویندکه انسان  درحالی که ایمانش کامل است، کامال از دنیا برود لکن در غیر این صورت به آن فالح نمی

د و وارث چشم و گوشش نباشد، فالح یعنی در بهشت رود در بهشت نروخود انسان از این بستر جنینی دنیا که می

 خواهیم، فرد باید مومن باشد.انسان کامل می

در غیر این صورت افلح نیست و یک  "قد افلح المومنون "است یعنیخدا برای بهشت، انسان کامل را در نظر گرفته

تواند بیفتد، دلیلش برای انسان می قسمتش لنگ است چشم ندارد، ناقص رفتن در روز قیامت بدترین اتفاقی است که

 این است که وضعیت انسان در قیامت ثابت است و مثل اینجا نیست اگر نابینا است تا آخر نابینا است.

شود. بر اساس ها مشخص میها، سن آدمهای هر دوره را دارد و به میزان فعال شدن آن مولفهآیات اولیه همه مولفه

 ها را فهمید.آن توان سنابتالئات افراد می
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های رشد قرار داد. در یک سنی ابتال فرد اعراض از لغو توان در دورهگیری کنیم آیات اول را میاگر بخواهیم مولفه

 کند.تواند کمک کند باالخص بحث خیر و سبقت از خیر را  که مطرح مینیست. بقیه آیات سوره خیلی می

تر است شود فهمید یعنی هرچقدر فرد پایینتی که در خیر دارد میمیزان سن حقیقی نطفه، مضغه و... را در سرع

 رود سرعتش در خیر بیشتر است.مبادرتش به خیر کمتر است و هرچه به سن باالتر می

 کند.های رشد، سبقت و سرعت در خیر را معرفی میدر این سوره یکی از شاخص

خواهد بگوید این اگر انسان است در ابعاد مختلف میگردد یعنی به مخلوق برمی "فتبارک اهلل احسن الخالقین"

-که این موجود آخر را اصال نمیشود و این آفرین گفتن یک آفرین معمولی نیست مثل اینرحمت بر او نازل می

 را با بقیه مقایسه کنی. علیه السالمکه بخواهی امیرالمومنین توانی با قبلش مقایسه کنی مثل این

انشائی است، در صورتی که خبر است. اشاره به این دارد که این انسان از  "اهلل احسن الخالقینفتبارک "انسان از 

ای گویند. در واقع ابتر یعنی از مرحلهاست که به این تبارک میحالت ابتر بودن خارج شده و به کوثر وصل شده

 یامبر نبود.قطع شدن؛ برخی از نطفه، برخی مضغه و... . باید صله و نحر کرد و شانه پ

باشد، شود. هرکسی که دچار یاس باشد و امید به رحمت خدا نداشتههرکس به گناه میل کند و گناه کند قطع می

 قطع است. هرکس که خودش را از نماز جدا کند، منقطع است.

 (15إِنَّكمُ بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ)    ثمُ

 (16ونَ)يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُ   ثُم  إِنَّكمُ 

که گیرد. تا اینشود و در برزخ قرار میمیرید. یعنی سیر پیشرفت او قطع میتان را که طی کردید، مییعنی مراحل

 شود. خیلی این آیه عجیب است.گردد و وصل میبرمی

 (17سَبْعَ طَرَائقَ وَ مَا كُنَّا عَنِ الخْلْقِ غَافِلِينَ)   وَ لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكمُ 

شود، وقتی نطفه است یک آسمان دارد، وقتی علقه شد با هر زمینه رشدی یک دربی از آسمان برایش باز می آدم

 کند.کند، در هر حالتی ارتباطش با آسمان فرق میآسمانش فرق می

ر قرار بدهد چه بفهمیم و چه نفهمیم و از طریق جهنم دو "قد افلح المومنون "دعا کنیم که خداوند ما را در مسیر

 کند چه بفهمیم و چه نفهمیم البته اگر افاضه کرد که بفهمیم بهتر است به برکت صلوات بر محمد وآل محمد.
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 69/66/49اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (مومنون   ) جلسه    چهارم   مبارهک   سوره          

 

ماه به نحو احسن این ایام از  دتوفیق بده وندشااهلل خداکه انبرای اینعنایت بفرمائید. یک صلوات در ابتدای جلسه 

شاااهلل همه ما را اهل خداوند ان .سوره مبارکه مومنون بودروی  مانقبل بحثد. از جلسه استفاده کنیم صلوات بفرستی

 .به برکت صلوات بر محمد و آل محمد نمایدعمل صالح 

 

  صفاتی برای همه عمر

. به نظرم دخصوصیتی دار کی شوداینجا ذکر میدر که  صفاتی است، امانه اصفات مومن ،بحث سوره مبارکه مومنون

 .مهم هست ،کنندمی فعالیتبحث رشد در کنند یا کار می ی که منظومه رشدنکسا این خصوصیت برای

 صحبت کنیم.  اندهدر آورد اش ریسر و صدادوستان که  ،خواهیم راجع به همین موضوعاتفاقا می

صفات در سنین مختلف تغییر  شودکند این است که متوجه میتجربه می انسان ترین مسائلی که خودیکی از مهم

و بعد  دش ندارادر دوره نوجوانی دکه مثال در دوره کودکیش دار بینید اقتضائاتییعنی شما به وضوح می ندکنمی

، دکنفرق میصفاتش در آن سن  حتی د،کناقتضائات فرق می آن شد یا میانسال ی رسیدجوانبه سنین وقتی 

انسان  اما دکنق میراش فغذای مادی د،کنمیش فرق اغذای معنوی د،. غذایی که الزم داردکنش فرق میینیازها

داده به او  است ای آن چیزی که به عنوان رزق و طعام الزمکه در هر دوره ودشش مطرح میییک عالمت سوالی برا

 ، چیست؟ودش

به  غیره.دبستان، راهنمایی و  : پیش از دبستان،دکننبندی میدوره آیندمیو پرورش  های آموزشهمین، نظام خاطربه

ابتدایی ندید در دوره ا. مسلما کتاب فیزیکی که شما در دبیرستان خودکنننظامات تولید می آیندمیهمین ترتیب 

د. نشو یدهشد تا آنها فهممی باید داده های اولیهآن را به شما آموزش بدهند چون یک سری آموزش ممکن نبود

بحث مهم آموزش و پرورش در موضوع، این  ،شود باید دادههایی ای چه آموزشخیلی مهم است که در چه دوره

این موارد  یسنچه که در کردند  استخراجاین مطالب را  کم کمبعضی از کشورها حتی  در حال حاضرست. ا دنیا

دقیق  از این موارد چقدرکه ان اما دهندانجام می  اهمین کار ر هم ناشود منتها در کشور خودم باید آموزش داده

در هفت سال اول تفکر انتزاعی کودک  به طور مثالنیم که ادست. ولی به هر حال ما میا ریت، این بحث دیگسا

به  . در هفت سال دومردصحبت کنیم، باید از  مسائل عینی صحبت ک او پس نباید از انتزاعیات با است راه نیفتاده
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طور مسائل علوم و اجتماع و و همین شودپس باید راجع به این موضوعات صحبت  دفتاتفکر انتزاعی راه می تدریج

 مسائل دیگر.

 .مهم است دنهست و مورد مشورت دکنناین نکته برای کسانی که منظومه رشد کار می

یک صفت هم بیشتر )هایی وجود دارد که از همان هفت سال اول برای فرد مهم باشد؟ آیا صفت د؛اگر کسی بپرس

ها برای هفت سال اول مطرح نیست حسد، بخل و امثال این دمثال فرض بگیری (نباشد یعنی یک صفت تغییر کند.

ما دست بگذاریم روی یک  ودشبخل نیست. آیا می ،حسد نیست آن اسم دهدانجام مین کاری که بچه آچون 

مان صفات بخواهد محکم بشود و هایی که از همان کودکی برای افراد مهم باشد و در سنین مختلف هسری صفت

 یا نه؟ ودشاستحکام پیدا کند.آیا می

شود، که مفاهیم آموزشی برای فرد طرح میزمانینیم، صفاتی هستند که از همان اخوجا میبه نظرم آیاتی که این

 قابل طرح است.  

 (2) صَالتِهِمْ خاشِعُون  الَّذینَ هُمْ فی

شوند یا هماهنگ یا ساکت می برپا شوددهند و اگر یک جایی نماز مثبت نشان میها نسبت به نماز واکنش همه بچه

که یک  ستدلیل ابه آن تفاوت باشد. این یاید که نسبت به نماز خواندن بای را ندیدهشوند. تقریبا شما بچهمی

ای یا خاشعانه که وقتی یک عملیاتکند به اینعنصر فطری در فرد هست به نام پرستش که فرد را وادار می

 مهمبسیار حس تقلیدش  آنکند ولی خود تقلید میفرزند افتد، تقلید کند. درست است که ای اتفاق میخاضعانه

ش برنامه آموزشی طراحی کرد یبرا توانمیو  ودش. پس یکی از صفاتی که از کودکی در انسان پدیدار میاست

 برنامه آموزشی طراحی کرد. آنی برا ودشن هفت سال اول میا. از هماست بحث نماز

که بحث نماز در همه بسترها برای بچه نمود دارد یعنی از همان دوران جنینی به صدای اذان واکنش اول این سوال:

  ؟شودمی که نماز خودش صفت است دارد سوال این

شود یعنی میجلب به آن شود و این فرد دقتش ن خشوع یا خضوع یا صفت پرستش است که فعال میآ خیر،  -

فرد مدتی در یک مکانی باشد که عبادت دیگری غیر از نماز انجام دهد حتی بت پرستی کند. او نسبت  است ممکن

فقط احساس تعظیم  بلکه ،داند خدا کیستاو که نمی زیرابه پرستش بت همان حسی را دارد که نسبت به نماز دارد. 

 یک عظمتی را بستاید و این میل به عبودیت است.برایش مهم است یا اینکه فقط یک جایی بایستد و 

از یک در هفت سال اول شاخص است، در هفت سال دوم  از یک منظریشود جا ذکر میاین صفاتی که در این

شده را  بیانجا ای که ایننیم این چند آیهاکه ما بتو است ی شاخص است تا برسد به باال و خیلی مهممنظر دیگر
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یعنی اگر به یک نفر  ؛ارزیابی کنیمها با آنن را تشخیص دهیم و خودمان را اشایو یا شاخصه ایهای مولفهویژگی

. نمازهای هفت سال اول با است گفتند نمازت مقلدانه است این یعنی نمازش در هفت سال اول مانده و رشد نکرده

به زور نماز  و فت سال دوم ماندهدر ه هفت سال دوم فرق دارد. یا اگر کسی گفت من نمازم اکراهانه است یعنی

است یعنی خودش همراه چاشنی تشویق با  لکهب گیردنماز در هفت سال دوم با رغبت صورت نمی چون نوعاً دنامیخو

ممکن است باشد، خودش به حال طوری همیناگه باید سبیلش را چرب کنند تا نماز را بخواند، ش یا پدر و مادر

احتیاج به هل دادن  که نزدیک به بلوغ هستند برای نماز خواندن حتماًاند. کسانینخواند یا یک خط در میان بخو

گوید من برای چی باید نماز بخوانم؟ بعضی کند به فعال شدن و میتفکر انتزاعی شروع می ، در این سنیندارند

گیرد و نماز وضو نمی هاخواند، بعضی وقتتند می یا خواندها نمیزند، بعضی وقتها خودش را به خواب میوقت

ن اشیها نماز قضاهاخاطر همین خیلی. بهدنناخون میاشیهستند به خاطر پدر و مادرها مدلیها این خواند. بچهمی

م یدو سال اول تکلیفم نمازهادر من  ویدگتو چقدر نماز قضا داری؟ میاگر پرسیده شود مربوط به همین دوره است. 

یعنی یک امر عجیبی نیست. عجیبش  است، . این طبیعیداین طوری هستن هاادم اغلب. است یک خط در میان بوده

که نماز همین عجیب نیست ولی این آن. دباش گونههم شد نمازش همین شسال 18-17وقتی فرد این هست که این 

 !است عجیب دناحالت بم

که ما ببینیم است مهم  بنده و به نظر ودشمین متفاوت اشهای مختلف شأنها در هفت سالم از این مولفهاحاال هر کد

 33سن  است؟ گونهسال نمازش چه 25-23سن در ، است سال نمازش به چه صورت 18-17در هر سنی مثال سن 

 ؟مدلی استسال نمازش چه 

شود، نمیرشد دیده سال  23 از سنبیشتر افراد  که دربه دلیل این کنیماحصا می این موارد راوقتی  البته ما نوعاً

 ؟ندماز به چه صورتی هستناین  ، تا متوجه شویمدآین خیلی باالتر نمیانمازم

م شاید در هفت سال اول این حس را نسبت به پدر و ویگمثال من می کنید؟خشوع را فقط در نماز تعریف می سوال:

معنی تمرکز است این  هچون شما خشوع را اینجور تعریف کردید که ب ،باشد به خصوص مادر داشته باشه ،مادر

شما فقط  . این راودن پرت نشان فرد در نماز باشیم. متوجه خدا باشیم که حواسمآکه متوجه تمرکز در نماز یعنی این

 ؟گونه استدر مقابل والدین اینکه گفت  ودشمی خیر؟بینید یا در نماز می

توجه تر باشد، یعنی هرچه نماز با خشوع گذارد.ها خیلی اثر میخشوع والدین روی بچه ، در نماز است.خیر  -

که این پدر و مادر  دکنحس معنوی دارند، حس عاطفی دارند. چون احساس می شود.ناخودآگاه بیشتر می فرزندان

و این را در ذهنش یا در صحیفه جانش ضبط  است ش جالبی. برادهستن دیگر ن مقهور یک عظمتاشبا این عظمت
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-بچهنماز دارند  زیبایی. لذا پدر و مادرهایی که نمازهای کندثبت می. تمام این تصویرها را در وجود خودش دکنمی

 !است طبیعتا نماز قشنگ ندیده دقشنگ نبین . ولی اگر نمازِودشن قشنگ میاشیها

 ینو هم در سنهم خود صفت نماز پیشرفت دارد  ،. نماز یک پیشرفتی دارداست ن راجع به نمازامپس بحث اول

 است. یک الگوی تربیتیاین  به عنوان یک الگو قرار دهیم، آن را توانیمهای مختلفی دارد که ما میمختلف بازتاب

کنند وقتی بحث نماز فکر می افراد معیار رشد را روی نماز گذاشت. البته بعضیتوان میحتی در دبستان یا راهنمایی 

-! نماز یک مولفه فطری است نه یک مولفه دینی. یعنی اگر اینخیرکنیم. می کنیم بحث را دینی مطرحرا مطرح می

 نه دینی. مطرح کردیمیم، به عنوان یک مولفه فطری اهوردآ های آموزش و پرورشجا در شاخصه

 (3)والذین هم عن الغو معرضون

 صفت دومی که از هفت سال اول تا پایان عمر برای  انسان وجود دارد بحث لغو است.

در هفت سال اول با هفت سال دوم  لغوِ لغو متناسب با همان سن است. ،در هر سنی ؛بحث لغو که خیلی هم مهم است

انجام  انشها یک کار خیلی شیک و عالی در دوره بچگیها اگر بچهو با هفت سال سوم متفاوت است. خیلی وقت

 . نداکار لغو انجام داده دهند،

در یک استاد داشتیم کتاب را که  آقای ملکی.« رساله لقا اهلل»به نام  ی گیر آورده بودمکتابسنم کم بود،  بنده وقتی

گفت: است.  . کتاب خوندن چیز خوبیاست نی؟ گفتم: کتاباخومیکه  ستاین چی دید از من گرفت. گفت:دستم 

 .نیاتو االن باید بشینی کتاب داستان بخو ،نیاولی این کتاب را تو نباید بخو است ندن خوباکه کتاب خوبا این

کند که نباید شود. در یک سن کاری را میمیمبتال های مختلفی اگر لغو در هر سنی شناسایی نشود انسان به تعارض

 هایی باالخص زبان،آموزش که خیلی عاقالنه باشد. در سن هفت سال اول زمان آموزش نیست.بکند ولو این

کنید. برید کالس آموزشی، دارید از والدینش جدا میساله را می 5ساله 4ست. شما وقتی که بچه لغو ا ،الفبا آموزش

او باید در این سن ارتباطش با پد و مادر تقویت زیرا ، ودشحائل میبین او و والدینش فضای آموزشی در حقیقت 

-ا میم.اصل بازی نیست. ش دهیدارتباط با پدر و مادر. خوب گوش ب . در هفت سال اول، اصل ارتباط است.ودش

ن باید بازی کنند. اصل ارتباط است. یعنی اگر یک کتاب کودک کسی چاپ کرد و شما خواستید امیهاگویید بچه

م که او مادر گفت هر کد رم را دوست داشتی بردار. باید به پدابرو بگرد هر کد ،ناید بچه جویبخرید، نباید بگ

 اصل ارتباط است. وقتی اینبلکه کتاب نیست. خودِ نید را انتخاب کنید. اصل اون بخاتیهادوست داشتید برای بچه

که  دفتادوره هفت سال اول اتفاق میدر بسا خیلی از تعالیم هچشود. یعنی جای لغو هم گم می، شوداصل ها، گم می

 . دنباید بیفتدر اصل 
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 ؟است که در بازی اصل ارتباط هیعنی چ ؟ستمنظورتون از ارتباط چی سوال:

ام . ببینید یک موقعی من لوگو گرفتم و وسیله گرفتم گذاشتم بچهداش حرف بزنکه آدم با بچهارتباط یعنی این  -

. بازی یعنی از سر باز کردن. بازی در هفت سال اول یعنی بذاره من به کارم برسم در صورتی که بازی دبازی کن

. یعنی یک بازی باید طراحی شود که الزاما پدر و مادر است بازی ینا پدر و مادر با بچه.یعنی ابزار سر و کله زدن 

 گوییدمییعنی وقتی به بچه  .دباش بر بیشتر با پدر و مادر بودننه از صبح تا شب، ولی غلبه باید  حاال تا یک حدی،

ساعت، نیم ساعت باشه ولی در جواب این با بابا یا مامان. ولو اینکه یک  ویدسپری کردی؟ باید بگ چگونه اروزت ر

من خودم رفتم تو اتاق بازی کردم و در  ویدبا مامان و بابا، نه اینکه بگ بگوید سپری کردی؟گونه که امروزت رو چ

تنها چیزی که نیست بابا و مامانه. خالصه  ،همه این مسائل در. و غیره تلویزیون دیدم بعد فالن جور شد بعد، را بستم

 .از بچه هاشون وندها خسته میشطرف هم مامان آناز  د،سر کار با بچه هاشون کاری ندارن میروندباها که اینکه با

 وند!شها بیشتر از ما خسته میبچه سوال:

 .کنیدکار نمی هابا آنبه خاطر اینکه   -

 د..دار ایاندازه هم حوصله مادرهاآخر  سوال:

. این که شودمید. اینجا نقش پدر مهم نحوصله مادر را ندار آنها دیگر بله ،دش کار کنیهااگر مادر زیاد با بچه  -

ها به شدت چون باالخص در هفت سال اول بچه استکار اشتباهی  وندرمی به خانه دیر یشانپدرها به خاطر مشغله ها

 دکه پدر مجبور باش دیک سری عواملی باش است ممکنو... های اجتماعی، جهاد حاال ضرورت نیاز به پدر دارند.

اینکه چگونه . شودجبران  به طوریباید  .دبینحال این بچه آسیب می ، به هردکن فعالیتهای اجتماعی صحنه در آن

 و کارهایی که مخل این دگیرروابط عاطفی و حسی در هفت سال اول شکل میجبران شود باید رفت و پرسید. 

-می محسوبلغو  دباشروابط اگر مخل  دباش ریهای دیگبرنامه است ممکن دتلویزیون باش است حاال ممکن است

 شود.

 )سوال یک پدر( شود؟چه آسیبی مترتب می سوال:

 گیرد.ایمان شکل نمی فرزنددر این   -

 ایمان از نوع ربطش؟آیا  سوال:

 .ایمان به معنی ارتباط با خدا  -

 تواند پیدا کند؟یعنی ربطش را با خدا نمی سوال:



22 
 

حالت عدم  ،. اضطرابدکن، اختالل اجتماعی پیدا میشوداش ضعیف میهفت سال چهارم روابط اجتماعی در بله.  -

-استمرارش کم می .د)صبرش( را از دست میده ، مقاومتشددهن میاسریعا در مقابل مشکالت واکنش نش ،تعادل

 .ودش

پدر و مادرها جلوی  گفتوضعیت جامعه ما که خیلی بدتر از این حرفاست، االن باید  گوییم،میکه  اا رهحاال ما این

کاری نکنند دیگه بازی کردن و اینها پیشکش. پدر و مادرها بگو مگو نکنند یعنی  یا کتک ن دعوا نکنند.اشیهابچه

که البته اینها فوق  د.نباش غر کنندهغر  .شکل نگیردذهنش از پدر و مادر یک شخصیت بگومگویی  فرزند دراین 

 «.عن الغو معرضون» ویدالعاده مخرب است. در واقع اینجا میگ

 اینکه فرمودید آموزش هفت سال اول ممنوع، هر آموزشی؟ مثال حتی آموزش قرآن؟ سوال:

 .نه! آموزش به شرط برقراری ارتباط خیلی خوبه، هر آموزشی  -

 د.سساتی که مهد قرآن هستنؤکنند به ممیها را واگذار االن حتی پدر و مادر بچه سوال:

هوش »گذارم شود، من اسمش را مییک قوه عاطفی در فرد ایجاد می دبه نظر من این ارتباط اگر شکل بگیر  -

ام. هوش معنوی خیلی ، اما من ندیده«هوش معنوی» دهم اسمش را گذاشته باشن رالبته شاید جاهای دیگ .«معنوی

 تواند روی خودش نصب کند.را می یدهد که بعدا هر آموزشقدرتی را به فرد می ست.نزدیک به هوش اجتماعی ا

این فرد خودجوش درونش این  دقرآن یاد بگیرد زبان یاد بگیرد و کذا بشو فرزندشانزنند که مردم غر مییعنی این

 پدر و مادر باشد.بهانه ارتباط به فتد باید ااتفاق بی ی. اگر هم احیانا آموزش خاصدگیرکار شکل می

 .دهندها آموزش زبان را در غالب خانواده انجام میبعضی خانواده سوال:

 اشکال ندارد. این خیلی خوب است.  -

استاد ببخشید در واقع بچه باید از اینکه مادرش بهش شعر رو یاد میده ، لذت ببره حاال کنارش هم یه چیزی  سوال:

 یاد بگیره؟

 بله.  -

 :والدين با فرزندانارتباط چگونگی 

ارتباط ی که از جنستآموزش نیست. به ویژه برای پسرها لمس کردن است مثل کشهدف هدف ایجاد ارتباط است، 

 باطات نرم و برای پسران از نوع خشن است. در هفت سال اول ارتباطات برای دختران باید از نوع ارتهای لمسی 
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 شود. بالخص از سوی پدران. این نوازش باید توسط طرح میت باشد. برای دختران نوازش و پسران کشتی مخس

 جنس مخالف انجام شود، چون نوعا اثرش بیشتر است. 

 ست؟اآیا تمام هدف از بازی و .. با کودک در این سن رسیدن به اصل ارتباط فرزند با والدین  :سوال

 بله.  -

 هر چقدر بتوانیم ارتباطات سالم را در این سن آموزش بدهیم، کار لغوی انجام نشده است. تمام کارهایی که پدر و 

ارتباطات عمیق عاطفی در کودک نشو مسببهای مختلف و غیره اگر دهند از جمله بردن به کالسمادران انجام می

 شود.د در آینده باعث ایجاد نواقص زیاد در کودک می

 دهد یا خیر؟ توان متوجه شد که این اتفاق در آینده رخ میآیا در پایان هفت سال می :سوال

 های عاطفی هایی هستند که صحنههای نگران، بچهآرامی وجود دارد. بچه ها آرامش و یا ناهای بچهبله. در چهره  -

   شود که شناس باشید معلوم میچهره هایشان گرفته است و قبض دارد. اگر کمیاند، چهرهپدر و مادر را کم دیده

 ها ستار العیوب نیستند!چقدر دعوا و بگو مگو در خانه وجود داشته است. بچه

توان قضاوت کرد اما با احتساب آن ته ای دارد و نمیاز لبخند بچه و غیره مشخص است. البته هر کسی یک ته چهره

 .کندمی تغییر چهره،

 توان متوجه شد؟از ارتباط با کودکان دیگر هم می سوال:

  یای استعدادش لجبازی و ناسازگاربله اما ممکن است آن ارتباط تابع شرایط دیگری باشد. مثال فرض کنید بچه  -

-ها با هم برای وسایل خود دعوا میهکه بچمثال زمانی. توان چیزی را متوجه شدها نمیاست و از ناسازگار بودن بچه

 کنند، چیز عجیبی نیست و نشانه خاصی نیست. اما برخوردهایش با پدر و مادر و نوع نگاهشان خیلی مهم است.

اند که هکنند. آنها به این نتیجه رسیدگویند نقاشی کنید یعنی از نقاشی و تصویرگری استفاده میها میها به بچهغربی

 دلش هست.واند نماینده آن چیزی باشد که در تتصویر بچه می

 رابطه را باید پدر و مادر مدیریت کنند یا بچه؟ :سوال

  توان از عهده او برآمد. اگر بچه به شوند و دیگر نمیرابطه را نباید بچه مدیریت کند چون پدر و مادر منفعل می  -
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 گی والدین از پدر و مادر پیشی بگیرد، پدر و مادر باید خم بشوند و تا آخر حوصلهدلیل استعداد باالی خود و کم

گویند ما را پارک ببر، فالن میهستند که  ها کولی بدهند و همیشه آنها یک قدم جلوتر هستند. یعنی آنهاعمر به بچه

یت کن و تا هفده، هجده سال گویند چطور ما را تربمیهستند که زیون را روشن کن و غیره و آنها یکار را بکن، تلو

 و ...

 پیشی بگیرند، همیشه و در بقیه مراحل هم جلوتر خواهند بود.  ،ها در مدیریت تربیتاگر از کودکی بچه

ی خوازیون ببینیم، شما بگویید نمییقبل از اینکه او بگوید برویم پارک بگوییم برویم پارک، قبل از اینکه بگوید تلو

 خوای بازی کنی، قبل از اینکه بگوید خسته شدم، اینکه او بگوید با من بازی کن، نمی زیون ببینی. قبل ازیتلو

 .امخوای بگویی خستهنمی

 ورد، باید کشتی گرفت تا پیشی نگیرند. آها چون تیزهوش هستند آدم کم میالبته بچه

 توانند نقش یکدیگر را بازی کنند؟آیا پدر و مادر می سوال:

 توانند نقش دیگری را بازی کنند. فرد باید توانند نقش خود را بازی کنند چگونه میمرد و زن نمیبله. اما وقتی   -

 تواند بتواند از عهده نقش خود بربیاید تا بتواند نقش دیگری را بازی کند. اگر نقش خود را توانست بازی کند می

 نقش دیگری را هم بازی کند.

 خواهیم نقش او را بازی کنیم، بدون کند ما میقش خود را خوب بازی نمیبینیم همسرمان زن یا مرد نوقتی می

شود بدون اینکه زن بودنش در واقع زن، مرد می کند.اینکه نقش خودمان را بازی کرده باشیم و این اختالل ایجاد می

 کند. یشود بدون آنکه مرد بودنش را اثبات کند و این اختالل ایجاد مرا اثبات کند و مرد، زن می

 

 

 

 

 

 ؟ايمرفته بحثما به سراغ اين چرا حاال 
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 های دانیم انسان سنی دارد و در هر سنی اقتضایی دارد، تربیت در هر دوره ای یک حالی دارد و روی مولفهما می

 ها را در ابتدا معرفی کرده است.شود. و شگردی که استفاده شده است این است که یکسری مولفهخاصی سوار می

 توان عرفی شده است و میو نشانه م ها از هفت سال اول تا آخر عمر کارایی دارد. هم به عنوان شاخصاین مولفه 

تواند او شود هفت تا هشت عامل را که به صورت پیوسته از ابتدای زندگی انسان میروی اینها خوب کار کرد و می

 را متحول کند و شاخص و نشانه باشد در این آیات دید.

 ول: بحث نماز است. ا

 دوم بحث لغو است.

 ها فقط به عنوان نمونه است برای اینکه سورژه فکری برای کار باشد. این

 ها بحث غرایز و مسائل جنسی است که از همان کودکی برای افراد مطرح است به همین دلیل از یک سنی باید بچه

 . کرد را جدا

 گرفت.توان اینها را به صورت ارکان در نظر می

 زنند اما برخی گیرند و برنامه را به هم میها در چارچوب برنامه مدیریت شده والدین قرار نمیسوال: برخی از بچه

 منعطف هستند.

های مشترک ریخت تا به هم نزدیکشان کرد و از هر دو برای دیگری استفاده کرد، یک کاری کرد که باید برنامه  -

 .اینها به هم مشغول شوند

دند باشزاتفاقا اگر دو تا بچه کنار هم باشند امکان اینکه هر یک ابزار تربیت دیگری باشد بیشتر است تا اینکه تک فر

 اگر سه تا باشد که خیلی بهتر است و چهار تا بهتر. یعنی هر چقدر که تعدادشان بشتر باشد ضریب موفقیت بیشتر  .

 است. 

 ها الزم است و اشکال ندارد، دعوا کنند و یکدیگر را بزنند بعضی وقت گردد. حتی اگرالبته به شناخت مادر برمی

 کاری کنند. اگر روی مدیریت باشد اشکال ندارد. زیرا خوب نیست بچه لوس باشد و خوب است کتک
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 تنبيه در هفت سال اول: 

 شود تنبیه را طوری طراحی شود خیلی هم خوب است، میاگر تنبیه منجر به نزدیک شدن فرزند به پدر و مادر می

شود و باید تعریف کنیم و بدانیم اینجا شوییم خالقیت هم شکوفا میدار میکرد که بهانه ارتباط شود. البته وقتی بچه

 ها را تغییر داد. هر روز محل خالقیت است. بچه یک سوژه فکر است که مدام با تغییر سن بایستی ابزار و تکنیک

 کند. هایشان سریع تغییر میهها دورشود روی دنده دیگر است، و مشخص نیست چرا؟ بچهصبح که بچه بیدار می

 افزارتان را تغییر بدهید. نرم

 آموزش دادنی و آموزش دیدنی است و باید یکسری از افراد که از الهام و استعداد الهی  ،و البته بسیاری از موارد

 هایشان را در اختیار بقیه قرار بدهند تا بی تعامل داشته باشند، تجربهها به خوتوانند با بچهمیو هستند  اربرخورد

 تر ها هر قدر اهل لجبازی باشند، تربیتشان سختها را یاد بگیرند. بچههای تعامل با بچهدیگران نیز یاد بگیرند. راه

 است باید ابتدا لجبازی را در  ای که ساکتست. آن بچهاتر دهد. ایجاد تفکر در آنها سریعاست اما نتیجه بهتری می

 هایی که بیاید تا تفکرش فعال شود. اما بچه او تحریک کرد و سپس تفکر را فعال کرد. باید کاری کرد تا لج او در

 بیشتر است. لجبازیز نیز دُ هابچه دیگر احتیاج به این کار نیست. در بعضی هستندخودشان لجباز 

 فعالی نیست در واقع کنند. نام آن بیشکه در بسیاری از موارد اشتباه می !عالیگویند بیش فدر روانشناسی جدید می

شتری یاین پدر و مادر باید آموزش ببینند و خالقیت ب. است بلکه ناشی از زیادی تفکر در آن سن تکمبود تفکر نیس

 .فعال به درستی رفتار کنندرا به کار ببرند تا بتوانند با بچه به اصطالح بیش

 باید بتوانند بر اساس یک فرمول  آنان .دکتر برد، بلکه پدر و مادر باید به دکتر مراجعه کنند به ها را نبایداینگونه بچه

 مدیریت کنند. ای بچه رابیش فعاالنه

 ها از پدر و مادر از چه زمانی است؟جدا کردن بچه سوال:

همان زمانی که امکانش هست به نظر جدا شود بهتر است. یعنی از  از اولین زمان ممکن، حتی از وقت شیر دادن،  -

 ها و برای همه یکسان نیست، آنها هم باید تالش کنند اما فشار ها البته حساسیت و ترس دارند نسبت به بچهبعضی

 یی قرار تان را به زور در یک جاتوانید بچهها با زور و فشار امکان پذیر نیست. شما نمینیاورند، در واقع تربیت بچه
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 ها حساس و عاطفی هستند و ای باشد که خیلی حساس باشد، بعضی بچهبدهید و به او سر هم نزنید. ممکن است بچه

 ای وارد نشود. البته متخصصین باید نظر شان لطمهاین مراتب باید به تدریج و آهسته انجام شود تا به مسائل عاطفی

 در بحث مباحث ایم اما بقیه کرد. ما قوانین را از چند روایت استخراج کردهبدهند و البته بعضی موارد را باید تجربه 

 سازی کرد.ها را باید مدلرود. خیلیمی یتجربه و مسائل دیگر

 ها با همساالن در حضور پدر و مادر در رشد موثر است؟بازی بچه سوال:

 ادر را داشته باشند.شوند اما باید حتما حس پدر و می میعخیلی خوب است. خیلی اجتما  -

 گویند و کافی است شما کمی آنها را رها کنید، ها خیلی چیزها را میها را نباید خورد خیلی وقتگول ظاهر بچه

 .کنندبه ناسازگاری می بالفاصله شروع

 هایی ایجاد شود که به صورت سه بعدی عکس پدر و مادر را حال ممکن است زمانی پیش بیاید که مهدکودک

 ریزی کرد. ما توان برای آن برنامهات کلی را یاد بگیریم مینکنند. )برای مثال( منظور این است که وقتی مضبط 

برد تا این بچه باید وابسته به والدین باشد، حال ممکن است بچه را از مهد که می ، بلکهگوییم مهد مطلقا ممنوعنمی

 خواباند او را به خود بچسباند.زمانی که می

 

 :با كودكان ارتباطيكی از حاضرين در تجربه  ضيحتودر 

 ها را افزایش بدهند و از سه چهار دقیقه به ده و زمان گفتگو با بچهمدت مهمترین کار این است که پدر و مادرها 

 های مختلف به آن بدهید تا بچه شروع کند به بیست دقیقه برسانند. اینکه شما با توجه به یک موضوع بتوانید حالت

 ،خواهد کوتاه بیاید یک سوال دیگر بپرسیدمیبچه تا  ،رف زدن و دیالوگ گفتن و به جای پنج دقیقه حرف زدنح

که به شدت در هفت سال اول روی تفکر کودک اثر گذار است. بالفاصله دیالوگ را تغییر  .گویند جدلبه این می 

دقیقه و غیره و هدفی ندارد و تنها باید 7دقیقه توانستم صحبت کنم، فردا  5داد با خودمان مسابقه بگذاریم مثال امروز 

 شود وتبدیل به مباحثه علمی میسوم  م این است که همین دیالوگ ساده در هفت سال دوم وهحرف زد و دلیلش 

ها مباحث اگر نتوان در هفت سال اول این موضوع را پیاده کرد تقریبا ممکن نیست در هفت سال دوم و سوم با بچه 
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 علمی و گفتگو داشته باشیم و این خیلی مهم است و اگر من االن با دخترم بخواهم صحبت کنم نهایت ده دقیقه 

 در صورتی که اگر االن یک ربع  .کردم، نکردمزمانی که باید طوالنی مکالمه می در نتوانم صحبت کنم چومی

 پرسم چرا نماز توانم صحبت کنم و اگر یک موقعی نماز نخواند از او میحرف بزنم در زمان بلوغ دو ساعت می

 ه جنگ و خونریزی ختم توانیم با او حرف بزنیم و در دو دقیقه اول بگوید و میخواند. او دالیل خودش را مینمی

 شود.نمی

کشد که شان صحبت کنند، دو دقیقه بیشتر طول نمیهای سیزده، چهارده سالهاالن اگر پدر و مادرها بخواهند با بچه

 باید  که در زمانی؛ کنند به فریاد زدن. دلیل آن این استرسد و شروع میبه گوش می غیرهصدای قابلمه و کفش و 

 کرده است این کار را انجام نداده است.می این مسئله را تمرین

 موضوع چگونه باید شروع شود؟ این سوال:

 اول کار همین که فقط مادر صحبت کند کافی است اما بعد از اینکه کودک تکلم را آموخت باید جواب هم   -

 بدهد.

 بعد از آن چه  ،کنید کافی است. مثال حاال که این شد طهدف و محتوای صحبت مهم نیست و تنها همین که اختال

 شود...می

ها باشد وکنیم باید در هفت سال اول با بچهمی غیرهی که ما در مباحث سیاسی و اقتصادی و طدر واقع همان اختالال

 ان نخواهد داشت.بال آخرتی چیز دیگری برایمزر و وَغیر از وِ انجام دهیمها را ها این صحبتگرنه وقتی در مهمانی

 کند؟نمی منتقلنحوه صحبت ما ادبیات خاص به بچه  سوال:

 خواهید بگویید این اینطور است و .. زنید چون میهای خوب میفهمد و شما نوعا حرفبچه فقط ارتباط را می  -

 عزیزم، جانم..

 زیرا متن بحث دعوا نیست، متن ارتباط است و به طور طبیعی کلمات هم خوب است.

کنند و نمی یک دقیقه هم صحبتاز والدین  نهایت دارد؟ یکسریسیر زمان گذاشتن برای گفتگو با کودک  سوال:

کند، آیا این فرد یک ساعت با کودک خود صحبت میاز والدین دهد و یکسری کند و ارتقا میاین فرد تمرین می
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 ارتباط بیشتر شود؟ یطورهم تمرین کند و ارتقا بدهد؟ و همین

 .بله  -

 ها در هر هفت سال را چطور استخراج کنیم؟مولفه سوال:

 شودتوانیم ما بفهمیم یک مولفه ضرب در مولفه دیگر میگوییم. یعنی اینکه چگونه میروش آن را هفته بعد می  -

 شود و یکسری صفات دارد که آن صفات غلبه پیدا ها ضرب انجام میدر این مولفه گوییم.در جلسات بعد می 

ها در بین خانواده مومن و غیر مومن تفاوتی ندارد و امری است به این دلیل که این مولفه شود.کند و ضرب میمی

 ها نسبت پرست هم باشید( بچهها نسبت به عبادت )هر عبادتی، حتی اگر شما بتکه در همه عالم اینگونه است. بچه

 جهان شمول بودن است. به آن حس شکوه و عظمت دارند.

 بچه را مهد نگذاریم؟ ،میشما فرمودید اگر مجبور نیست سوال:

شود اال در حالت اضطراروجه توصیه نمیمهد کودک ضررهای زیادی دارد بخصوص قبل از چهار سال و به هیچ  -

اش تقویت شود اشکال ندارد بعد وابسته به خود کودک است. اگر کودکی تفکر انتزاعیبه .  اما در مورد چهار سال 

 توان گفت کم کم بعد از چهار سال به مهد برود. سن تفکر انتزاعی در حال حاضر تقریبا شش سال است، یعنی می

 ی فرستاد.یها را به اول ابتداتوان بچهشش سال مرزی است که حتی می

 ؟ه باشندوقت داشتشاغل نباشند و یا شغل پاره ،هاها در هفت سال اول بچهاین بدان معنی است که خانم سوال:

 ه بچه شاغل بودن مادر را حس نکندشان طوری باشد کبهتر است که مادران شاغل نباشند و اگر شاغل بودند شغل  -

 هایی که از دو جنس مختلف هستند از چه زمانی باید اتاقشان را جدا کرد؟بچه سوال:

 شان جدا باشد. اما الزامی به فیزیکی مهم جدا کردن اتاق نیست، زیرا ممکن است امکانش نباشد، اما باید فضای  -

 جدا کردن اتاق نیست.

 

های آموزش مثل کالس حفظ قرآن ثبت نام کنند و در این حفظ قرآن با بچه کلنجار ها را در کالساگر بچه سوال:

 خواهم حفظ کنم باید ادامه داد؟بروند، و بچه حوصله این کالس را نداشته باشد آیا اگر کودک بگوید نمی
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پدر و مادر اشکال ندارد با بچه قرآن حفظ کنند و یا کلنجار بروند. اما اگر کودک عالقمند نیست نباید ادامه داد.   -

. حتی اگر قرآن می شود محسوب در هفت سال اول هر کاری که موجب قطع ارتباط پدر و مادر با کودک شود لغو

 شود.میمحسوب نیست لغو ات او ئخواندن باشد. قرآن خواندن برای کسی که در اقتضا

 تواند کمک کند؟ها که پدر زمان کافی ندارد پدربزرگ بچه میگاهی وقت سوال:

 نظر شخصی من این است که گاهی نقش پدر بزرگ و مادر بزرگ از پدر و مادر بیشتر است.  -

 بچه اگر پیش مادر باشد بهتر از هر جای دیگر است؟ سوال:

 شان ، نقش مادربزرگ و پدربزرگ مانند پدر و مادر است و گاهی نقشگاهیاما  است.بله کنار مادر باشد بهتر   -

شان بزرگرها کنار پدربزرگ و مادحتی بیشتر است و خیلی بهتر است و گاهی باید پدر و مادر کاری بکنند که بچه

 م خوب است. بالخص اگر باشند. اما در صورتی که برای آنها زحمتی نداشته باشد. نه تنها بد نیست بلکه خیلی ه

های روانشناسان است. پدر و مادر با طهارتی باشند اثرش بیشتر است. به نظر من اشکال ندارد و این نظر مخالف نظریه

در بقیه احکام هم  ،رسد این حکم محرمیتشود به نظر میبا توجه به اینکه در روایات حکم محرمیت تعمیم داده می

 ه هم همین را ثابت کرده است.کند و تجربجریان پیدا می

 برید؟ فرمایید مخرب هستند، چرا واژه لغو را به کار میمصادیقی که می سوال:

گویید که به طریق اولویت را شامل شود. شما چیزی میرا شامل می در واقع به طریق اولویت ،گوییم لغووقتی می  -

 بنابراین ما این را به  باید اعراض شود. یاعراض کنیم به طریق اولشود.  یعنی وقتی که اثبات کردیم از لغو باید می

 کنیم.اش میایم،  اما این را هم شاملای شناختهحد مولفه، عنوان

 شود؟ پس ماهواره داشتن نشانه عدم طهارت است بنابراین ما بحث طهارت معنوی به چه دلیل مطرح می سوال:

 ره دارند نگذاریم؟ هایمان را نزد والدینی که ماهوابچه

 شود جمع کرد.ممکن است پدر و مادری ماهواره داشته باشند اما انسان های معنوی هم باشند و نمی  -

 مثال اگر بچه در خانه پدر و بزرگ مدام پای ماهواره بنشیند و کاری به کارش نداشته باشند چطور؟ سوال:

 اش اینگونه است آزمایش توان این مسئله را آزمایش کرد.یاشکال ندارد به نظرم، آن ربط اثرش بیشتر است و م  -
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پرسیم دوست داری بروی خانه مادر جون؟ بچه مشتاق است. پس باید جبران نواقص توسط پدر و مادر که از بچه می

 بچه فقط یک حس باشکوهی از فامیل دارد و ارحام  ،شود و در بزرگیانجام شود. توجه کنید این ربط انجام می

 های اما حس اش دارد.برایش مهم است و حس خوبی نسبت به ارحام دارد و این را از پدربزرگ و مادربزرگ

 ش به عهده پدر و مادر است و اشکال ندارد. جبران باقی مثال بر عهده پدر و مادر است.ردیگ
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 36/66/49اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                مومنون   ) جلسه      پنجم(   مبارهک   سوره          

 

  صلواتبرای شادی روح امام بزرگوار 

مقایسه نیست که  خواهیم قدرت شکر این نعمت بزرگ الهی را که بی بدیل است و با هیچ چیز قابلاز خدا می

 صلواتتحولی را ایجاد کرده و باعث شد همه دنیا با نور قرآن آشنا شود، به ما ارزانی دارد 

ها را سعی کنیم های زیادی در نظام عالَم اتفاق افتاده که به برکت امام و شهداء بوده است. کم و کاستیجهش

 صلواتبرطرف کنیم و مدیون نباشیم 

*** 

  (1)قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 

  (2)الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ 

 (3)وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 

  (4)وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ 

 (5)وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 

  (6)لَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَ

  (7)فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِکَ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ 

  (8)وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 

  (9)وَالَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ یُحَافِظُونَ 

  (13)وَارِثُونَ أُوْلَئِکَ هُمُ الْ

  (11)الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

  (12)وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ 
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  (13)ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَّکِینٍ 

لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ  ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ

  (14)أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ 

  (15)نَ ثُمَّ إِنَّکُمْ بَعْدَ ذَلِکَ لَمَیِّتُو

  (16)ثُمَّ إِنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تُبْعَثُونَ 

   (17)وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا کُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِینَ 

  (18)وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ 

  (19)فَأَنشَأْنَا لَکُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِیلٍ وَأَعْنَابٍ لَّکُمْ فِیهَا فَوَاکِهُ کَثِیرَةٌ وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ 

  (23)رُجُ مِن طُورِ سَیْنَاء تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآکِلِینَ وَشَجَرَةً تَخْ

  (21)أْکُلُونَ وَإِنَّ لَکُمْ فِی الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسقِیکُم مِّمَّا فِی بُطُونِهَا وَلَکُمْ فِیهَا مَنَافِعُ کَثِیرَةٌ وَمِنْهَا تَ

 (22) وَعَلَیْهَا وَعَلَى الْفُلْکِ تُحْمَلُونَ

 

 کنند تا به مراتبی برسند.سوره مبارکه مومنون در وصف مومنان است که مراحلی را طی می

 کنیم:امروز چند نکته در راستای مطالب هفته پیش ذکر می

رود، طول عمری دارد. در این آیات اشاره شود تا زمانی که از دنیا میبه طور کلی انسان از همان موقع که متولد می

شود. مراحل زندگی اش یک به میرد و زمانی هم مبعوث میشود، موقعی میاینکه انسان، موقعی متولد می میشود به

-کند که مراتب را برای او رقم میای هم حظّی از وجود دارد و فیضی را دریافت میرود. در هر مرحلهیک جلو می

 زند.

 کودکی مان اصال قابل مقایسه نیست.  انسان در مراتب مختلف، قابل مقایسه نیست. مثال االن ما با

 افتد.کند؛ یعنی دریافتی برای وی اتفاق میمرتبه یعنی سطح فرد افزایش پیدا می
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 کند.بر اساس آیات این سوره، جنین هم مراحلی را طی می

 مراحل بلوغ .... رفتن ..... سیر

 مراتب رشد ..... شدن ..... صیر .... از جنس حیات است

دارم. این چهار قدم یعنی طی کردن چهار طرفتر، چهار قدم برمیراه میروم؛ برای رسیدن به یک متر آنمثال: وقتی 

 شود مرتبه ای دیگر.رسم میای که به آن میمرحله و نقطه

انسان موجودی مرکب از جسم و قوای معنوی است. اگر قوای معنوی وی به ازای رشد جسمی، باال نرود؛ به علت 

 افتد.ی، گمراهی اتفاق میاین ناهماهنگ

کننده رشد انتخاب حاال سوال این است که آیا میتوان برای طی مسیر انسان، مولفه هایی به عنوان شاخصه های تعیین

 کرد؟

کند: پاسخ این سواالت در آیات ابتدایی این سوره داده شده و در حقیقت، آیات ابتدایی این شاخصه ها را بیان می

 توانند به عنوان مولفه های تعیین پیشرفت انسان باشند.و و... مینماز/ اعراض از لغ

 کنیم بفهمیم بیشترین مولفه ای که در رشد معنوی انسان اثر دارد چیست؟امروز سعی می

 های رشد:ابتدا مروری بر دوره

 سال اول: شکوفایی سیادت و کرامت 7

 سال دوم: شکوفایی ادب و آداب 7

 سال سوم: شکوفایی عقل 7

 سال چهارم: دوره بلوغ عاطفی/فرزندآوری 7

 سال پنجم: دوره مسوولیت 7

 سال ششم: دوره رهبری 7
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دهیم. )یک انسان را های رشد را در او مورد توجه قرار میکنیم و مولفهیک وقتی ما یک تک انسان را نگاه می

سنجیم. مثال درباره نماز ت دیگران میدهیم(.یک وقتی تاثیر هر کدام از دوره ها را به نسبمورد ارزیابی قرار می

 خواندن این دو حالت به این شکل است:

 اول. تاثیر نماز بر فرد

 دوم. نماز خواندن شما در خانواده چه اثری دارد.... تاثیر نماز بر دیگران

رد، شما نوعا سه دوره فهت سال اول، تحت تاثیر سه دوره هفت سال بعد هستند؛ چون بچه که از خود اختیاری ندا

 دهد حرف زشت بزند و ... بچه تحت تاثیر است.دهید خوب حرف بزند یا غیبت کند.. جامعه یاد میبه او یاد می

 دهد.را تشکیل می« خانواده و عشیره»و « الیه خواص»، «حکومت و حاکمیت»سه دوره هفت سال دوم، 

واده دارد و هر کدام از مولفه های اقامه نماز، هر انسانی مثل جنین که سه الیه است، سه الیه حکومت، خواص و خان

 اعراض از لغو و ... در اینها تاثیر دارد.

 توان بدست آورد: هفت سال سوم و دومهای حکومت داری را از این آیات میمولفه

 توان بدست آورد: هفت سال سوم و دومکنند ، از این آیات میاینکه خواص درباره چه چیزهایی فکر می

توان بدست آورد: هفت سال سوم و اینکه خانواده نسبت به چه جیزهایی باید حساس باشند هم از این آیات میو 

 اول

 توانید بخوانید.اگر خواسته باشید دوره بلوغ عاطفی موفق و خانواده موفق را بگویید، آیات اول سوره مومنون را می

 توانید بخوانید.یید، آیات اول سوره مومنون را میدرباره خواص، دانشمندان، پزشکان و ... بخواهید بگو

 توانید بخوانید.درباره خصوصیت حکومت و حکومت داری و ... بخواهید بگویید، آیات اول سوره مومنون را می

 توانید ببینید. در حقیقت در یک بستر، الیه های مختلفی را می

 بینید.مثال اعراض از لغو را در الیه های مختلف می

های آیات این سوره، مرتبه بندی در از یکی از مولفه که در آن، حضرتایتی از امام صادق علیه السالم هست رو

 «عن اللغو معرضون»اند: آورده
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 "الخیر کلّه فی ثالث خصال: فی النظر و السکوت و الکالم" فرمایند:حضرت می

مراه نباشد، سهو است؛ کار بی مقصد و بیهوده ای این روایت بر اساس آن آیه یعنی؛ اگر نظر کردن با درس گرفتن ه

 است.کاری انجام شده اما از بین رفته و باطل شده؛ هزینه کرده اما سود نگرفته.

 شود.هر که سکوت کرد و در آن نتوانست فکر کند، حتما به غفلت گرفتار می

 .هر کالمی و هر ارتباطی)با خدا یا با دیگری( که در آن ذکر نباشد، لغو است

 اند.بر اساس این روایت، سهو و غفلت، خودش نوعی لغو است؛ اما اسمشان را یکی نگذاشته

 شود و هم مردم از شرش ایمن نیستند.اگر انسان بر اساس این روایت عمل نکند، هم به خطیئه دچار می

 در نظر سهو ممکن است زهر چشم یا زخم چشم وجود داشته باشد. نظر سهو به طور کلی دست شیطان است. 

 انسان هیچ وقت از این سه حالت گفته شده خالی نیست.

اند بین همه رفتارهایی که انجام میدهی به این سه فکر اند و به انسان گفتهحضرت، خیر را در سه کُنجی جمع کرده

 کن.

 در مباحث تربیتی هفت سال اول بسیار جالب است.این سه 

سال  7تواند همین را اصول تربیتی اگر کسی همین یک روایت را بلد باشد و دیگر هیچ روایت دیگری نداند، می

 اول بگذارد یعنی 

پدری فکر است. فرزند من   فرزند من پدری را ببیند که نظرش، عبرت است. فرزند من پدری را ببیند که سکوتش،

 شود فرزند با فطرتش ارتباط برقرار کندذکر است، این باعث می را ببیند که کالمش،

 تواند در آن طعنه باشد. حُکم و یاد خدا باشد. نمی گوییم کالمش ذکر باشد یعنی حتما باید در ذهنش،وقتی می

 شود یاد خدا بود و دو ساعت با تلفن، از این و آن حرف زد.نمی

 بینند!..ها چقدر از تلفن حرف زدن مادرها آسیب میدانید بچهمی

زند و حواسش به فرزندش نیست. نوعا ها )بخش زیادی از آن( این است که مادر با تلفن حرف میاغلب آسیب

 شوند.از جای دیگر پرت می  جایی هست؛  ها وقتی حواسشان،خانم
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 ریزد.دیگر اعصاب مادر را به همین دلیل به هم می اما در جای دهد؛ گوید و گوش میبچه هم آن موقع چیزی نمی

ارتباط پدر و مادر با فرزند است. اگر فرزند با پدر و  تر از آن وجود ندارد،ترین اصل در هفت سال اول که مهممهم

وصل  وگرنه از هفت سال بگذرد و اتصالش به پدر و مادر ارتباط برقرار کرده؛   مادر در این سن ارتباط برقرار کرد،

 شود.دیگر نمی نشود؛ 

 حسّ وابستگی و چسب دارد. دوست ندارد از پدر و مادرش جدا شود.   این اتصال،

 اند.پدر و مادر، مراعات درستی کرده  اگر بچه وابسته است؛

حدی از وابستگی را دارند. منظور ما از وابستگی این است که حس ارتباطش اینطور است که  البته تمامی بچه ها، 

 کند.همراه پدر و مادر بودن، برایش رضایت و حالوت ایجاد می

رود و به اضطراب پدر و مادر با هم بد حرف بزنند مثل تیری است که در وجود بچه فرو می اگر در هفت سال اول،

 شود.دائمی تبدیل می

 عین این داستان یعنی نظر، سکوت و کالم برای هفت سال دوم و سوم هم هست.

 شود به انتقال دادن که در هفت سال سوم در وجود خود فرد برود.دوم این شروع می در هفت سال

 نشاط حقیقی در کالمی است که ذکر در آن است.

 نباید غم و اندوه دنیایی در آن باشد. کنی، وقتی با خانواده صحبت می

نباید درباره دیگری   در باشد؛زنیم نباید کظلمت نباید در آن باشد.. یعنی وقتی حرف می  ذکر یعنی نور خدا،

 نباید دروغ باشد.  نباید غّر باشد، باشد،

بی انگیزگی و ...  . نباید بی نشاطی، 3 . نباید زائد باشد ؛2. نباید گناه باشد؛ 1شود اینکه در کالم جمع همه اینها می

 فاقد کمال باشد.

 شناسند.ها خانواده بی نشاط را میبچه

 ؟!!«جزاء االحسان اال االحسان هل»فرماید در قرآن می

 نظر خوب دیده باشند.  سکوت خوب دیده باشند؛ بچه ها باید حرف خوب دیده باشند،
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 گذارد.شود سهو و بالفاصله در بچه اثر میاین می استفاده ای نباشد؛  علمی، پندی،   اگر در نگاه کردنت،

توانی در سهو باشی! طور که من در سهو هستم تو هم میگویی: بچه جان! همانیعنی شما با این نگاه به بچه ات می

 انی به این بچه بگویی تلویزیون نبیند!توکنی. آن وقت مگر میاین موضوع را به القاء می

 دهی؟!!شود از بچه چیزی را خواست که خودت انجام نمیمگر می

گفتند سکوت کردند. مثال میبت میهای مختلف سکوت صحشدند و درباره مدلدر جبهه، بچه ها دور هم جمع می

  اما در او بارشی از رحمت است. سکوتش شنیدنی است؛ ساکت است؛  نشینیم، فالنی خیلی خوشمزه است. بغل او می

 چون پر از تسبیح است.  در واقع سکوت نیست؛

 داشته باشد به لقاءاهلل! آن موقع است که آدم اعتقاد الیرجون لقاءاهلل .... فعال دیدار خدا نیست. آن سمتها مالِ

 خیلی بد است سکوت انسان از موهبت بارش آسمانی بی بهره باشد و سکوتش به سمت خیاالت و روزمرگی برود.

ام گرفته است؛ حتی وسایل را هم با اند؛ من خیلی در خودم هستم. چهرههمسرم یا پدر و مادرش به من حرفی زده

 کنم. عصبانیت جابجا می

 خب این غفلت است.   سکوت است اما همراه با عصبانیت؛

 شود دغدغه.کند و میجای خالی باز می  سکوت را با تفکر همراه نکنی،

-هایی که به ما کردند فکر میدر نود درصد آن به ظلم ها و اجحاف ساعت سکوت داشته باشیم، 12اگر ما در روز 

 کنی به اینکه فالنی بد است؟!! آب ما را گِل کردند؟!! و ...ورد فکر میخای دارد؟!! به چه دردی میکنیم. چه فایده

 ای نیست. اما فعال این مواردی که گفتیم شاکله  شاکله هر انسانی در نوع سکوت و کالم و نظرش متفاوت است؛

 کنند.بچه ها فطری رشد می  ها توسط والدین خراب نشود؛اگر تربیت بچه

 فی ارایه شده است.تعریفهای مختل« فکر»از 

اما   چون دیوار هست؛ توانید ببینید؛اما چیستی آن خیلی واضح نیست. مثال آنطرف دیوار را نمی فکر بدیهی است؛ 

 توانید ببینید.ای تعبیه کنید، آنطرف را میاگر آینه
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در شرایط و حاالت آینه های مختلف را انتزاع کرده و خود را  خدا به انسان قدرت داده که به وسیله نفس خود،

 مختلف ببیند.

 خود را در شرایط مختلف تخیل یا تصور کند و بر اساس آن خود را شبیه سازی کند.

زنیم. شاید کار فکر، انتقال از یک حقیقت به حقیقتِ باالتر است. یک موقع در وصف جبهه و جنگ حرف می

ی خوبی بوده! اینکه قدرت داریم خود را در آن دانیم فضای معنوهیچوقت آن فضا را ندیده باشیم اما اجماال می

 مند شویم، از مواهب تفکر است.فضا قرار بدهیم و و از مواهب آن رزمنده بهره

 اید.کند که نبودهکند و به جایی منتقل میتفکر شما را بلند می

 ار تفکر است.های مختلف در مراتب مختلف کقرار گرفتن در فضایی و جاری شدن آن قوانین. مشاهده صحنه

 کتاب ابزار تفکر است. اینکه با چه موضوعی باشد مهم است. شاید با کتاب این اتفاق بیفتد؛

 تواند انتقال دهد.تاباند و آن حقیقت را میتفکر قرار گرفتن در موضعی است که حقیقت را در قلب می

 سال میتواند تجربه یک آدم صد ساله را داشته باشد. 23یک نفر با سنّ 

اینکه انسان قدرت داشته باشد خودش را در فضایی قرار دهد که اگر مثال با فالنی ازدواج کنم چه مسیری را طی 

 تفکر است.  کنم،می

یتوان فهمید طرفِ خیال و شهود شبیه هم هستند. خیال اصال قدرت کاری را که درباره تفکر گفتیم ندارد. با خیال نم

 وانم عینا خود را جای آن طرف بگذارم.مقابل چه دوست دارد. من باید بت

 اما در تفکر اینطور نیست.  خطا و توهم هست؛  در خیال،

قدرت   های مختلف را دارند؛گیری با آدمتوان دید که قدرت ارتباطهایی میباالترین قدرت تفکر را در آدم

 ه یک طفل.تواند خودش را کوچک کند در ذائقمی  جانمایی خود را در سنین مختلف دارد؛

 کوچک باشیم و او بزرگ باشد.  زنیم،اما بعضا ما قدرت نداریم با بزرگترها هم که حرف می

 قدرت نداریم خودمان را کوچک کنیم و به پدرمان بگوییم که باباجان دوستت دارم.

 تصور و تخیل برای ذهن است اما تفکر، صفت نفس است. 
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 تفکر تقریبا از بلوغ به بعد است. دو تا سه سال بعد از بلوغ است.توان تفکر کرد. در هفت سال اول و دوم نمی

 با جایابی خود در سنین مختلف.  های مختلف تجربه بدست آورد؛توان به اندازه آدمبا تفکر می

 شوید.کنید که مجاهد میتوان مجاهد شد. اینقدر وجودتان را مثل او میبا تفکر می

 بیت بروید و ... توانید به حج بروید. حرم اهلمی

 این کار تفکر است!  ممکن است با تخیل شروع شود.. باید حس کنم جلوی رسول خدا هستم؛

 تفکر آسانسور است. یک باالبر است.

 های زندگی انسان است.بر اساس تفکر، معاشرت با مردم، بهترین صحنه

حساس هستند. بعضی نسبت به کمک های خانواده همسرشان خیلی از آقایان به علت ضعف تفکر نسبت به کمک

 پدر خودشان هم حساس هستند!

 مادر است.. باید خود را جای بابایت بگذاری!  او پدر است؛

مگر  غصه ات را بخورد. بابا، بدش هم خوب است؛   دغدغه تو را داشته باشد؛ بابا یعنی باید به کار تو کار داشته باشد،

 اینکه معنی بابا را ندیده باشی.

چون  چون به اندازه عمرم سعی کردم بابا ببینم؛   به گونه ای باشم که بگویم من به اندازه عمرم از بابام خیر دیدم؛باید 

 پدر، نحوی والیت دَرَش وجود دارد. والیت تکوینی درآن وجود دارد.

 معونه تفکر باید کفاف سن انسان را بدهد. آدم باید بترسد.

کهولت   بچه دار شدن، اش باال میرود، از دواج، به تدریج که هزینه زندگی شود، تفکرش فعال ن اگر در زمان خودش، 

 مریضی و... دیگر پولی برای پرداخت ندارد. سن،

 رود.با همان ذخیره جلوم می  انسان هر موقع در زمان خودش از اوقاتش استفاده کند،

 ذکر. غفلت و  ذکر ،  غفلت،بی فکری! سهو، سهو می آورد و  تفکر می آورد و بی فکری، تفکر، 

 ام( برای من کم است.متاسفانه ما متناسب با عمرمان ذخیره نداریم. همین حاال هم زادَم)توشه
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 هایی که چیزها را از دست داده زندگی کند نه مثل آدم هایی که خیلی وقت دارند! آدم باید مثل آدم

 اند!مرشان را کردهتمام شد دیگه! چیزی نمانده! آدمهای این جمع نیمی از ع

 کند.کند، کالمش را ذکر میسکوتش را فکر می  انسان اگر نظرش را درست کند،

 بحث ما درباره عن اللغو معرضون بود.

 هم درباره خودمان مهم است و هم درباره صفت.  های اول سوره مومنون،مولفه

 درباره این موضوع کار کرد. سنجه و شاخص داریم؟ بله! باید آیا برای سیر تفکر در سنین مختلف،

 هر فکری را نباید هر جایی کرد.

هر وقت خواستید خودتان را جای مجرم و شکست خورده ها بگذارید، در نماز شبتان فکر کنید. خیلی از چیزهایی 

 شود.به فضای خاصی احتیاج دارد. اگر در فضای خودش نباشد، موجب افسردگی می که در روایات گفته شده، 

 گیرد.اصال بدون هدف شکل نمیتفکر 

 افتد. توانی شریک همه خیرهایی باشی که در روزگارت اتفاق میبوسیله تفکر می

 تفکر چسبیده به عمل است

 اید.کنید یک بیمارستان ساختهتخیل با عمل فاصله دارد. در تخیل تان فکر می

 گیرد.اصالح نفس صورت می نید، های مختلفی برای اصالح نفس وجود دارد. هر کدام را عمل کدستگاه

   (17)وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا کُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِینَ 

 چرا آدم فکر میکند، خدا از او غفلت کرده و بی خبر است؟

  (18)وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ 

ولی باید در ذهنش باشد و روزها با خود تکرار   کند ولو اینکه موضوع را نفهمد؛موضوعاتی که در قرآن مطرح می

 کند.

 ابر باران دارد  و ...بابا آب داد.  خدا ابر دارد.. 
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 به جای مشکالت اقتصادی و مسایل مختلف، این موضوعات در ذهنش باشد.

 انگور .. ممکن است فواکه زیادی در آن باشد..  نخل، آب، زمین، جنات، آسمان، خدا چیزهای خیلی بدیهی را گفته،

 (19)یهَا فَوَاکِهُ کَثِیرَةٌ وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ فَأَنشَأْنَا لَکُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِیلٍ وَأَعْنَابٍ لَّکُمْ فِ

 خوریم..تازه اینها را هم می

 خواهد ما به اینها فکر کنیم؟ نگو چرا؟  فکر کن، بعدش میفهمی.چرا خدا می

 (23)وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَیْنَاء تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآکِلِینَ 

 مقدس است/ روغن هم دارد/ خورشت هم  هست برای کسی که بخواهد أکلی داشته باشد. طور سینا: هر جا که

  (21)أْکُلُونَ وَإِنَّ لَکُمْ فِی الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسقِیکُم مِّمَّا فِی بُطُونِهَا وَلَکُمْ فِیهَا مَنَافِعُ کَثِیرَةٌ وَمِنْهَا تَ

تازه منافع خیلی زیادی هم  کند؛ شما را سیراب می  ه در درون آنهاست؛تازه از چهارپایان هم عبرت بگیرید. از آنچ

 خورید.دارد. ازگوشتشان می

 کند.آدم از این بداهت تعجب می

  (22)وَعَلَیْهَا وَعَلَى الْفُلْکِ تُحْمَلُونَ 

 .شود.دریا را دیدی؟ کشتی برآن سوار می

 (23)قُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُم مِّنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ أَفَلَا تَتَّ

 انبیاء حرفهایشان همینطوری بوده؛ ای قوم مراقب باشید.. خدا هست.

ا ا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُرِیدُ أَن یَتَفَضَّلَ عَلَیْکُمْ وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَفَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ کَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَ

  (24)فِی آبَائِنَا الْأَوَّلِینَ 

 خواهد بزرگی کند.نوح میگفت خدا هست. خدا هست که دروغ نبود، برچسب چسباندند که نوح می

کردند چون خدا بزرگ است حتما باید کار شق القمری بکند. نتوانستند با خودشان حل کنند این که یاینها فکر م

 گوید تقوا داشته باش.گوید، خدا است. چقدر بدیهی است. خدا میساده می
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 خواهم بروم کتاب بخوانم تا نظام و قاعده تقوا را بفهمم.گوید میها وجود دارد. میانواع بیماری

 دیرباور هستیم. خدا به خودش قسم خورده که کلید همه مشکالت آدم در یک چیزی است به نام تقوا.  ما خیلی

 ای شاید نباشد اما مشابه آن در سوره شمس هست. چنین آیه

 (25)إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِینٍ 

 گفتند این دیوانه است.

  (26)قَالَ رَبِّ انصُرْنِی بِمَا کَذَّبُونِ 

فِیهَا مِن کُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأَهْلَکَ إِلَّا مَن فَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا فَإِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُکْ 

   (27)مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ 

  (28)نَ فَإِذَا اسْتَوَیْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَکَ عَلَى الْفُلْکِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِی

  (29)اً وَأَنتَ خَیْرُ الْمُنزِلِینَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِی مُنزَالً مُّبَارَک

 الهام بشود.  دعایی کنیم که به ما هم مثل انبیاء دعا کردن وحی بشود؛

 شود. باید به او بگویند تا دعا کند.خواهد. خیلی وقتها به آدم الهام نمیدعا کردن الهام می

  (33)إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ وَإِن کُنَّا لَمُبْتَلِینَ 

  (31)ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِینَ 

 (32)فَأَرْسَلْنَا فِیهِمْ رَسُوالً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُم مِّنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ 

مان حرف حضرت جالبه شما که دیگه نوح و کشتی را دیدید، بنده خداهایی که بعد قوم نوح)ع( بودند و... ه

 نوح)ع( گفته شد.

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ  وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا بِلِقَاء الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا

 (33)مِنْهُ وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ 

 با اینکه نوح را دیدند وکشتی را دیدند.. ها همان حرفها را زدند، این
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  (34)وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَراً مِثْلَکُمْ إِنَّکُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ 

  (35)أَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذَا مِتُّمْ وَکُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّکُم مُّخْرَجُونَ 

 کنند.قیامت را باور نمی مشکل این است که

  (36)هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ 

  (37)إِنْ هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ 

  (38)إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ کَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِینَ 

  (39)رَبِّ انصُرْنِی بِمَا کَذَّبُونِ  قَالَ

  (43)قَالَ عَمَّا قَلِیلٍ لَیُصْبِحُنَّ نَادِمِینَ 

  (41)فَأَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاء فَبُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ 

  (42)ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِینَ 

  (43)تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا یَسْتَأْخِرُونَ  مَا 

 (44)هُمْ أَحَادِیثَ فَبُعْداً لِّقَوْمٍ لَّا یُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا کُلَّ مَا جَاء أُمَّةً رَّسُولُهَا کَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضاً وَجَعَلْنَا

 ی یکی یکی پس از دیگری.تترا یعنی یک
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 32/66/49اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (مومنون   ) جلسه ششم   مبارهک   سوره          

 

دوست دارند به برای سالمتی خودتان یک صلوات ختم کنید. برای کسانی که مشکالتی دارند یا مسائلی دارند و 

 صلواتعافیت برسند 

بخوانم؛ و قبل از شروع آن چند دعا بخوانیم که اگر قرار باشد خیراتی نصیب جمع  قبل از شروع بحث چند روایت

 شود همان اول نصیبمان بشود.

شناسی به آن دعاها توصیه شده قبل از خواستن هر حاجتی از بعضی از دعاها شروع کنیم. در زیست دعای اول:

دهد. از آن جهت را ولو دنیایی باشد جهت می گویند. مضامینی دارند که توجه به آن مضامین حاجاتآغازگر می

دانند چطور حلش کنند. یکی دوتا از این ها درگیر مسائلی هستند که نمیگوییم که حاجتمند زیاد است و آدممی

 گوییم. دعاها را خدمتتان می

-ازدواج کند، بچهخواهد آدم به چیزی رو کند و سستی هم نکند. هر فردی دعا یا حاجتی دارد، می دعاهای الحاح:

 کند. کند و هم سستی نمیدار شود، هم رو می

o .1از امام صادق )علیه السالم( خواستم، دعایی به من یاد دهد که دعاهایم مستجاب شود  

 دعاهای آغازگر؛ شما شکل معنوی دارید، حال عبادت ندارید، شکل دنیایی یا آخرتی و...

o (: یا حی یا قیوم...؛ وقتی پیامبر )صلی اهلل( را کرب یا دعای نصرت در کرب یا هم )مصائب و همیت ها

خواندند. بعد از این دعا پیامبر )صلی اهلل( گفتند: هیچ مسلمی نیست که گرفت، این دعا را میای میدغدغه

  2کننده رحم باشد.مرتبه بخواند و مستجاب نشود مگر اینکه گناهکار یا قطع 3این دعا را 

 کنید. عای دیگری میحاجتتان را وصلِ به د

                                                           
1
 (155، ص 92)بحار االنوار، ج . ر.ک:  

 
 157بحار االنوار، ص .  2

 



46 
 

ای است که اینجوری خدا را رسد. حاجتِ انسان بهانهچه خوب حاجتی است که انسان به بهانه آن به این دعا می

 بخواند. انگار توفیقی نصیب آن فرد شده که این نیاز به سراغش آمده است.

 اش با هم ارتباط دارد.منظومه است و همهای دیگر است؟ چرخد یا به گونهاش میسؤال: دعاها روی سیستم اسماء

-خدا توفیق دهد که تنفس در فضای دعا، نصیبمان شود. چه خوب که، مشکلی وجود دارد که انسان را به دعا می

 کشاند؛ مشکالت خواستنی.

*** 

 سوره مباركه مؤمنون: 

 ها را در نظر بگیریم:های فالح و ایمان را گفتیم اینشاخص

 خشوع در نماز .1

 العفو معرضون ...عن  .2

 کند. : مجموعه صفاتی که خدا در مالک و معیار فالح و ایمان مطرح می13تا1آیات 

 خشوع در نماز، اعراض از لغو، فعل در زکات، حفظ و رعایت.

خشوع در نماز )جنسش مراقبت است(، اعراض از لغو )جنسش مراقبت است؛ کاری کند دمِ پرِ لغو نگردد، خودش 

 د(، فعل در زکات )حالت فعلیت و انجام دادن کاری دارد(، حفظ و رعایت )حالت حفظ است(را دور نگه دار

 غیر از فعل در زکات، بقیه حالت حفظ و مراقبتی دارند.

 اینها سلسله واژگان مراقبت هستند. 

 افتد. کنترل: با حفظ و رعایت اتفاق می

کی سرایت کند. از درون خودش مراقبتش نسبت به دیگران، فعل: حالت تسرّی به دیگران را دارد )از او به دیگران پا

 انتقالِ پاکی است(

برداری ترین سن رشد تا باالترین سن، اینها قابلیت بهرهایآنچه به ذهنمان رسید بحث شاخص است و اینکه از پایه

 دارد. حج، جهاد و امثال اینها اینگونه نیستند چون وابسته به سن هستند.
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( + 6و5( + رعایت عهد و امانت )4( + حفظ فزوج )3( + فاعلیت در زکات )2( + اعراض از لغو )1)خشوع در نماز 

 (7حفظ صاله )

 اعراض از لغو و حفظ فروج یک نوع مراقبت هستند. فاعلیت در زکات حالت تسرّی دارد.

 های فالح )یعنی به نتیجه رسیدن انسان، به میوه رسیدن(ویژگی

 خود رسیدنفالح: انسان به غایتِ 

 در صفاتِ به غایت رسیدن اینها را ذکر کرده است.

 (14تا 12دهی هم اینها را ذکر کرده )آیات در صفات امکانات

 (.7( ، انشأنه خلقاً آخر )6( ، لحم )5( ، عظام )4( ، مضعه )3( ، علقه )2( ، نطفه )1سالمه من طین )

 ه به مرحله نگفته است(نیاورده است ) یعنی مرحل« ثم»آنها را یک دست گفته، 

تا مثل هم  7ها را جدا جدا و مقطع مقطع گفته است. این مورد نماز مرحله به مرحله آورده است. این مؤلفه 7ولی در 

 تواند مراتب در طرائق باشد. نیستند.  هفت تا آسمان می

 

  

 

 ﴾44﴿هُمْ أَحَادِیثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا یُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا کُلَّ مَا جَاء أُمَّةً رَّسُولُهَا کَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَا

افتد بعداً لقوم الیؤمنون که مینتیجه آیات قبل خودش است / تَترا: یعنی یکی پس از دیگری، پی در پی / اتفاقی 

گیرد. شود. از رسیدن فاصله میاش به سمت ایمان نرود، از فالح، بُعد نصیبش میشوند. اگر کسی در نظام فکریمی

 دور است نسبت به خدا، نه بهتر است بگوییم نسبت به فالح و رسیدن دور است.
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 ﴾45﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِینٍ 

 ﴾46﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَکْبَرُوا وَکَانُوا قَوْمًا عَالِینَ 

 ای است برای دیگران.ذخیره -یکی پس از دیگری-آورد دلیلش شاید ارسال انبیاء می« ثم»اینکه خدا اینجا 

 داریم. مراتبرای ارسالِ رُسُل هم ب

به وسیله حضرت موسی و حضرت هارون استعدادهایی از نوع بشر شکوفا شد. مثل آن موقع که نطفه بود علقه شد، 

 (14تا  12یا مثل آن موقع که علقه بود مضغه شد. )آیات 

بتواند ببیند. فاصله قومی که حضزت  خیلی مهم است فرد بتواند در این سوره مرتبه ها را ببیند، فاصله بین مراتب را

 نوح برایشان نازل شده با قومی که حضرت موسی نازل شده را ببیند. 

این دیدن خوب است چون یکی از مهم ترین اتفاقاتی است که در نظام انسانی می افتد و انسان مراقبت خود را از 

م و حالم عوض شد و به طور محسوس دست می دهد چون بین حاالت خود مراتب نمی بیند. اگر نماز خواند

فهمیدم که این آدمی که نماز خوانده با آنی که نخوانده خیلی فرق می کند و دو تا آدم متفاوت است، دیگر سستی 

 و تنبلی نمی کند و نماز اول وقت را ترک نمی کند. 

اَش با آن من اَش فرق ندارد!  تمام درد انسان این است که وقتی کار خوبی انجام می دهد فاصله نمی بیند. این من

اگر یک نفر کار خیری کرد و در درونش خوشحال شد یعنی کار خیرش قبل شده است. باید فرق کند بین کار 

 تا کند. باید به آن، مرتبه دیگری بدهد.  2خوب کردن و کار خوب نکردن. باید آدمی را 

 تا موقعی که یک حضرت موسایی آمد. : دوره ای بوده که انبیاء پشت هم می آمدند، تا کی؟44آیه 

 ﴾45﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِینٍ 

 ﴾46﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَکْبَرُوا وَکَانُوا قَوْمًا عَالِینَ 

  ﴾47﴿فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَیْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ 

 ﴾48﴿فَکَذَّبُوهُمَا فَکَانُوا مِنَ الْمُهْلَکِینَ 

 ﴾49﴿وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُونَ 
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 ﴾53﴿إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَیْنَاهُمَا 

بینند. کانَّ یک شریعت در این سوره بین حضرت موسی )علیه السالم( و حضرت عیسی )علیه السالم( فاصله نمی

 نیاورده است.« ثم»شریعت شده بخاطر یهود بوده است چون خدا  2داشتند. اگر 

 ﴾51﴿اتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَ

 آیند در مرتبه باال.دهد. همه میکند در قد افلح المؤمنون، درجه نمیهمه رسوالن را یک جا جمع می

 ﴾52﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاتَّقُونِ 

ای از تاریخ موحد شود و به خیر انبیاء واصل شود در افقی قرار دارد و قوانینی، که به آن دوره اگر هر انسانی در هر

سال قبل هم یک نفر بوده یک امت  433میلیارد آدم یک نفر بوده باشد،  4گوییم. ولو در امت، امت واحده می

 است. اینها جلودارشان رسل هستند. « امت واحده مفلحین»تشکیل بدهد که 

 انا ربکم فاتقون، تقوا جنسش مراقبت است، همان که در آیات اول است.و 

 ﴾53﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَیْنَهُمْ زُبُرًا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ 

 امر خودشان را بین خودشان به پراکندگی کشاندند. 

 د.کناش را قطع میمثل اینکه نطفه از رحم خود خارج شود. رابطه

 یک عده از این قطع شدند. دچار غَمرَه شدند.

 ﴾54﴿فَذَرْهُمْ فِی غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِینٍ 

 در ورطه و گرداب افتادند، در سرگشتگی و حیرت.

 ﴾55﴿أَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِینَ 

قطع شده است. آیا آنها را کمک کردیم و مال و بچه گویید که از این طرائق، مراتب، ... شما حکایت کسی را می

 بهشان دادیم بهشان توفیق دادیم و درهای خیر را به سوی آنها باز کردیم؟ آنگاه بل الیشعرون، فهم ندارند.
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 ﴾56﴿نُسَارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْرَاتِ بَل لَّا یَشْعُرُونَ 

 کند نه همه را.طرح میتا را م 7شناسی کند، یکی از این خواهد آسیبخدا می

 کند(شناسی می)در این آیات از جهتی دیگر آسیب 61تا  57حاال چی درسته؟ آیات 

 رسانیم. کردند ما به سرعت خیرات را بهشان میآنها فکر می

 پشت سر هم هستند. 56و  55دوباره ببینید. آیه  54از آیه 

-آید اما آدمی میاش برای او از بیرون مینظام فکریخواهید متوجه شوید هر کس سرعت دارد در خیرات: می

 جوشد.خواهد بگوید خیرات از درون او می

 ﴾57﴿إِنَّ الَّذِینَ هُم مِّنْ خَشْیَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ 

آدم این آیات را باید مثل تابلویی به دیوار بزند و همیشه ببیندش. جزء ذکرهای دائمی آدم است، باید گذاشت و 

 دید. همیشه

 کند.( خشیت و خشوع با هم فرق می1) ؛﴾57﴿إِنَّ الَّذِینَ هُم مِّنْ خَشْیَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ 

 ( مربوط به آیات2) ؛﴾58﴿وَالَّذِینَ هُم بِآیَاتِ رَبِّهِمْ یُؤْمِنُونَ 

 ( شرک نداشتن به رب3) ؛﴾59﴿وَالَّذِینَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا یُشْرِکُونَ 

-( یؤتون، آتوا )از آنچه بهشان دادیم می5و4) ؛﴾63﴿وَالَّذِینَ یُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ 

 کنند( این هم مراقبت است.دهند( در حالیکه در قلوبشان، ترسی هست. )ترس بخاطر اینکه به طرف خدا رجوع می

را بینشان  2( سرعت در خیرات، سبقت در خیرات. این 7و6) ؛﴾61﴿رِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ أُوْلَئِکَ یُسَا

 تمایز قائل شده است.

ا در قرآن به این کنم هیچ جمن فکر نمی ؛﴾62﴿وَلَا نُکَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَیْنَا کِتَابٌ یَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ 

 مرتبه است و کامال تفصیل داده شده است. 5درجه از تعجب بتوانید برسید که صفات مؤمن جوری باز شده که 
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شود ارتباط داده شده به وسعت وجودی و اگر کسی این اعمال را انجام ندهد در وسعتش خیر و خوبی نیست. می

د و در وسعش خوبی نباشد. نتواند سرعت در خیرات داشته باشد. انسان به جایی برسد که نتواند کار خیری انجام ده

 کند. بُعد پیدا می

ها با هم منظومه هستند. با هر کدام ارتباط داده شده است. صفات همگن متصل هستند انگار این« واو»* کلمه با 

ستند )منظومه(. از یکی وارد تر بودی برو جلو. کانَّ همه اینها در یک مراتب هتر بودی و به هر کدام نزدیکراحت

 شود.شو و در آن ملکه شو. در واقع بین این صفات مرتبه قائل نمی

 خشیت و مشفق بودن نسبت به رب:

 خشیت: ترس یا مراقبت به واسطه علم به عظمت. )ولی خوف مطلق نگرانی است(

ترسید او را ناراحت کنید، مشفق بودن: ترس + محبت است. )شما وقتی یک عزیزی را خیلی دوست دارید و می

خواهید به او لطمه نزنید. نگرانی و ترس از کم شدن محبت است. از ربشان حالت شفقت است. محبتی است که می

 ترسند محبتش را کم کند.مشفق هستند یعنی می

 ایمان به آیات رب: 

 ظمت به ظاهر(شود. )انتقال عخشوع به واسطه خشیت یا آن ترسی است که به ظاهر فرد منتقل می

 ایمان به آیات: 

زاست. آیات یعنی رسول، آیات یعنی تواند اعتماد کند، آیات برایش توکلبیند میقدرت توکل دارد، آیه را که می

توان به دهد. خمیر مایه ایمان، اعتمادی است که میولی، آیات یعنی هر چیزی که مدلی از رحمت الهی را نشان می

 آن اتکاء )توکل( کرد.

 عدم شرک به خدا: 

ماند / عطای مال + وَجِل بودن نسبت به رجوع به خدا )اگر کسی بخواهد وَجِل بودن را بفهمد؛ قلب مدل ژله می

گذارد و بخل دهد،  منت نمیکند، ایمانش را به اذیت نمیدهد به خدا هم رو میلرزان است قلبش. وقتی مال را می

 نفی نیامده که البته باید دقیق بررسی کرد( ندارد. بنظرم در قرآن وجل در حالت م

 سرعت در خیر + سبقت: 
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 خیر: مطلق خوبی 

 مثال: فقیری آمده اینجا )قال علی )علیه السالم(: المسکین رسول اهلل( یک رسول اللهی آمده اینجا. 

 های امام هست.امام امت واژگانش سابق، مخلَص، سابق و سارع در خیرات. اینها ویژگی

 ای است که خدا آن را گذاشته برای وصف امامانش.ت ویژهاین صف

چون دنیا اجل دارد و خیر حالت گزینش دارد وقتی هیچ لغوی، مانعی و هیچ حالتی از فوت در انجام و گزینش این 

 عمل اتفاق بیفتد. )یعنی سرعت داشتن(

 فاصله نداشتن تا انجام خیر: یعنی سرعت داشتن

 م خیر: سرعت باالترتر تا انجاهر چه کم فاصله

 گیریم.سرعت را به رفع مانع و فوت نشدن می

 های نابجا نداشته باشد، القائات مسموم نداشته باشد، اعراض از لغو داشته باشد: سرعت باالترفرد هر چقدر گزاره

اج به معونه دهد. احتیاش نسبت به گزینش خیر و انجام خیر کم است. در آن خیر را تشخیص  و انجام میفرد فاصله

 خیر ندارد. 

ای که مانع باشد ندارد. دهد؛ در سرعت، هیچ حالت فوتی وجود ندارد، گزارهفهمد و انجام میخیر را در آن می

افتد ها انحرافاتی که برای انسان اتفاق میسنگهایش را قبال واکنده است. عجله یعنی زمان انجامش نیست. خیلی وقت

 رسد. تشخیص خیر دیر به نتیجه میبه این علت است که در 

کاروان اباعبدهلل)علیه السالم( عبور کرده، حضرت)علیه السالم( من را دعوت کرده، من تردید کردم یا نتوانستم به 

 نتیجه برسم. کربال تمام شد و هنوز دارم تشخیص می دهم!!!

 اِثم است.ای که فرد قدرت تشخیص ندارد دچار تأخیر در خیر= اِثم: به اندازه

* هفته پیش یکی به ذهنم آمد که چقدر این را دوستش دارم. رفتم گشتم در قلبم دیدم یک آدمی در کنارم ایستاده 

 و گفتم آدم خوبی بوده، این القاء باعث شده حس خوبی به او داشته باشم.
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نی درست است. حاال در ها، یعگوید فالنی فالن است. غیبت است تهمت نیستحاال غیبت چه چیز عجیبی است، می

 پذیرم.یک مجلسی کنار او نشستم، حرف حق هم بزند نمی

های اشتباه بری و از لغو دور باشد؛ سرعتش در خیرات باال باشد. باید با خیر نسبت داشته باید پاک باشد، از گزاره

 است. گوید کو خیر؟ کجاست؟ سارع خیر، خیر رُبآید میباشید و گرنه خیر که به سراغتان می

 های زیادی اتفاق افتاد که این مورد به ظهور نشست و دیده شد.های انقالب مخصوصا در جنگ صحنهدر صحنه

 سبقت: در سبقت یک تقدم و تأخر است، یک سابق و الحق است.

کیلومتر بر ساعت حرکت دارد. آن کسی که سرعت در خیر دارد مرتب زیاد  23کیلومتر بر ساعت و فردا  13امروز 

 آورد نسبت به او. کند. خیر کم میشود. سرعتش ثابت نیست. در سبقت خیرات به سمت تو حرکت مییم

نهایت دارد. در خود سبقت هم طبق سارعوا و سبقت: سیر انسان نسبت به خیر، علی الدوام است و سیر به سمت بی

کسی از ابتدا خلقتش یک سرعت و ظرفیت دارد. سرعت و سبقت در خیرات امری است وابسته به شاکله فرد و هر 

 سبقت تکوینی دارد.

رساند. کند. سبقت را به نسبت خود بگیرید مفهوم زیباتری را میهایی هستند که در آن قبل و بعد پیدا میها واژهاین

 دهد و در سبقت نسبت به خود.سرعتش را در هر زمانی نسبت به قبل افزایش می

  پيشنهاد به جمع:

فردا صبح، بعد از نماز شب یا نماز صبح بگوید: خدایا یک مقداری خیر در این روز قرار دادی، من هم از امشب یا 

یک توانی دارم، توفیق بده همه خیراتی که برایم مقدر کردی انجام دهم. بین این خیرات برخی را کلید خیرهای 

مقدر نکردی، خوب مقدر کن باالخص آنهایی باالتر قرار دادی، مگذار آنها از من فوت شود. برخی خیرها را برایم 

کند ولو یک شر هم هست، من را شود و از شرهایی که گزش دارد و من را ساقط میکه موجب خیرات باالتر می

 پَرِش نروم. )اعراض از لغو داشته باشم(دور کن و کاری کن که دَم

 هر روز دعا کنید با خدا، مباحثه کنید.

شناسی اش و از کند وقتی خیر را دیدی از قبل می م کنیم. این در ما آمادگی خیر ایجاد میباید بتوانیم با خدا تکل

 کنی.آن استقبال می
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 آرایی کنی. های خیر را برای خودت صحنهسرِّ ذکر این است که بتوانی با خدا صحبت کنی و صحنه

ود با حرف زدن، کتاب دادن و امثال چقدر آدم خوبی بود که از کنارش رد شدم و لو در تاکسی. می توان خوب ب

 اینها مثال در مترو. خدا به دنبال بهانه است برای رساندن خیر به انسان.

قول  2* به سمت امید به رحمت الهی بروید. به اندازه کافی قولِ خوفتان را اشباع کردید. چون خوف و رجاء. 

د. اگر قبول نکرد سائل نیست. ما دستمان کوتاه است مهم هستند با هم. وقتی سائلی آمد چیزی )مثال میوه( به او بدهی

 این است که پیش برویم در این مسیر. 
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 5/63/49اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                مومنون   ) جلسه   هفتم(   مبارهک   سوره          

 

 شود.های پایانی سوره مومنون پرداخته میدر این جلسه به مباحثه قسمت

پردازد که بسیار قسمت میطور که در جلسات قبل گفته شد این سوره مبارکه به بررسی صفات مومنان در دو همان

است که  61تا  57شود و سری دوم، آیات سوره برشمرده می 9تا  1باشند. بخشی از صفات در آیات نظیر به نظیر می

باشند.در واقع سرعت و سبقت در تری میاوصاف نسبت به گروه اول، درونی شویم اینبا اندک توجه متوجه می

تن، ایمان داشتن ومشفق بودن از خشیت رب، از جمله صفات درونی ذکر خیرات، ترسان بودن قلب، شرک نداش

 باشند.می 61-57شده در آیات 

ای که جای تامل دارد این است که چه دلیلی دارد خداوند صفات مومنین را از مناظر مختلف شرح دهد؟ آیا نکته

 کرد؟ توان با صفات متعدد توصیفمراتب ایمان متفاوت است؟ آیا یک مومن را می

اگرچه ممکن است هر انسان مومنی در یکی از مناطق قوت بیشتری داشته یا از مدخل یکی از این صفات ورود پیدا 

توان هیچ یک از این صفات را استثنا نمود.ممکن نماید،لذا هر مومنی باید تمام این صفات را داشته باشد پس نمی

ها با هم متفاوت یعنی از نظر ظرفیت و استعداد، همه انسانهای مختلف داشته باشند، های مختلف ظرفیتاست نفس

هستند اما نهایتا هر مومنی باید همه این صفات را بروز دهد.نکته بعد این است که خداوند برای انسان و صفات او 

ب، داند که مجموعه این مراتشئون مختلفی قائل است و مثال بعضی صفات را ادراکی یا رفتاری یا توجهی و...می

 دهد.انسان را تشکیل می

 (57إِنَّ الَّذِینَ هُم مِّنْ خَشْیَةِ رَبهِّم مُّشْفِقُونَ)

صفت خشیت به معنای مراقب، یک صفت توجهی است پس تا توجه انسان اصالح نشود خشیت در او اتفاق نمی 

 افتد.

 (58وَ الَّذِینَ هُم بِایَاتِ رَبهِّمْ یُؤْمِنُونَ)

 دارد و هم رفتار و هم عاطفه. ایمان به آیات هم ادراک
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 (59وَ الَّذِینَ هُم بِرَبهِّمْ لَا یُشْرِکُونَ)

عدم شرک در همه ی وضعیت های انسان بروز می یابد اما مهمترین آن در توجه به مقصد است.یعنی انسان وقتی 

زمانی که انسان برای دریافت، به منابع و مقاصد متعدد توجه  کند مشرک می شود.آن سوی شرک،شکر است یعنی 

 یکپارچه  و موحد شود.

 (63رَبهِّمْ رَاجِعُونَ)  وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَّ قُلُوبهُمْ وَجِلَةٌ أَنهَّمْ إِلىَ

 ایتاء ما اتوا یک صفت رفتاری است.و قلوبهم وجله یک صفت توجهی می باشد.

 (61ابِقُونَ)أُوْلَئکَ یُسَارِعُونَ فىِ الخْیرْاتِ وَ هُمْ لهَا سَ

 سرعت در خیر توجهی و رفتاری می باشد.

سوره ای مومنون مراجعه  61-57پس اگر خواستیم مجموعه ای از صفات توجهی و مدیریتی را بیان کنیم به آیات 

 می کنیم.

 (2الَّذِینَ هُمْ فىِ صَلَاتهِمْ خَاشِعُونَ)

 خشوع در نماز یک صفت رفتاریست.

 (3اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ)وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ 

اعراض از لغو هم رفتاریست.)البته رفتارها هم دسته بندی و مراتب دارند.گاهی یک فعل و عملی ملکه و نهادینه می 

 شوند.(

 (4وَ الَّذِینَ هُمْ لِلزَّکَوةِ فَعِلُونَ)

 پرداخت زکات صفتی رفتاریست.

 (5وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ)

 (6إِلَّا عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانهُمْ فَإِنهَّمْ غَیرْ مَلُومِینَ)



57 
 

 (7وَرَاءَ ذَالِکَ فَأُوْلَئکَ هُمُ الْعَادُونَ)  فَمَنِ ابْتَغَى

 حفظ فروج هم عملیست رفتاری

 (8وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ)

 ل و رفتار است.رعایت عهد هم فع

 (9صَلَوَاتهِمْ یحُافِظُونَ)  وَ الَّذِینَ هُمْ عَلىَ

 محافظت از نمازهم در خود مکانیسم رفتاری دارد.یعنی مراقبت از اینکه نمازش فوت نشود.

 ای از صفات رفتاری را داریم.منظومه 9-1پس در آیات 

توان در جزئیات، دو نفر را با هم از اوقات نمیباید دو اصل تکلیف و داشتن وسع را بپذیریم. خیلی  62در آیه 

شان مقایسه نمود اما در اصول و کلیات امکان مقایسه وجود دارد. به طور مثال خشیت در دو شخص به نسبت ظرفیت

-کس نمیشود که هیچمان اثبات میها و بروزات را بپذیریم برایبروزات متفاوتی دارد. پس اگر اصل تنوع ظرفیت

توانیم بگوییم ایمان همسایه من یا خواهرم یا ... از من د را با دیگری مقایسه نماید. یعنی به هیچ وجه نمیتواند خو

شان بیشتر باشد. پس ها نسبت به وسعدانیم و حتی ممکن است ایمان آنکس را نمیکمتر است. چرا که ما وسع هیچ

گران به ما هیچ ربطی نداشته و اصال و ابدا حق قضاوت توان این مهم را از آیه برداشت نمود که سطح ایمان دیمی

 نداریم.

شود این است که هر امری که بر انسان تکلیف شده حتما در وسع چنین مفهوم دیگری که از این آیه استنباط میهم

 است.او بوده

شان مربوط است، در عها از این پاداش به وسها بستگی دارد و حظ و بهره آنها در آخرت به سعی آنپاداش انسان

رسد و علمی نسبت واقع کسی که وسع کمتری داشته اما به همان نسبت سعی در راستای ایمان نموده به رضایت می

توانیم است. مثال ما نمیبه سطوح باالتر ندارد که بخواهد ناراضی باشد و بگوید چرا به من بیش از این داده نشده

 شود را درک کنیم.میزان رضایتی که به رسول داده می

 باشد یا به عبارتی گنجایش هر فرد است.وسع در واقع قسمت توانمندی فرد می
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(حَتىَّ إِذَا أَخَذْنَا مُترْفِیهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ 63بَلْ قُلُوبهُمْ فىِ غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَ لهَمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِکَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ)

 (66تَنکِصُونَ)   عَلَیْکُمْ فَکُنتُمْ عَلىَ أَعْقَابِکمُ  (قَدْ کاَنَتْ ءَایَاتىِ تُتْلى65َ(لَا تجَرُواْ الْیَوْمَ إِنَّکمُ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ)64ونَ)یجَرُ

(أَمْ لَمْ یَعْرِفُواْ رَسُولهَمْ فَهُمْ 68یَأْتِ ءَابَاءَهُمُ الْأَوَّلِینَ) (أَ فَلَمْ یَدَّبَّرُواْ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَم67ْمُسْتَکْبرِینَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ)

(وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ 73کَارِهُونَ)   وَ أَکْثرَهُمْ لِلْحَقّ   (أَمْ یَقُولُونَ بِهِ جِنَّةُ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَق69ّلَهُ مُنکِرُونَ)

(أَمْ تَسْلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّکَ خَیرْ وَ 71وَ الْأَرْضُ وَ مَن فِیهِنَّ بَلْ أَتَیْنَاهُم بِذِکْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِکْرِهِم مُّعْرِضُونَ) السَّمَاوَاتُ

( 74یُؤْمِنُونَ بِاالَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاکِبُونَ)(وَ إِنَّ الَّذِینَ لَا 73صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ)  (وَ إِنَّکَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى72َهُوَ خَیرْ الرَّازِقِینَ)

(وَ لَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَکاَنُواْ لِرَبهِّمْ وَ مَا 75وَ لَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَ کَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّواْ فىِ طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ)

السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ    (وَ هُوَ الَّذِى أَنشَأَ لَکم77ُإِذَا فَتَحْنَا عَلَیهْم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِیدٍ إِذَا هُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ) (حَتى76َّیَتَضَرَّعُونَ)

هُوَ الَّذِى یحُىِ وَ یُمِیتُ وَ لَهُ اخْتِلَافُ  (و79َفىِ الْأَرْضِ وَ إِلَیْهِ تحُشرَونَ)   (وَ هُوَ الَّذِى ذَرَأَکم78ُالْأَفْدَةَ قَلِیلًا مَّا تَشْکُرُونَ)

(لَقَدْ 82(قَالُواْ أَ ءِذَا مِتْنَا وَ کُنَّا تُرَابًا وَ عِظَامًا أَ ءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ)81(بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ)83الَّیْلِ وَ النَّهَارِ أَ فَلَا تَعْقِلُونَ)

 (83ءَابَاؤُنَا هَاذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَطِیرُ الْأَوَّلِینَ) وُعِدْنَا نحَنُ وَ

های مختلف خودشان جایگذاری کنیم پس از مدتی ها را در حوزهاگر نتوانیم هنگام قرائت یا شنیدن آیات قرآن آن

کند. پس باید بدانیم که هر ن میها را بیادانیم که چرا خدا این واژهشود و نمیمان خارج میزنجیره آیات از دست

 شناسی است یا توحید یا.... . ای است مثال توجه، رفتار، ادراک یا...آیا در صدد آسیبواژه و آیه مربوط به چه منطقه

توانیم به غرض و کاربرد ها توجه نکنیم نمیکند یا فردی یا....اگر به این حوزهآیا شانیت اجتماعی را بررسی می

 شویم. آیات نزدیک

نیستیم  "قد افلح المومنون"پردازد که بسیار حائز اهمیت است زیرا ما که شناسی مومنون میدر این قسمت به آسیب

 ها را شناخته و برطرف کنیم.و هنوز راه بسیار داریم پس باید آسیب

ح را به مومنین نسبت آنچه در این سوره مهم است این است که انسان در وضعیت فالح و عدم فالح قرار دارد که فال

دهند و عدم فالح را به مشرکین و ظالمین. )مومنون در قرآن در مقابل مشرک، ظالم، مکذب، فاسق و ال یومنون می

 اند.(مستقیما بیان شده

 باشد البته نه در آنِ واحد.تنها صفت بدی که با مومن قابل جمع است مشرک می
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-های مختلف توجهات، ادراک، عواطف، فعل و رفتار بررسی شدهحوزهصفات مومنون بیان شده و مراتب آن در 

تواند برای فرد محل آسیب واقع شود یا در مواقعی موجب ورود به یکی از ابواب ها میاست. هر کدام از این حوزه

 جهنم شود.)جهنم و بهشت ابواب مختلفی دارند.(

عل و رفتار. پس اولین قدم این است که بدانیم در گاهی در ناحیه توجه ضعف داریم، گاهی عاطفه، گاهی هم ف

های مختلف گونه است که هر فرد در حوزهکدام حوزه بیشترین ضعف را داریم به این علت که سیستم انسان این

 کند.های اصالح فرق میهایش متفاوت است. سپس با توجه به حوزه آسیب، شیوهضعف و قوت

-ن تمام مراتب یک صفت اصالح شود. شیوه دیگر پاک کردن نقطه ضعفیک شیوه این است که به صورت همزما

شناسی رسیدیم توجه کنیم که از کدام هاست و... . پس هر وقت به آیات آسیبهاست و دیگری تاکید بر نقطه قوت

 است.مکانیسم استفاده شده

 (63ذَالِکَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ)بَلْ قُلُوبهُمْ فىِ غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَ لهَمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ 

های نهادینه و تثبیت شده در باشد. فعل در واقع گرایش و میلغمره به معنی سرگردانی است و در حوزه توجه می

فرد است. مثال اگر فرد گاهی در نماز خاشع باشد، یک رفتار است و اگر همیشه خشوع داشته باشد، فعل است. یکی 

گویند بخشنده، که صفت است و زیر ست. مثال اگر بخشندگی در فردی تثبیت شود به او میاز شئونات فعل، صفت ا

رویم، مراتب قبلی را مجموعه فعل. ادراک هم علم است و مقدمات آن.در واقع هر چقدر در سیر مراتب پیش می

نیم، گاهی بعضی افراد نقش هم در خود دارد مثال رفتار، توجه و عاطفه را در خود دارد. اگر از منظر جامعه نگاه ک

 ادراک را دارند همانند علما.

کنند مثل متخصصین و بعضی هم رفتارند ای نقش فعل را ایفا میای نقش عاطفه را دارند مثل اولیا و مربیان.عدهعده

 توان بهشوند. برای مصداق توجه هم میها سطح بندی میمثل کار راه اندازها؛ پس در سطح جامعه هم، انسان

تواند در جامعه در مراتب مختلف ایفای نقش بزرگان یک قوم مثل رهبر یک جامعه اشاره کرد. البته یک فرد می

 کند.
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 (63بَلْ قُلُوبهُمْ فىِ غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَ لهَمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِکَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ)

کند )بل قلوبهم فی غمره من هذا.هذا معرفی می 62توجه به آیه خداوند عامل اصلی عدم فالح را دراین آیه عدم 

 منظور 

یکی از غرر آیات این سوره است.  (62وَ هُمْ لَا یُظْلَمُونَ)   وَ لَا نُکلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَ لَدَیْنَا کِتَابٌ یَنطِقُ بِالحْقّپس آیه 

کند و سیستم ثبت در عالم توجه نکنند به فالح که نطق می شان و داشتن کتابیها به تکلیف و وسعاگر انسان

 نخواهند رسید.

 (65(لَا تجَرُواْ الْیَوْمَ إِنَّکمُ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ)64حَتىَّ إِذَا أَخَذْنَا مُترْفِیهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ یجَرُونَ)

ند)از ما بهتران(.کسی که تمام ظرفیتهای دنیا را برای مترف:کسانی که انسانها به آنها نگاه کرده و آرمان سازی می کن

خود فراهم کرده است.)در قرآن یعنی کسی که غیر از پرداختن به دنیا حواسش به هیچ چیز نیست اما لزوما با اسراف 

همراهی ندارد.اما اعتقاد قران بر اینست که چنین فردی حتما به طغیان کشیده می شود چرا که تمام سعی خود را 

صرف دنیا کرده و دیگر فرصت و توانی برای آخرت ندارد.مثل ما که تمام توانمان را صرف لیسانس،فوق لیسانس و 

صفحه و این همه واژه و تفسیر در توان ما نیست.(حال  633دکترا کرده ایم و بعد که به قرآن می رسیم می کوییم 

 ر و قصی القلب تر می شوند!!!دنیا این چنین است که هرچقدر انسان ها غنی تر شوند فقیرت

(أَ فَلَمْ یَدَّبَّرُواْ الْقَوْلَ أَمْ 67(مُسْتَکْبرِینَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ)66تَنکِصُونَ)   عَلَیْکُمْ فَکُنتُمْ عَلىَ أَعْقَابِکمُ  قَدْ کاَنَتْ ءَایَاتىِ تُتْلىَ

 (68جَاءَهُم مَّا لَمْ یَأْتِ ءَابَاءَهُمُ الْأَوَّلِینَ)

 درمان غمره و گیجی را تدبر معرفی می کند. 68اینها همه آیات توجهی عملی هستند.و در آیه ی 

 (69أَمْ لَمْ یَعْرِفُواْ رَسُولهَمْ فَهُمْ لَهُ مُنکِرُونَ)

 باشد.فرماید : قبل از تدبر باید به رسول باور داشتهاش یک پله ارتقا دادن است. در این آیه میوظیفه "ام"

 (73کَارِهُونَ)   وَ أَکْثرَهُمْ لِلْحَقّ   قُولُونَ بِهِ جِنَّةُ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقّأَمْ یَ 

اگر به رسول باور نداری حداقل نسبت جنون به او نده. این نسبت جنون دادن به این دلیل است که فرد با شنیدن حق 

 کند.و مقایسه آن با درون خود احساس کراهت می
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 (71مُّعْرِضُونَ) حَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَن فِیهِنَّ بَلْ أَتَیْنَاهُم بِذِکْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِکْرِهِموَ لَوِ اتَّبَعَ الْ

 کند.آیه  فوق را هوای نفس معرفی می 3مجموعه 

 (72زِقِینَ)أَمْ تَسْلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّکَ خَیرْ وَ هُوَ خَیرْ الرَّا

 که آنها دچار بخل شدند. "ها چیزی خواستی؟ تو مگر از آن "شود. از این آیه به بعد به حوزه فعل وارد می

 (73صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ)  وَ إِنَّکَ لَتَدْعُوهُمْ إِلىَ

 ها سخت و ناخوشایند آمد.دعوت به صراط مستقیم برای آن

 (74نِ الصِّرَاطِ لَنَاکِبُونَ)االَخِرَةِ عَوَ إِنَّ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِ

 (75وَ لَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَ کَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّواْ فىِ طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ)

 است که اضطراب و سرگردانی خیلی شدید است. "یعمهون"مرحله بعد از غمره 

 (76اسْتَکاَنُواْ لِرَبهِّمْ وَ مَا یَتَضَرَّعُونَ)وَ لَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا 

 کنند.آیند!!! و عذاب نازل مییعنی گویی خدا و رسول از پس انسان بر نمی

الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْدَةَ قَلِیلًا مَّا  السَّمْعَ وَ   (وَ هُوَ الَّذِى أَنشَأَ لَکم77ُحَتىَّ إِذَا فَتَحْنَا عَلَیهِْم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِیدٍ إِذَا هُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ)

(وَ هُوَ الَّذِى یحُىِ وَ یُمِیتُ وَ لَهُ اخْتِلَافُ الَّیْلِ وَ النَّهَارِ أَ 79فىِ الْأَرْضِ وَ إِلَیْهِ تحُشرَونَ)   (وَ هُوَ الَّذِى ذَرَأَکم78ُتَشْکُرُونَ)

 (83فَلَا تَعْقِلُونَ)

هیچ راهی برای فالح ندارد مگر اینکه تمام اصالحاتش را به حوزه تفکر و تعقل خلق سمع و ابصار و افئده. انسان 

دانم ها را نگه دارد. مثال من میوارد نماید. پس باید باورهایش را مرور نماید. باورهای غلط را دور ریخته و درست

ها در سیستم تعقل، گزارهخدا و آخرت وجود دارد و من باید این موضوع را باال دست همه باورهایم قرار دهم. 

دهد بر مبنای کدام گزاره صحیح شناس بوده و جایگاه خاص خود را دارند. انسان باید بداند هر فعلی که انجام می

سوره مومنون را مبنای زندگیش قرار دهد. این  83های تعقلی قرآن را مثل آیه است. انسان باید سعی کند گزاره

 ها برسیم.اختالف لیل و نهار و موت و حیات است.یعنی به درک تفاوت ها کوتاه بوده و در سطحگزاره
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(لَقَدْ وُعِدْنَا نحَْنُ وَ ءَابَاؤُنَا هَاذَا مِن 82(قَالُواْ أَ ءِذَا مِتْنَا وَ کُنَّا تُرَابًا وَ عِظَامًا أَ ءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ)81بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ) 

 (85(سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلَا تَذَکَّرُونَ)84(قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَ مَن فِیهَا إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ)83إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَطِیرُ الْأَوَّلِینَ)قَبْلُ 

 ها در عدم باور آخرت است.ریشه همه بی ایمانی

 (86لْعَرْشِ الْعَظِیمِ)قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ ا 

هم آمده توجه به مالکیت خدا بر آسمان و زمین موجب تقویت ذکر و تقوا در  علیهم السالمطور که در ادعیه ائمه همان

 شود.انسان می

(سَیَقُولُونَ 88لَا یجُارُ عَلَیْهِ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ)ءٍ وَ هُوَ یجُیرُ وَ   شىَ   (قُلْ مَن بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُل87ّسَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلَا تَتَّقُونَ)

 (89تُسْحَرُونَ)  لِلَّهِ قُلْ فَأَنىَ

باشد که در جلسات بعد بررسی یکی از مباحثی که در این سوره به صراحت ذکر شده و جای بحث دارد سحر می

 شود.می
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 63/63/49اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (مومنون   ) جلسه   هشتم   مبارهک   سوره          

 

 صلواتبرای اینکه جلسه آماده شود و مهیای استماع صوت قرآن بشویم 

برای اینکه ان شاء اهلل بتوانیم قدر شناس نعمت های خدا باشیم و شکر نعمت های خدا را بجا آوریم و به واسطه شکر 

 صلواتگزاریمان خدمت به دیگران را فراموش نکنیم 

 خواهیم پیش از مطرح کردن مباحث سوره، جلسه را با ذکر دعایی شروع کنیم.می

گوییم تا ارزش دعا ر آخرین لحظات عمر شریفشان مطرح کردند. ما دعا را میاین دعا را د علیه السالمحضرت علی 

خوانند ای درمان است و برای بعضی هم دواست و یک بار که میمشخص شود. همچنین این دعا برای عده

ندن خوانید. گاهی فقط یک بار توفیق خوامشکلشان حل می شود. طوری دعا را بخوانید که انگار همین یک بار می

 شود.دعا حاصل می

وقتی زمان احتضارشان فرا رسید، به پسرشان امام حسن فرمودند دعایی را می خواهم یادت دهم  علیه السالمامیرالمومنین 

 که اصلش در کتاب خداست اما تعلیم پیامبر است.

 خواص قرائت دعا:

ن و حوائجی که داری یاد کن و بدان از هر وقت خواستی خدا را بخوانی این دعا را بعد از نماز ظهر یا عصر بخوا

 کنند.کنی، هزار ملک برایت استغفار میهمان زمانی که شروع به خواندن می

 کنند.سوره غافر بر این موضوع تصریح دارد که مالئکه استغفار می

در شود در بهشت هزار قصر می دهند. این نشان دهنده عظمت و وسعت کارکرد دعاست. قصر جریانی گفته می

کند، جریانی ست در مقیاس سازی. چون قصر برای آدم واضح را ذکر می "قصر"مقیاس سازی است. این که واژه 

 است. هزار تا هم واضح است.

 همچنین از خواص دیگر آن، اینطور آمده که فرد دچار افسردگی و نیاز و فقر شدید نخواهد شد.
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د ناراحت شویم و باید به فکر چاره بیفتیم. به جای ناراحت شدن خیلی کارها و تقصیرها به گردن ما هستند اما نبای

ها، کارهای اشتباه، اذیت کردن دیگران، کارهایی که عواقب کند. پسرفتکنیم. به هر حال خدا جبران میدعا می

ه وسیله این اید. ان شاء اهلل بهایی که داشتهداشته و عواقبش عواقب داشته است، این را بگذارید جبران عقب ماندگی

است و عصاره عمرش را در این دعا قرار داده است، خدا همه  عقب ماندگی  علیه السالمدعا که اواخر عمر امیرالمومنین 

 3های ما را جبران کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.

 است. سوره 13تا  8دعای خیلی جالبی است و هر قسمت آن یک آیه قرآنی است. تقریباٌ در این دعا 

*** 

 سوره مباركه مومنون:

های گیری کنیم. محور سوره  مومنون بحث نماز و فالح است.در این سوره ویژگیخواهیم ان شاءهلل نتیجهامروز می

خواهد بگوید که این خودش جالب است و گوید و در انتهای سوره ویژگی های خالف فالح را میفالح را می

 دهد که موضوع اصلی سوره مبارکه مومنون بحث فالح است.هد و نشان میدهمبستگی بین آیات را نشان می

 اش ثابت شود.فالح به معنای رستن، از گل در آمدن و رسیدن به وصال معبود است. یعنی به فعلیت برسد و بینایی

 و همه قوایش به آن چیزی که برایش در نظر گرفتند، تبدیل شود.

 کند.د دیدن، شنیدن و افئده )ادراکات قلبی وعواطف و ...( را بیان میخدا توانایی هایی مانن 78از آیات 

 ﴾79﴿ونَ  ضِ وَإِلَیْهِ تُحْشَرُ أَکُمْ فِی الْأَرْ وَهُوَ الَّذِی ذَرَ

-دارد و اگر این قدرت را نداشت به بقا نمیانسان عالوه بر قدرت رویش، قدرت گسترده شدن در روی زمین را هم 

 رسید و انسان ها از دور خارج می شدند.

 ﴾83﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ   وَهُوَ الَّذِی یُحْیِی وَیُمِیتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ

 روند، مثل سیر شب و روز است.آیند و عده ای میو حیات هست و عده ای می همین که در عالم، موت

 

                                                           
  183، ص92بحار االنوار، ج.  3

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#23:79
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#23:80
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 ﴾81﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ 

 کند،کجاست؟ی آدمی که تعقل ها هست اما گوش شنوا و چشم بینا و قلب دریافت کنندهیعنی بله این

 ﴾82﴿ابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ  قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَکُنَّا تُرَ

 شود؟شود بمیریم و تبدیل به خاک شویم، زنده شویم؟ اصال چنین چیزی مگر میگفتند آیا می

 ﴾83﴿الْأَوَّلِینَ   نُ وَآبَاؤُنَا هَـذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـذَا إِلَّا أَسَاطِیرُلَقَدْ وُعِدْنَا نَحْ

 اتفاقا به قبلی ها گفته شده و حرف جدیدی نیست. 

 ﴾84﴿ضُ وَمَن فِیهَا إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ  قُل لِّمَنِ الْأَرْ

 شود همین زمین را چه کسی خلق کرد؟دهد به اینکه اگر باورتان نمیخدا داللت می

 ﴾85﴿ونَ  سَیَقُولُونَ لِلَّـهِ قُلْ أَفَلَا تَذَکَّرُ

ها زنده کنید . اینکه مردهتر از آن هم وجود دارد، اما شما اصال فکر نمیکنید اما قویز ها را شما کتمان میبعضی چی

 آید و حیات پیدا کند؟ شوند سخت است یا زمین به وجود

 ﴾86﴿شِ الْعَظِیمِ  بُّ الْعَرْ بُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَ قُلْ مَن رَّ

 های سبع بیشتر است؟عظمت آسمان

  ﴾87﴿سَیَقُولُونَ لِلَّـهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ 

 ﴾88﴿عَلَیْهِ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ   وَلَا یُجَارُ  قُلْ مَن بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ یُجِیرُ

 ﴾89﴿ونَ  سَیَقُولُونَ لِلَّـهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُ 

 کند.همه آنچه انسان با آن مواجه است را با یک استفهام مطرح می 89تا  84از آیه 

 تواند خارج از آن باشد.هر جا انسان هست زمین هست و آسمان، نمی

 تواند از آن خارج شود.هر جا انسان هست ملکوت هم هست و نمی

 دهد.پوشش میاین سه استفهام همه جا انسان را 
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 دهد.انسان وقتی مست است و در حالت سکر، دیگر جواب نمی

آید که حربه آفرینی کند و منکر معاد شود،  چون یکی از محورهای گاهی این حرف از دهان امثال فرعون در می

یامبران را زند و پگویند اوسحر شده است که این حرف ها را میدعوت پیامبران بحث معاد بوده است. ازین رو می

 کنند.دروغگو خطاب می

 این ها ابزار استحمار و استعمال مردم است.

 انسان باالخره یک روز  خواهد مرد، پس تقوا پیشه کند! 

اگر در محاسبات انسان مرگ و قیامت نباشد بهتر است جوری زندگی کند که بهترین زندگی را داشته باشد. عاقالنه 

 رد این است که بهترین زندگی را داشته باشد.ترین کار برای کسی که آخرت ندا

 ستون خیمه دعوت انبیاء بحث معاد است. اگر کسی این ستون را از بین ببرد، کل دعوت انبیاء را به هم ریخته است.

اگر در کسی یاد مرگ نباشد اینکه خیلی کارها را سریع انجام دهد برایش ضرورت ندارد. برای خیلی کارها فردا 

 یم.فردا می کن

 ﴾93﴿بَلْ أَتَیْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ 

 ها کاذب بودند.دلیل انکار قیامتشان برای چیزی نبود مگر اینکه این

مْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّـهِ عَمَّا یَصِفُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّـهُ مِن وَلَدٍ وَمَا کَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـهٍ إِذًا لَّذَهَبَ کُلُّ إِلَـهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُ

﴿91﴾ 

 توحید است. منشأ کذب موضوع

 ﴾92﴿کُونَ  عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِ

تواند باشد این است که تنها خدا را علت نداند و بقیه چیزها راهم بتواند علت باالترین بحثی که در زندگی انسان می

 کنند. حالی که این ها اسباب هستند و اقتضاء ایجاد می ببیند در

 خدا قوا و نیرو و اراده  خود را، به وجه ولدیت به کسی واگذار نکرده است تا بخواهد چیزی علت باشد.
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 ﴾93﴿یَنِّی مَا یُوعَدُونَ  بِّ إِمَّا تُرِ قُل رَّ

-شود را ببینند. نه به خاطر این که ایشان خوششود این طور دعا کنند تا آنچه به آن ها وعده داده میبه پیامبر امر می

 حق پروردگار را مشاهده کنند. شان بیاید و یا تشفی خاطر پیدا کنند، بلکه به خاطر این که وعده

 ﴾94﴿بِّ فَلَا تَجْعَلْنِی فِی الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ  رَ

هایی که به این کارها مثل این است که بگوید خدایا به من نشان بده؛ عاقبت غیبت و دروغ و ... را. تا جزء آن آدم

 شوند نگیرند.مبتال می

شکنند و مبتال به این هایی که دل ها را میعوامل اهمام کارها و ... عوارض این ها را نشانم بده که من جزء آن

 گناهان هستند قرار نگیرند.

 تنها راه دوری از گناه، وعیدهایی هست که داده شده است.

کنی که کمی به گناهان حساس هستی عقاب االعمال شیخ صدوق را بخوان. خطبه  اگر در درونت احساس می

به شان را به ثواب االعمال و عقاب االعمال اختصاص دادند آخرش مربوط به خطبه  آخر پیامبر است. پیامبر خط

 کند.ها بدانند خدا چرا عقابشان میبرای آنکه آدم

 ﴾95﴿ونَ  یَکَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُ وَإِنَّا عَلَى أَن نُّرِ

 دادیم به تو نشان دهیم. توانیم آنچه به آن ها وعدهما می

 ﴾96﴿ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَصِفُونَ 

 ای پیامبر به شیوه احسن بدی ها و سیئه را دفع کن.

 ﴾97﴿بِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ  وَقُل رَّ

 ای پیامبر از القائات و وسوسه های شیطان ها پناه ببر.
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  ﴾98﴿ونِ  بِّ أَن یَحْضُرُ وَأَعُوذُ بِکَ رَ

های خود شیطان را حاضر کند. البته بعضی از مجالس مجالسی هستند که شیطان می شود آدم کاری کند که با دست

در قطعا در آن ها حضور دارد. در عقاب االعمال گفته است اگر در جایی حرمت مؤمنی شکسته شود، قطعا شیطان 

 آنجا هست. اگر آن مؤمن عالم باشد آن شیطان خیلی چابک است. اما اگر آن ولی باشد، امام باشد...

 مجالس شکستن حرمت مؤمن، چه زن باشد و چه مرد، چه کوچک باشد و چه بزرگ، مجالس حضور شیطان است.

 ﴾99﴿جِعُونِ  بِّ ارْ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَ

شود ما را گویند خدایا نمیرسد. میوااسفاه که همین آدم هایی که راجع به آن ها حرف زدیم، مرگشان می

آید که آن کارهایی برگردانی، شاید که عمل صالحی انجام دهم از آن کارهایی که نکردم. در واقع در ذهنش می

بیند. نه چنین است)کال(، که انجام نداده است در وسعش هست. اعمال صالحی که خودش ترک کرده است را می

 گردانیم..نه هیچگاه تو را بر نمی

 ﴾133﴿ عَثُونَزَخٌ إِلَى یَوْمِ یُبْ ائِهِم بَرْ کْتُ کَلَّا إِنَّهَا کَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَ عَلِّی أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَ

 از جاهایی که داللت دارد که از مرگ انسان تا قیامت، برزخ است همین آیه است. 

 ﴾131﴿فَلَا أَنسَابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَلَا یَتَسَاءَلُونَ   فَإِذَا نُفِخَ فِی الصُّورِ

خواست اآلن اصال شود. کسی که قبال داد  می زد و کمک میها  و کمک خواستن ها از هم برداشته مینسبت

 امکان کمک خواستن نیست.

 ﴾132﴿فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأُولَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

قد افلح المؤمنون/ ثقلت موازینهم../ الذین هم فی صالتهم حافظون و ../ اینجا در واقع دارد ثقلت موازینهم را نشان 

 دهد.می

 ﴾133﴿وا أَنفُسَهُمْ فِی جَهَنَّمَ خَالِدُونَ  مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُولَـئِکَ الَّذِینَ خَسِرُ

 خسروا انفسهم یعنی باختند.
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  ﴾134﴿ وَهُمْ فِیهَا کَالِحُونَ  تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ

 ﴾135﴿أَلَمْ تَکُنْ آیَاتِی تُتْلَى عَلَیْکُمْ فَکُنتُم بِهَا تُکَذِّبُونَ 

 کند.و مصاحبه میبرد چه شد آیاتی که خوانده شد را تکذیب کردید؟ او را آن طرف مرز می

 ﴾136﴿بَّنَا غَلَبَتْ عَلَیْنَا شِقْوَتُنَا وَکُنَّا قَوْمًا ضَالِّینَ  قَالُوا رَ

 ترین آیات قرآن است.این آیه از سخت

همین ادبیات حرف می زنند(. حواسمان باشد که ) مثل دنیا با  "یکی از بد بختی های ما این است که.."گویند: می

ها متاسفانه این "غلبت علینا شقوتنا"ادبیات ما نباید مثل ادبیات کفار و جهنمیان بشود. باید ادبیاتمان درست شود. 

 شود، در حالی که این ها ادبیات جهنمی است.گاهی در کالم و ادبیات ما استفاده می

بینید و در شناسید!  هدایت را نمیشناسیم...اما شما راه درست را با وجود خدا نمیمیگویند ما که راه درست را نمی

 ضالل و در حیرت هستید. شما که امام و ولی دارید.

ها و خانواده خدا وضعیت و حال جهنمیان را گفته است تا ما از ادبیات جهنمی خارج شویم. اگر در خانه و با بچه

 شود.مان بهشتی میکنیم، زندگی هایمان ادبیاتمان را بهشتی

 شویم.کنیم، بدبخت میوقتی القای بدبختی می

 گویید؟اگر شما را به جهنم بردند به خدا چه می

شود. اگر مرا به غل و در دعای ابو حمزه امیر المؤمنین می گویند: دوستت دارم و حب تو از قلب من خارج نمی

-ای رهایم نکردی. اگر میم به تو امیدوارم. چون در دنیا تو را دیدم. لحظهزنجیر و ... بپیچانی دوستت دارم و باز ه

 کردی اما نکردی. و اجمع بینی و بین محمد و آل محمد..خواستی مرا بیچاره کنی در دنیا می

 شود انسان دچار ضاللت، حیرت و شقوت شود، حب به دنیا و عدم حب به اهل بیت است.آنچه سبب می
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 ﴾137﴿جْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ  بَّنَا أَخْرِ رَ

 ﴾138﴿قَالَ اخْسَئُوا فِیهَا وَلَا تُکَلِّمُونِ  

 ﴾139﴿ احِمِینَ الرَّ  حَمْنَا وَأَنتَ خَیْرُ لَنَا وَارْ  بَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ یقٌ مِّنْ عِبَادِی یَقُولُونَ رَ فَرِإِنَّهُ کَانَ  

کنند آیات حضرت شروع میشود که خیلی عجیب است. در صحیفه  علویه دعای استغفاری از امیرالمؤمنین نقل می

گوییم دهد چگونه دعا کنیم. وقتی به این آیات می رسیم طبق آن روش میگویند. این دعا یاد میاستغفار را می

سوره مبارکه   139خدایا ما را جزء این ها قرار نده، ادبیات ما جزء آن ها نباشد و.... خدایا همان طور که در آیه  

گویم انا استغفراهلل انا اقول: ربنا امنا خدایا ما ایمان آوردیم. نگو استغفراهلل ... خدایا می مؤمنون فرمودی ...ان اقول

دانیم تو هستی و روز قیامت هست. ایمان نیاوردم نگو ایمان من معلوم نیست. خدایا ما ایمان آوردیم خدایا ما می

 اشتباهات ما را خودت ببخش و بر ما رحم کن. خدایا تو خودت بلدی.

بیند و حس ثقالت و سنگینی دارد. ضخامت و خباثت ایستد تمام منیت و انایتش را میوقتی بنده در مقابل خدا می

 شود.بیند، وحدت برایش روشن میکند. به اندازه کثراتی که میخود را درک می

شود و حس تزلزل ر میتر باشد، غرورش بیشتراه دیدن خدا دیدن نیاز است. هر چه انسان نیازها و سؤال هایش کم

 شود.به خدا کمتر می

 ذکر یونسیه: انسان به حیثیت مخلوقیتش ظلوم و جهول است و خدا امانت را به انسان داد چون ظلوم و جهول است.

 من نور ندارم نو از توست. چگونه بگویم؟ انی کنت من الظالمین.

ه باید هدایت شود. ضالی است که باید هدایت شود. ظالم در این دعاها تعدی کننده به دیگران نیست. یتیمی است ک

 ست که باید شکوفا شود.ظالم به معنای یک استعداد است که باید به آن نور بتابد و زمین خالی

 خواهد بگوید از خودم چیزی ندارم.می

 تاکید روی فاعلیت است. یعنی صفت من ظالم است. "ظالم"و  "کنت"در کلمات 

بیند که باید دریافت داشته باشد مثل یک قلب کند چیزی جز تاریکی نمیکه دعا می ه السالمعلیامیرالمؤمنین علی 

 خالی.

 دهد.اگر انسان پیش معلمی برود و بگوید می دانم معلم به او درسی نمی
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 خدایا من ندارم، دارا نیستم.

 شود:به نسبت اینکه کجا گفته است، معنای ظلم متفاوت می

 بگوییم، ظالم هستیم.اگر در مقام دعا 

 کند نه افاده زمان.)کان جزء نواسخ است( کنت با اسم فاعل افاده ثبوت می 

 شأن من این است.

 یک استاد عالی داریم که اگر کاسه فقر وجهل ما به روی او باز باشد یک پله به سمت او باال می رویم.

 کنی؟اگر معلم نداشته باشی چه می

شوند که چیزی . کسانی متکبر می"ندارد  "کند برای این است که احساس میاصل تواضع و خضوع و خشوع 

 دارند که بقیه ندارند.

کلید همه دنیا دست اهل بیت است اما وقتی نان شبش را بخواهد جور کند چه بسا برود قرض کند. احساس دارایی 

 ندارد.

ردند. اما  او با توچه به جایگاهی که نزد خدا را در منجنیق گذاشتند و در آتش پرت کعلیه السالم حضرت ابراهیم 

 داشت هیچ اعتراضی نکرد و از خدا نخواست تا مانع انجام این امر شود.  

 حتما باید به او بگویند دعا کن، تا دعا کند. حتما باید احساس وظیفه کنید.. 

 توانستند با دعا مشکالتشان را حل کنند اما نکردند.اهل بیت می

خورد، طبیب کند. وقتی ضربت به سرش میدر مقام عمل مثل یک آدم عادی کار می علیه السالمامیرالمؤمنین علی  

 کند.آورند. او علم اولین و آخرین دارد اما مالکیتی در خودش احساس نمیمسیحی می

 تقوا پیشه کند.تواند بزرگ است که قدرت و علم عالم همه در او باشد اما بتواند نفس انسان چقدر می

در طبع اولیه انسان تمایل به ظلم است مگر آنکه به ادب الهی ادب و آراسته شود. اگر ادب نشود طبعش او را زمین 

 زند.می
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 ﴾113﴿ی وَکُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَکُونَ  یًّا حَتَّى أَنسَوْکُمْ ذِکْرِ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِ

خواهم مؤمن شوم بهایی را نمی پردازم. ایمانی داشته باشم که جریان ساز بهای ایمان من مسخره شدن نیست. من می

 کنند.شان میشان مسخرهای هستند که در راه ایمانباشد. عده

 ﴾111﴿وا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ  مَا صَبَرُإِنِّی جَزَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِ

 انسان باید ایمانی داشته باشد که برایش بها دهد، پایش بایستد و مقاومت کند.

 ﴾112﴿ضِ عَدَدَ سِنِینَ  قَالَ کَمْ لَبِثْتُمْ فِی الْأَرْ

 ﴾113﴿قَالُوا لَبِثْنَا یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّینَ  

کند به اندازه یک روز یا یک  آدم وقتی به قیامت برود و دنیا و زندگی اش را با همه ی خوشی ها و ناخوشی ها نگاه

 خورد.نصفه روز است. سخت زندگی کنید یا خوش به جایی نمی

  ﴾114﴿کُنتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا لَّوْ أَنَّکُمْ 

 ﴾115﴿جَعُونَ  أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْ

کنیم و به قبل اگر گاهی در تخیالت خودمان فکر کنیم که آن طرف رفته ایم در حالی که این آیات را مرور می

مان را بیان کنیم شاید بتوان در نیم الی یک ساعت آن را بیان کرد. در های زندگیگردیم. اگر بخواهیم سالبرمی

کردیم. بعد که از تخیالت شد فالن موقع فالن کار را میخیالمان ممکن است غصه مان بگیرد که چه خوب می

خورد که ای کاش های آن را میو بعضی از صحنهآییم می بینیم در دنیاییم. بعدا انسان خیلی غصه  دنیا بیرون می

 ایم انجام دهیم.وقتش بیشتر بود. پس خوب است همین اآلن دست به کار شویم و آن کارهایی را که نکرده

 ﴾115﴿جَعُونَ  تُرْأَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا 

 کند. مثل اینکه بعضی کارها نتیجه بعضی فکرها است.ها را به بعضی فکرها متهم میقرآن خیلی وقت ها آدم

وقتی کسی دستش خالی ازعمل صالح بود یا تب و تاب معاد نداشت یا غصه تمام شدن عمر نداشت یا عمل کمی 

کند که ما را عبث خلق کردی، آدم بث خلق کردی. خدا را به این متهم میگوید خدایا چرا ما راعداشت.کان می

 خاصیت چرا خلق کردی؟بی

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#23:110
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هُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ رَ  ﴾116﴿یمِ  شِ الْکَرِ بُّ الْعَرْ فَتَعَالَى اللَـّ

های خود احساس کند یا در برنامه ریزیاین آیه دعایی است. هر کس احساس کمبود ایمان در درونش میخاصیت 

ناکامی دارد یا احساس تنبلی، کسلی و خمودی و ... دارد، این آیه درمان آن است تا حالت عبث بودن و بی خاصیت 

 بودنش برطرف شود. 

وجود داشت جوابش در  "جَعُونَ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْ أَفَحَسِبْتُمْ "اگر کسی در فکر وعمل یا وجودش 

 است. 116آیه 

 بعضی ذکرها را باید همین طوری گفت.

هِ إِلَـهًا آخَرَ  ﴾117﴿ونَ  فْلِحُ الْکَافِرُبِّهِ إِنَّهُ لَا یُ هَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَ لَا بُرْ  وَمَن یَدْعُ مَعَ اللَـّ

 این آیه خیلی جالب است. اگر کسی خدا را بخواند یا دعا کند  اما دلش معطوف به مع اهلل الها اخر باشد واله دیگری

 هم در ذهنش باشد، هیچ افق روشن و وضوحی ندارد و در همان پیچیدگی های ندانستن و ظلمت پیچیده می شود.

 برهان: وضوح، روشنایی، از حالت گیجی و منگی خارج کند.

 ﴾118﴿احِمِینَ  الرَّ  حَمْ وَأَنتَ خَیْرُ وَارْ  بِّ اغْفِرْ وَقُل رَّ

 ارتباط ال یفلح الکافرون و قد افلح المؤمنون:

 شود.کند هر کس نداشته باشد، ال یفلح الکافرون میخصوصیاتی را که برای قد افلح المؤمنون ذکر می

 دهد.این موضوع مطالب سودمندی را در حوزه رفتن و رستگاری  به ما می

کند ابهام توان دید. اگر کسی در مسیرهایی که اتخاذ میبه وضوح می ی داشتنرستن: در همین دنیا هم به وسیله 

 تواند تشخیص دهد و باید تجدید نظر جدی کند.دارد یا وضوح ندارد، مسیرهای زندگی را نمی

کن هایی هم که می گوییم مم"ای کاش"داریم. البته ما ها تنها آن را ابراز می "ای کاش"ما به جای مواجه بودن با 

هایی  "ای کاش"خواندم. باید الوقوع هم نیست. مثال ای کاش یک بابای دیگر داشتم. ای کاش یک رشته  دیگر می

 گردیم حالمان بدتر نشود. ای کاش هایی بگوییم که امکان تحقق داشته باشد.بگوییم که وقتی به گذشته برمی

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#23:116
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د. مثال ای کاش لحن قولم این طور نبود و.... ای باش "لعلی عمال صالحا "خود ای کاش گفتن باید جوری باشد که

شود. اگر آدم خود را بنده خدا نداند و به خدا اعتماد هایی بگوییم که بتوان به آن ها عمل کرد وگرنه بخل میکاش

-نکند، احساس نکند خدا او را برای جهنم خلق نکرده و برای خوبی خلق کرده است، ای کاش های خوبی هم می

 گوید.

های مثبت و هایی بوده است که دست ما هم نبوده است. ما به جنبههایی که ما می گوییم سراغ محرومیتکاشای 

های منفی تنها به خودمان ایم و در نتیجه با خیال بافیشود توجه نکردهموقعیت هایی که منجر به ارتقای روح ما می

 ایم.  لطمه زده

مند شویم. اما متاسفانه نحوه برخورد ما با خودمان سوق دادن به سوی ناکامی خدا کند بلد باشیم از تخیالتمان بهره

 هاست. 

 کنید غصه و گرفتاری است.کنیم باید از آن خیر و علم دربیاید وگرنه دنیا را هر کاری میما دنیا را هر کاری می

 ان شاء اهلل خدا توفیق دهد ادبیاتمان ادبیات مؤمنین باشد.
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 64/63/49اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (مومنون   ) جلسه  نهم   مبارهک   سوره          

 

 بفرمائید.شاءاهلل خداوند توفیق دهد مهمانان خوبی برای آیات کریمه قرآن باشیم صلواتی عنایت ان

که آرزوی همه افراد جمع به هدف اجابت برسد هر کسی قصد و آرزویی دارد، آن را در ذهنش بیاورد و برای این

 صلوات بفرستید.

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (115أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَ أَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ)

 (116الْمَلِکُ الْحَقُّ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْکَرِیمِ) فَتَعَلىَ اللَّهُ

 (117کَافِرُونَ)وَ مَن یَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا یُفْلِحُ الْ

 (118أَنتَ خَیرْ الرَّاحِمِینَ)اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ    وَ قُل رَّبّ

 درباره سحر است.

ای که بحث سحر میان ما هست، رواج ندارد. بیشتر حالت و است اما به گونهمبحث سحر در برخی آیات آمده

 دارند. علیهم السالمادعایی است که مردم نسبت به انبیاء و اولیاء 

که کسی سحر شود، به این شکل که بین ما رایج ادعا، اینآنچه در آیات آمده، نوعا بحث ادعای سحر است. در این 

 است، نیست.

 (88ءٍ وَ هُوَ یجُیرُ وَ لَا یجُارُ عَلَیْهِ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ)  شىَ   قُلْ مَن بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلّ

 (89تُسْحَرُونَ)  سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنىَ
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گویند منظور از سحر، این است که چیزی، خالف آنچه هست بر انسان جلوه فرمایندکه: برخی میحضرت عالمه می

 کند.

 است.شود اما هیچ اتفاقی نیفتادهشعبده از این دست است. مثال آدمی با ارّه قطع می

 کند!است، یعنی تا چه وقت، حق در خیال شما همچون باطل جلوه میآمده« تسحرون»در آیات واژه 

 پذیرید؟!حق است؛ پس چرا آن را نمیاگر قبول دارید، حق، 

شود. در قرآن مجید در چنین جایی، تواند ببیند، دچار سحر مییعنی در آنجایی که انسان حق را نمی« فأنا تسحرون»

 است.مان با مشکل روبرو شدهکنیم که زندگیاما ما در جایی استفاده می برد.سحر را به کار می

-دانند دشنام دادن بد است، اما آن را انجام میهمه می خوبی است، اما آن را ندارند.دانند اخالق حسنه چیز همه می

شود و قدرت رویت حق و ای است که در ناحیه ادراک انسان مشاهده می، اختالل شناختی«سحر»در حقیقت  دهند.

 کند.ظهور پیدا نمیلذا چون رویت حق ندارد در منطقه عمل هم بروز و  گیرد.مواردی شبیه حق را از وی می

شان پرت شود ساحر است. فیلم یا تبلیغاتی که حق را وارونه جلوه دهد، کند که دیگران، حواساگر رسانه کاری می

 سحر است.

)ساحر به معنای  شود سحر عام.شود رسانه؛ برگرداندن آنچه حق است به خالف واقع میساحر در معنای اعم می

شود؛ که پس از کند که پس از مدتی، کار بد کردن برای فرد عادی میار را میآنقدر این ک اخصّ هم داریم.(

 تواند این کار بد را عیب ببیند.مدتی نمی

 شود.سحر کم کم به سُکر و به ناهوشیاری تبدیل شده و کم کم به سِحر به معنای اخص تبدیل می

دهد. مشاهده حق را به طور کلی از دست میشود وضعیتی در زندگی انسان که فرد، قدرت سحر به معنای اخص می

 ای که در این حالت، دیگر چشم دیدن حق را ندارد.به گونه

 انواع سحر:

 گیرد.سحر در فرد: در ساختار ادراکی فرد قرار می .1

کند و در نهایت همه شود و به سمت اشتباهی میل پیدا میسحر در جامعه: بخشی از جامعه گرفتار آن می .2

 کنند.اشتباه را انتخاب میجامعه آن 
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 در ساختار: در حاکمیت .3

 کنیم()از این رو سه دسته ساحر هم پیدا می پردازیم:افتد میابتال به شرح سحر در سه حالتی که اتفاق می

 حکومتی. 3  اجتماعی. 2  فردی .1

اصال عیبش دیده اش به این خاطر است که تر است، مثال نظام آموزش و پرورش؛ سختیدر حوزه حکومتی، سخت

در  شود. باید کلّی تحقیق کنند تا بتوانند ثابت کنند در یک نظام فلج که بدتر از آن وجود ندارد، ایرادی هست.نمی

ای که از درون هایش ایراد دارد؛ مانند میوهحالی که واضح است که این ایراد دارد و خروجی ندارد. خروجی

 است.انی دست بگذاری و بگویی پوسیدهتواست؛ اما هیچ جای آن را نمیپوسیده

 کشد.روی آن می جلد و پوششیحال سحر این است. 

 تواند با آن مقابله کند.دانند که بانک عامل فساد است؛ اما هیچکس نمیمثال نظام اقتصادی؛ بدون هیچ تردیدی می

 ا آن مقابله کند.تواند بدانند ایراد دارد؛ اما هیچکس نمینظام کشاورزی، بدون هیچ تردیدی می

 دانند.دانند ساحر هستند و برخی نمیشان میکه برخی کنند؛ ساحران.برخی هم نقش ساحر را بازی می

تا، یکی باید طالق  133طالق باشد، به طور طبیعی غیرمعقول است.از هر  43یا  63ازدواج،  133اگر خروجی هر 

 باشد؛ سحر اجتماعی.

 که همه باید مبل داشته باشند.یا مثال این، روند سراغ یخچال فالنمی ها همهمثال در حوزه سبک زندگی

 شود، خوب نیست.مبل خوب است، برای بعضی؛ اما عوض کردن مداومش خوب نیست. آنچه به تجمل تبدیل می

  :سحر فردی 

است؛ اما اش خالی از معنویت داند زندگیاش خروجی و برکت ندارد؛ میداند زندگیانسان به طور واضح می

 دهد.هیچکاری انجام نمی

-توانند سحر را بشکنند. چون سحر، اختالل در ادراک ایجاد میراه شکستن سحر، فقط دعا نیست. تفکر و تعقل می

برای مقابله با سحر باید تفکر قرآنی و تعقل قرآنی را در جامعه  توان آن را شکست.کند پس فقط به وسیله تفکر می

 شود.تفکر و تعقل، هر چه در جامعه بیشتر شود، گرفتارشدن به سِحر هم بیشتر میفاصله از  رواج داد.
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 :سِحر در خانواده 

 کند.سحر بین زن و شوهر اختالف ایجاد می

 ها/ یکی هاروت، یکی ماروت.ها و یکی ماهوارهفکر کن دو تا مَلَک آمدند، دو نفر که قدرت دارند، یکی رسانه

 کنند.رف را محسور میوار طها به حالت قیچیاین

 برد.برد، رسانه فارسی هم از آن طرف توقع فرد را باال میماهواره توقع فرد را باال می

رود، که همین موضوع باعث اختالف و بعد تواند فکر کند، توقعش باال میکنند که فرد نمیاین دو با هم کاری می

  طالق میشود.

مسئله  خاموش کن، حاال اگر دیدی، تقوا پیشه کن. اینگونه سحر اثر نمیکند.اگر تلویزیون فیلم بد دارد، بالفاصله 

 دهیم. مان را مبنای عمل قرار میاست که ما عوامل ناهوشیار در زندگیاین

 کنم.گویم چون یک حسی در من غلیان کرده؛ این کار را میمی زنم.گویم حوصله ندارم، بعد حرف زشت میمی

 وان!شود خود حیاین که می

هارا به عاملی اند. همه بدبختیاند و از اختالل تفکر آن را خارج کردهاغلب، سحر را به عوامل  ماورایی نسبت داده

 اند.شناسند نسبت دادهکه آن را نمی

هر کسی، هر مشکلی برایش پیش آمد باید  های حقیقی و عقلی است.راه خروج از این حالت، بهره مندی از گزاره

که انسان در مسحور شدن خودش، اصرار داشته باشد، خوب نیست زیرا باب این های عقلی عمل کند.زارهصرفا به گ

 کند.خیلی مشکالت را در زندگی انسان باز می

 ات خوب نیست، چون سحر شدی! پول بده تا فالنی سحرت را باز کند.گوید وضع مالییک آدمی زنگ زده و می

کند، در حقیقت که سحر میآن های حق باشد.. آن طرف تفکر حتما باید گزارههمیشه برآیند تفکر، هدایت است

 کند و این حیوانیت است.کید می

 کند؛ ابلیس و انسان هم ندارد.توجه به ماوراء، انسان را قوی می
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انسان، چه  باشد.ها و کارهایش داشتهدهد باید روایتی از معصوم، به عنوان پشتیبان حرفهر کاری که انسان انجام می

 باشد.فقیر و چه غنی باید برای کارهایش مبنا داشته

 ها حقیرتر است.سِحر غیرممکن است بتواند پرِ این آدم را بگیرد. سحر از این

 مشکالت ما بخاطر عدم تفکر و تعقل است.آنتن شیطان نباشیم.مان را گردن سحر نیندازیم!  خواهشا مشکالت

 شود گیرنده اِغواها)سوره مبارکه شعراء(.گونه میالهام در فرد جریان پیدا کند. این تواند مانندوسوسه هم می

 سحر: اختالل در ایمان است.

 گویند اختالل بینایی.ریزد، به آن میبینایی را به هم می

 گویند سحر. ریزد، که میتفکر را به هم می

 تواند ببیند.از ایرادها را نمیکند خیلی تفکر، قدرت بینایی انسان است.کسی که تفکر نمی

شود. سحر هم به میزان تفکر قدرت بینایی با تفکر فعال می توانند ببینند.های خود را نمیها افراد، عیبخیلی وقت

با توجه به این تعریف، هر  برای تقویت قدرت تفکر باید فرد هیچ کاری را بدون فکر انجام ندهد. مربوط است.

 دارد و سطحی از آن را ندارد.کسی سطحی از سحر را 

 دانم غلط است عمل نکنم.دانیم فکر و عمل کنیم و به آنچه میکه به آنچه نداریم فکر کنیم، به آنچه میبه جای این

 شود.دانیم درست است، عمل کنیم و پافشاری داشته باشیم، سحر شکسته میاگر به آنچه می

ین است و همه ما هم مشکلاالن  کند.داند را برایش باز میراه آنچه نمیداند عمل کند، خداوند هر کس به آنچه می

دانیم مشکل این است که به آنچه میدانیم، نیست. در حال حاضر جهل ما نسبت به چیزهایی که نمیمشکل ما اال 

 کنیم.عمل نمیدرست است، 

گونه عمل کردی و باب هدایت برایت این دانی من هر چه را فکر کردم درست است را انجام دادم. اگرخدایا تو می

 باز نشد، هر چه خواستی به امام صادق علیه السالم بگو.

اختالل در حواس هم سحر ایجاد  رود.به میزان فقدان تفکر حتما سحر وجود دارد. سحر در الیه خیال و وهم می

 .بینند.را نمی همسرانشانبرخی غم و  بیند.کند. طرف نمیمی
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کند و حال ناخوبش را تالش میاش هم واضح است! اما هر چه یک حرفی در دل فرد هست، در چهرهجالب است!  

 حتما باید بگوید که من ناراحت هستم. هم بخاطر همین بیند!، طرف دیگر نمیکندواضح می

 کند.اگر در حوزه فردی، تفکر قوی باشد، سحر در هیچ حالتی عمل نمی

 پذیرد ولو خانواده.وان توجیه نمیکسی را به عنخدا انحراف هیچ

قدر قدرت دارد و باشکوه است که اگر کسی در این نظام، تفکرش فعال نشود، ولو حکومت نظام تفکر انسان این

هرطوری که  تعریف از تفکر مهم است. شود.مسحور باشد، سزایش آتش است.استضعاف، شامل حال ما نمی

کنیم که انگار جوری تعریف می داند چطور باید آن را تعریف کند.رسد، نمیتعریف شود، وقتی به انسان کامل می

 صلی اهلل علیه و آلهتفکر را جوری تعریف کن که بگویی رسول خدا  تواند تفکر کند و فاقد تفکر است.انسان کامل نمی

کر را کشف حقایق اگر تف ای که حقایق واضح شود.تفکر یعنی قرار گرفتن در زاویه تواند تفکر کند.هم می

 توانی برای یک نفر که علم محض است، این تعریف را در نظر بگیری.بگیرید، نمی

 گردد.شود که حقیقت برایش واضح میجهتش نسبت به حقیقت طوری می تفکر باید توجهی معنا شود نه حرکتی.

 دهد.تفکر، عامل یا سببی است که انسان را در مسیر فیض الهی قرار می

مرآة صافیة، وقتی تفکر انعکاس حالت تالوت شد، آن وقت هرجا موضوع تالوت هست، موضوع تفکر هم الفکرة 

 هست.

 کنم.های حقیقی و در معرض آن قرار گرفتن و بر اساس آن عمل کردن یعنی من دارم تفکر میتوجه به گزاره

 ن است.تفکر عامل نورانی شدن انسا شود.تفکر فرد موجب نورانی شدن دیگران هم می

 شود.گیرد، از حالت شب شدن خارج میتفکر قرآن همچون زمینی است که رو به نور قرار می

 تفکر/تعقل/تدبر

 ممکن است یک نفر تفکر داشته باشد اما تدبر نداشته باشد. های سیاسی است.نقص در تدبر، کم آوردن در تحلیل

اگر مسیر تفکر و  داشته باشد اما در تحلیل کم بیاورد.شود کسی نقص در تدبر می داستان تدبر خیلی متفاوت است.

 نیز ها نسبت به تفکر و تعقلوُسع انسان ها به تدبر متفاوت است.وُسع انسان تعقل را درست برود، مأجور است.
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نیت که از حوزه انساکند؛ مگر اینها را از سحر خارج میها به تفکر و تعقل، آناما همین وُسع انسان متفاوت است.

 شود.اگر کسی در تفکر، بینایی داشته باشد؛ به سحر دچار نمی خارج باشد مانند مجنون.

 شود بحث تدبر است.در حوزه اجتماع، آنچه مهم می

 امّی؛ هر کدام، نسبت به خودشان، شأنی دارند. اجتماعی/ پرسشی/ شنیداری/ ای/انواع و اقسام تفکر: مشاهده

 سته به تفکر است.تردید آخرت هر انسانی واببی

خواند معیوب تر از قرائت قرآن، آموزش تفکر قرآنی است؛ چون ساختار که معیوب باشد، قرآن هم که میواجب

 اش معیوب است.است زیرا نظام تحلیلی و فکری

نابود اگر نظام آموزش و پرورش بر اساس تفکر نباشد،  مان از اوجب واجبات است.هایآموزش تفکر برای ما و بچه

 است.

 تواند باشد:باره میدو رویه در این

 دهد.کسی، خودش، بهترش را تشخیص مییابی به زندگی بهتر که البته هراول: مدیریت خیال و وهم برای دست

 انجامد.کند، بلکه حرکت دارد، به علم حصولی میالبته این رویه تفکر ایجاد نمی

 که زمین مرده از نور سیراب شود. دوم: قرار گرفتن در راستای حقیقت به نحوی

 انجامد.درنگ به عمل میجا تفکر بیدر این انجامد.کند، جلوه دارد، و به علم حضوری میاین رویه تفکر ایجاد می

 است.، قلبِ یا تغییر معنی تفکر از سحرهایی که در حوزه علم انجام شده

که خودمان خوبی کنیم، نداریم؛ زیرا باید او را در اینمان ، هیچ راهی غیر از هایبرای فعال شدن تفکر در بچه

 معرض حق قرار دهیم.

  ها آیات عجیب قرآن هستند(این )کنیم به سوره مبارکه شعراء. .. مراجعه میخواهی بدانی تفکر یعنی چه؟می
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (1طسم) 

 (2تِلْکَ ءَایَاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینِ)

 دهد.اش را دارد به پیامبر نشان میآیات کتاب مبینخدا یک سری 

 (3لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ أَلَّا یَکُونُواْ مُؤْمِنِینَ)

 دهد که از مومن نشدن دیگران در تب و تاب است.و به پیامبرش دلداری می

 (4لهَا خَاضِعِینَ)ان نَّشَأْ نُنزَّلْ عَلَیهْم مِّنَ السَّمَاءِ ءَایَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ 

-داد تا اینآمد و خداوند قدرتش را نشان میای از آسمان میها آیهکرد که برای اینخواست کاری میاگر خدا می

 شدند؛  اما پسندید)قبول کرد( که این کار را نکند.افتادند و مومن میها می

 (5إِلَّا کاَنُواْ عَنْهُ مُعْرِضِینَ)وَ مَا یَأْتِیهِم مِّن ذِکْرٍ مِّنَ الرَّحْمَانِ محُدَثٍ 

 ترسیدند که آدم شوند.میگرداندند. میشان را برشد، رویها بیان میهر موقع حرفی از خدا و خوبی

 (6فَقَدْ کَذَّبُواْ فَسَیَأْتِیهِمْ أَنبَؤُاْ مَا کاَنُواْ بِهِ یَسْتهَزِءُونَ) 

 تکذیب کردند. کارشان به جایی رسید که اول اعراض کردند، و بعد

 آوردم.است؛ وگرنه روی میشان هم این بود که حتما به آنچه پشت کردم، چیز بدی بودهتوجیه

 شان این بود که :ها فقط مشکالتاین

 (7زَوْجٍ کَرِیمٍ)    أَنبَتْنَا فِیهَا مِن کلُ   أَ وَ لَمْ یَرَوْاْ إِلىَ الْأَرْضِ کمَ

 روی آن از انواع گیاهان رویاندیم. نتوانستند زمین را ببینند که چقدر 

 شدند. از این آیات خیلی زیاد است! اما ندیدند.دیدند مومن میاگر می
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 شوید؟ شما گیاه را االن ببینید، مومن می

 گوید: مومن!می 8بیند باید چه بشود؟ آیه فرد وقتی زوج کریم را می

 شود را ببیند.او باید زوج کریمی که در خودش متبلور می است.ها مقدمات گویم کوه و ... ، الزم نیست اما ایننمی

 شود.شود و آنچه در درونش هست، متبلور میاین آیینه می

باید ببیند وقتی پدر و مادرش کوه رفتند،  روند.بینند، باال و باالتر میبچه باید ببیند که وقتی پدر و مادرش گیاه را می

 ر آیات را در پدر و مادرش ببیند.باید تاثی چقدر با هم خوب شدند.

تر روی باید به خدا نزدیککه مجلس ذکر میدر حالی شویم!شود و بداخالق میرویم، حالمان بد میما روضه می

چرا این  ممکن است نداند که تر و شادتر شوی تا برای بچه مسجد و مجلس ذکر، عزیز شود.شوی، خوش اخالق

 شود.کند اما بعدها اقتضایش برای او ایجاد میمسجد و خوبی در درونش غلیان می

 الف. لیلة القدر خیر من ألف شهر.

 ب. التفکر ساعة خیر من عبادة السبعین.

 ج. بهترین عمل در شب قدر تفکر است.

 مجموع این سه با هم یعنی تفکری را تعریف کن که معادل شب قدر باشد.

اند، مان قرار دادهازای شب قدر برایآنچه را مابه توان درک کرد.را شاید نتوان درک کرد، اما تفکر را می شب قدر

 اند.تفکر است. درباره هیچ چیز دیگر نگفته

دعا کنیم به برکت امشب و ایام فاطمیه که در آن هستیم، در هر سن و هر حالتی که قرار داریم، خدا تفکری که 

 مان کند.یما عنایت کند و از ظلمت جهل رها هست به مورد نظر خودش

 اگر قدرت تفکر در کسی فعال شود، در هیچ جهلی نیست. 

 

تعجیل رد فرج امام زمان                                                                
صلوات )عج(  

 


