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 انشاهلل همگی با سوره مبارکه فجر محشور شوید. 

 بندی موضوعات گذشتهجمع
گفتیم اول کمی  سه ماه پیش تصمیم بر این شد که با دوستان مختلف جلساتی داشته باشیم و از اول بنا داشیتم عمومی باشد، از

خوانیم باید می توانیم ورود کنیم یا خیر. جلسات ما پیرامون این موضوع بود که وقتی قران راورزی کنیم و بینیم که میدست

نشیند را به دیگران بگوییم. به همین دلیل هم بحث طوالنی شد و بر روی چگونگی انجام آن یبتوانیم آنچه را که بر دلمان م

تواند به دیگران انتقال دهد. دالیل مختلفی فهمد ولی نمیرفتیم. از مشکالت زندگی ما این است که انسان خیلی چیزها را می

ها ها با همین گفتنبخواهیم به دیگران انتقال دهیم. خوبیایم که دارد ولی اصل مشکل در این است که این را تعریف نکرده

 ها تغییر کند. ها انجام شود تا روحیه آدمافتد. باید دعوتها با دعوت به خیر اتفاق میشود. خوبیتکثیر می

بنا شد هر  خوانده شود تا وصف پیامبر را دربیاورند. اب کردیم و بنا شد این سوره را در کل قران سوره مبارکه کوثر را انتخ

 که کارهایی انجام شد و بعد وارد سوره احزاب شدند.کسی برای پیامبر کاری انجام دهد 

این کار در ارتقاء سطح باورمندی مردم خیلی تاثیر دارد. االن در مورد هر موضوعی از  دین که صحبت شود در مورد کل دین  

 ها. خیلی خوب است که برویم روی ریشه صحبت شده است. و

 این مسیر را تا عملیاتی شدن ادامه دهیم. 

  استعدادشناسی 
و شناخت استعدادها برای او خیلی مهم شده استعدادشناسی یکی از مباحث مهم برای نسل جوان موضوعی است به نام موضوع 

استعدادشناسی خیلی موضوع مهمی  ر شهدا اتفاق افتاده است ودر جامعه به واسطه نوهایی است که است و این به واسطه برکت

  است که افراد باید در مسیر آن قرار گیرند.

هایی به برخی دیگر دارند. بحث دهد یعنی اینها برتریخداوند به برخی از افراد فضل میواژه مناسب برای استعداد فضل است. 

 اشناسی را بررسی کنیم.خواهیم استعدمی از منظر فضلقرانی ما فضل است. 

http://ololelm.ir/?p=1517


دوستانی که قصد دارند این جلسات را پیگیری کنند یک بازه شش ماه را در نظر بگیرند. هر هفته یک ساعت را برای این بحث 

تواند تبدیل به دو نیم ساعت یا چهار ربع ساعت شود هر هاست. میشبکنار بگذارند. یک ساعت متمرکز که ترجیح بر نیمه

  شب انجام شود. 

ون چها نیاز دارد، تر است به این خلوتهر چقدر که فرد جوان ها نیاز داریم ما به این خلوتکار شما یک خلوت شبانه است و 

شود با ذهن پر از دغدغه و آروزهاست. اینکه هر هفته تا شش ماه به صورت مستمر خلوت شبانه داشته باشید خیلی مهم می

 اشد. اینکه ممکن است برای کسانی سخت ب

 هایی استعداد داریم. خواهیم ببینیم استعداد چیست و ما در چه زمینهما در این شش ماه می

 انتخاب سوره
 شوند را بررسی خواهیم کرد. هایی که با تسبیح شروع میسوره

 های اعلی و اسراء های مسبحات + سورهسوره

نشیند آوریم و حقایقی که بر جان ما میکنیم و طهارتی که بدست میمیمانیم اما مطلبی که پیدا ها نمیسوره البته فقط روی این

شود. در مورد سوره اسراء که دقیقا روایت ها در روایات به طور خاص مربوط به امام زمان میهاست. این سورهاز این سوره

های کند. در مورد سورهرک مید حتما امام زمان را دهای جمعه بخوانمستقیم داریم که اگر هر کسی سوره اسراء را شب

های مسبحات را بخواند در یاری امام زمان و خدمت به ایشان مهم است. مسبحات هم گفته شده است که هر کسی که سوره

 اید. ها انس داشتهها با این سورهخیلی

های اجتماعی با مسئولیت کند از مهمترین کلماتی است کهکلمه فضل که در سوره مبارکه نور بحث اولوالفضل را مطرح می

های مختلف هستند. فضل شبیه توان گفت علمداران جامعه در حوزههای اجتماعی میاین افراد صاحب فضل است. برای فضل

است. خیلی  هاشم را ابوالفضل نامیدند و این تصادفی نبودهشود به یک علمدار که خیلی اتفاق عجیبی بوده است که قمر بنیمی

های معنوی هستند ها فضلتواند علم خاصی را بلند. مهمترین فضلدهد. کسی که استعداد خاصی دارد مییاد میعلمداری را 

 تواند آنرا به دیگران القاء کند. و فرد قدرت ذکر دارد و می

انشاهلل از دل ند. اش را خوب تبیین ککند خودش را به خوبی بشناسد و مسیر زندگیانتظار داریم هر کسی این مسیر را طی می

 های مختلف برخیزند. اولوالفضل هستند که جامعه را باید به سمت هدایت ببرند.این بحث فرماندهان جبهه

شتن به صورت متمرکز یک خلوت ممتد داشتن آور است. سکوت داهای ممتد که احصاء شود حکمتتکردم که سکو تجربه

 . شودمدنظر است و در خود فرد خیلی چیزها پخته می



 رسانا بودن 
 و آنرا به دیگران منتقل کنید.  بدیل به مطالب قابل انتقال کنیدهای شبانه را تدستاوردهای خود را از جلسات یا خلوت

 سکوت و فضل و تسبیح 
سی که انسان است کدومی ندارد و تک تک است و هرت که عِدل ندارد یعنی باالترین استعدادی که خداوند به انسان داده اس

فهمد. به همین دلیل هم فهمد و غیر از بقیه موجودات میانسان خدا را میاین استعداد را داده است خدافهمی است.  وخدا به ا

همه شهدا فهمیدند استعداد اهلل است. اش قرب الیاز بقیخ موجودات متمایز است و بر همین اساس هم هست که غایت زندگی

 راد هم لقاء را فهمیدند. لقاء اهلل دارند و خیلی از این اف

رساند و هر کسی یفهمی همان استعدادی است که انسان را به قرب الهی م شهدا حس عجیبی به خدا پیدا کردند. استعداد خدا

و به  تواند گناه کنددهد و هر کسی دارد خوشا به حالش و کسی که خدافهم باشد نمیرا به نسبت درجات این فهم درجه می

. اگر این استعداد کشف شود کندا فهم باشد به الهامات و وحی الهی دست پیدا میرسد و کسی که خدمیمرزهای عصمت 

تواند عاشقانه به سمت او برود و از تنهایی دربیاید. وقتی این کند که انسان میبلعد و هضم میهمه استعدادها را در خود می

شود و زندگی دا میخوقتی این استعداد هست همه چیز دایرمدار خواست  استعداد نباشد به دنبال نیازهایش در جای دیگر است.

 هایی که بر مبنای محبت است. شود راه حکمتفرستند. اینها میشود و اینکه به کجا او را میای میاو حواله

کند و این او را فعال می هایتوانشنود بیند و میدر سوره اسراء به واسطه آن چیزی که میکنیم. این هفت سوره را بررسی می

کند. در این شش ماه خیلی مهم است که مثل خاصیت سوره مبارکه اسراء که قوای درونی فرد را در اثر اتصال به خدا فعال می

م. خدافهمی پایه و بنیادش خدا را به وجه تسبیح بخوانی ما باید گیرند ماموریت بگیریم. خود ماموریت می ّکسانی که از ولی

افتد. در حوزه تسبیح باید انسان به فکر خدافهمی با حمد اتفاق میرویم بعدانشاهلل دور بعد به سراغ حمد میاست.  تسبیح

به همین دلیل اری شود. نور در آن ج حقایق سنخیت پیدا کند. پاک باشد تاپاکسازی درون باشد تا با این پاکی درون بتواند با 

کارکرد ها را کنار گذاشت. از کنید. او منزه است و باید برای رسیدن به او آلودگیمی با تسبیح شما خودتان را به او نزدیک

 است. های مسبحات پاکسازی سوره

بینیم که استعدادمان شود تسبیح و نزدیک شدن به خدا و وجدان کردن او. به هر حال بعد از شش ماه میمحور اصلی بحث می

 ایم یا خیر. را بیشتر شناخته

 خواستیم چنین شود. گوییم میگذاریم و میشتاد ساعت در این دوره وقت میحدود ه

 سوره مبارکه حدید

 الزم است یک دور سوره کار شود. 



 در یک ساعت وقتی که دارید روی این موضوعات فکر کنید: 

 مان و انفاق برایش مهم بوده است؟ چرا خدا در این سوره بحث ای .1

تواند داشته هایی میدر سوره چه بوده است و ایمان و انفاق ما چه آسیب ایمان و انفاقایراد خدا به مومنین در حوزه  .2

 باشد؟ )احساس کنیم آیات با ما هم هست(

آیا کارهایی که انسان   کند و خیلی هم آنرا مذمت کرده است چیست؟منظور از بخل که خداوند در سوره اشاره می .۳

توانم کار کسی را راه بندازیم؟ شود یا فقط صرف مال است؟ میامل میدهد را هم شتواند انجام دهد و نمیمی

هایی که شوند. نکند که همان حوزهها دچارش میدهم. بخل چیست و چرا  انسانحقیقیتی را انتقال دهم ولی نمی

 جاهایی است که استعداد دارند. ورزند همانبخل می

شود که برخی کنند که این فضل را دارند و چه میکتاب فکر میشود چیست و چرا اهل فضلی که در سوره گفته می .4

توانید رجوع کنید( فضل با اقامه قسط هم مرتبط دهند. )برای فهم فضل به تفسیر میاز مومنین این فضل را از دست می

 شود. می

 گفتیم چه ربطی به آیات اول دارد؟ ها را که همه این حرف .5

کافی کنند. کاری دارند و به جای شما فکر میها مالئکه اضافهها را با این تفکر احیاء کنید. در برخی شبترجیحا شب جمعه

سیری است از  است شما حاضر باشید و مالئکه حضور دارند و کافی است شما از کنارشان رد شوید... در این ایام هم که

 توانید از امدادهای غیبی هم استفاده کنید. و شما می روزهای خاص که خط سیر نزول مالئکه است

 گوییم هر حرف حقی را بزنید ولی بعد کم کم باید تنظیم کنید که چه بگوییم و چه نگوییم. بایداالن چون آماتور هستیم می

اشد که بتوان به آن سرّ گفت. ب شود. اما باید حتما چیزهایی دار نشود مومن نمی ّتا سر مومنرسانایی فعال شود و بعد تنظیم شود.

 شود باز هم داشته باشی. انسان باید علمش پر باشد. باید آنقدر داشته باشی که هر چقدر هم سرریز می

 شود. انشاهلل که این دوام شش ماه در این کار منجر به نتیجه می

شود خیلی خاطرخواه دارد. از ا انجام میشود. کارهایی که بر مبنای خدمی دهیم محتوای کار بعدیکاری که االن انجام می

گویید خدا ای خاص کشته مرده توحید است. وقتی میهای مباحث توحیدی حضرت ابراهیم است و ایشان به گونهخاطرخواه

 دهد. انشاهلل نیروهای قدس را از باال با خود داشته باشید تا قدس را آزاد کنید. جان می

ن جمع به مالقات حضرت حجت برسیم ی نکرده است، انشاهلل که در اولین فرصت همه ایخواهم بکنم که هیچ کسدعایی می

 صلوات. 

 شهید مصطفی دشتیان :



ای به شناسد. رفاقت خاصی با دوستانش داشت. عشق و ارادت ویژهشهید خیلی گمنامی است و کسی هم خیلی او را نمی

بود و این برایش خیلی عجیب بود. به همین دلیل  حضرت زینب داشت. در رابطه بین امام حسین و حضرت زینب گیر کرده

 رفتن هایش در سه وقت همه در مسجد بود. خیلی مقید به مسجدعاشق مسجد بود و نمازقدرت عاطفی خیلی زیادی داشت. 

خیلی اهل اشک بود. جذبه محبت شدیدی که داشت منجر به نماز صبح خیلی مقید بود و خیلی اهل درس و کتاب نبود. بود. 

 شد کسی خیلی نتواند در صورتش نگاه کند. می


