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 30/11/00جلسه اول 
 جهت دریافت صوت جلسه می توانید از طریق آدرس زیر اقدام بفرمایید : 

  ).irololelm(سلسله جلسات در محضر قرآن کریم 1400-11-30 |اولوالعلم 

 انشاهلل همگی با سوره مبارکه فجر محشور شوید. 

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

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

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

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

ها ها با همین گفتنایم که بخواهیم به دیگران انتقال دهیم. خوبیدارد 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  دربیاورند. خوانده شود تا وصف پیامبر را 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 

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

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

 این مسیر را تا عملیاتی شدن ادامه دهیم. 

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

استعدادشناسی خیلی موضوع مهمی  در جامعه به واسطه نور شهدا اتفاق افتاده است وهایی است که سطه برکتاست و این به وا

  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. 

 کنیم. خواهیم استعداشناسی را بررسیمی از منظر فضلی ما فضل است. قران
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ت را برای این بحث دوستانی که قصد دارند این جلسات را پیگیری کنند یک بازه شش ماه را در نظر بگیرند. هر هفته یک ساع

عت یا چهار ربع ساعت شود هر تواند تبدیل به دو نیم ساهاست. 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 میمهم  ذهن پر از دغدغه و آروزهاست. اینکه هر هفته تا شش ماه به صورت مستمر خلوت شبانه داشته باشید خیلی

 اینکه ممکن است برای کسانی سخت باشد. 

 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 میمانیم اما مطلبی که پیدا میها نمیسوره اینالبته فقط روی 

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 سورههای جمعه بخواند حتما امام زمان را درک میرا شبمستقیم داریم که اگر هر کسی سوره اسراء 

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 کند از مهمترین کلماتی است که مسئولیتل را مطرح میکلمه فضل که در سوره مبارکه نور بحث اولوالفض

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

است. خیلی  و این تصادفی نبودهامیدند هاشم را ابوالفضل نشود 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 میعلمداری را یاد می

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

اش را خوب تبیین کند. انشاهلل از دل ندگیبشناسد و مسیر زکند خودش را به خوبی انتظار 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

آور است. سکوت داشتن به صورت متمرکز یک خلوت ممتد داشتن د حکمتهای ممتد که احصاء شوتکردم که سکو تجربه

 شود. ر است و در خود فرد خیلی چیزها پخته میمدنظ



 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 کندارد و تک تک است و هردومی ت 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

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

 لقاء اهلل دارند و خیلی از این افراد هم لقاء را فهمیدند. 

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 کندباشد نمیارد خوشا به حالش و کسی که خدافهم ددهد و هر کسی را 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 خدمرزهای عصمت می

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

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

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

کند و این های او را فعال میتوانشنود بیند و میسطه آن چیزی که میدر سوره اسراء به واکنیم. 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 سبیح بخوانیخدا را به وجه ت 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 میتسبیح است. 

ن دلیل به همیاری 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 آلودگیبا تسبیح شما خودتان را به او نزدیک می

 است. های مسبحات پاکسازی سوره

ادمان بینیم که استعدشود 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 میحدود هشتاد ساعت در این دوره وقت می

 سوره مبارکه حدید

 الزم است یک دور سوره کار شود. 



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

 م بوده است؟ مان و انفاق برایش مهچرا خدا در این سوره بحث ای .1

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

 باشد؟ )احساس کنیم آیات با ما هم هست(

نسان آیا کارهایی که ا  کند و خیلی هم آنرا مذمت کرده است چیست؟منظور از بخل که خداوند در سوره اشاره می .3

توانم کار کسی را راه بندازیم؟ شود یا فقط صرف مال است؟ میدهد را هم شامل میتواند 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 میشود چیست و چرا اهل کتاب فکر میلی که در سوره گفته میفض .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

 اول دارد؟  گفتیم چه ربطی به آیاتها 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. روزهای خاص که خط سیر نزول مالئکه است و شما می

کم باید تنظیم کنید که چه بگوییم و چه نگوییم. باید  د کمگوییم هر حرف حقی را بزنید ولی بعاالن چون آماتور هستیم می

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

 مش پر باشد. اشته باشی. انسان باید علشود باز هم دباید 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 شود. کارهایی که بر مبنای خدا انجام میدهیم محتوای کار بعدی میکاری که االن انجام می

گویید خدا مرده توحید است. وقتی میای خاص کشته براهیم است و ایشان به گونهاهای مباحث توحیدی حضرت خاطرخواه

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

خواهم بکنم که هیچ کسی نکرده است، انشاهلل که در اولین فرصت همه این جمع به مالقات حضرت حجت برسیم دعایی می

 صلوات. 

 شهید مصطفی دشتیان :



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

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

 رفتن سجدمدر سه وقت همه در مسجد بود. خیلی مقید به عاشق مسجد بود و نمازهایش قدرت عاطفی خیلی زیادی داشت. 

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

 شد کسی خیلی نتواند در صورتش نگاه کند. می

  



 07/12/00جلسه دوم 

 آدرس زیر اقدام بفرمایید :جهت دریافت صوت جلسه می توانید از طریق 
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 برای سالمتی خودتان و استجابت دعاهاو تقرب به خداوند صلواتی ختم بفرمایید. 

لواتی ختم صهر کدام از بزرگواران یک حاجت را در ذهن بیاورند برای اینکه حاجت مخصوصشان مورد اجابت قرار گیرد 

 بفرمایید. 

 اولیه سوره و راه شناخت خدا آیات 
د؟ دا را کی خلق کرشناسیم به جای اینکه در فکر این باشید که خدا کجاست، خدا ما را خلق کرد، پس خبرای اینکه خدا را ب

تواند به آن پاسخ دهد. آید که نمیآید که خلق خدا از کجاست؟ و سوالهای عجیبی در ذهن میدرست است که در ذهن می

دهند. خدا را اینطوری تواند به نتیجه مشخصی برسد. اما این آیات انسان را نجات میکند نمیهر بار هم که انسان به آن فکر می

 کنند:این آیات مطرح می که بشناسیم 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَِّحیمِ

ءٍ قَدِیرٌ کُلِّ َشیْ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ عَلى ( لَهُ مُلْک1ُسَبَّحَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَْرضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ )

عََلى   ثُمَّ اْستَوىهُوَ الَّذِی خَلََق السَّماواتِ َو الْأَْرضَ فِی ِستَِّة أَیَّامٍ (3ٍء عَلِیمٌ )ظَّاهِرُ وَ الْباطُِن وَ هَُو بِکُلِّ َشیْ( هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ ال2)

لَُّه بِما تَعْمَلُوَن یها وَ هُوَ مَعَُکمْ َأیْنَ ما ُکنُْتمْ وَ ال وَ ما یَعْرُجُ فِالْعَرْشِ یَعْلَُم ما یَلِجُ ِفی اْلأَرِْض وَ ما یَخْرُجُ ِمنْها وَ ما َینْزِلُ مَِن السَّماءِ

وَ هُوَ عَلِیمٌ بِذاِت  لِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ یُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ( یُو5( لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ )4بَصِیرٌ )

 (6ورِ )الصُّدُ

 یحی و یمیت و هو علی کل شی قدیر. 

خر است هم آهم اول است هم کند و خدا تواناست، نکته مهمی که خدا در این سوره گفته است این است که خدا زنده می

 ها خدا را بشناسیم. و خیلی خوب است که طبق همینباطن است و به هر چیزی علیم است ظاهر است هم 

تواند خدا را برای او معرفی کند همین آیات اولیه سوره بهترین آیاتی که میوال برایش پیش آمد هر کسی در مورد خدا س

 مبارکه حدید است. 

 معنای فضل در قران 
 کنند. نند و در مورد آیاتی که هست تفکرکد در این هفته یک ساعتی را سکوت بنا شدر حوزه استعداد شناسی 

http://www.ololelm.ir/?p=1532


 شناسی خیلی متفاوتناحث انسان شناسی و معرفتی که از قران گرفته می شود با علوم رواکلمه فضل به معنای استعداد است. مب

پردازند تا بفهمند استعداد یک نفر گویند به عالیق و آرزو و سنجش هوش و ...میدر روانشناسی وقتی از استعداد میاست. 

 اه کنید : نگ 21زند به آیه مندی و استعداد میوقتی خدا حرف از توانچیست. ولی 

للَّهِ یُْؤتِیهِ َمنْ یَشاءُ اعِدَّتْ لِلَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُِلهِ ذِلکَ فَضْلُ مَغْفِرَةٍ ِمنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُها کَعَرْضِ السَّماءِ وَ اْلأَرْضِ أُ سابِقُوا إِلى

 ( 21وَ اللَّهُ ذُو الَْفضْلِ الْعَِظیمِ )

 و به واسطه این ایمان چیزی به ها توان ایمان به خدا و رسول داده استگیرد که خداوند به برخی از انسانن میاستعداد را به ای

 گیرند. آوردند و در آن سبقت میاسم مغفرت را به دست می

ُکمْ وَ اللَّهُ غَُفورٌ رَِحیمٌ لَحَْمتِِه وَ یَْجعَلْ لَُکمْ ُنورًا تَمْشُونَ ِبهِ َو یَغْفِرْ نْ رَیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَُّقوا اللَّهَ وَ آِمُنوا بِرَسُولِِه یُْؤتِکُْم ِکفْلَْینِ مِ 

 (29و الْفَضْلِ الْعَظِیمِ )ذُأَنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللَّهِ یُؤِْتیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ  ءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَشَیْ ( لِئاَلَّ یَعْلَمَ أَهْلُ الِْکتابِ أَالَّ یَْقدِرُونَ عَلى28)

م در مورد فضل ادعایی اهل کتاب مثل یهود مثل کسانی که ادای توحید دارند و غیر مسلمان هستند را اهل کتاب گویند. آنها ه 

 دارند. 

 : وجود دارد دو دیدگاه در مورد فضلدر این سوره 

 دیدگاه اهل کتاب  .1

 شتن قدرت ایمان و عمل صالح است/ دامندی، دیدگاه خدا در مورد فضل و توان .2

دلیل اهمیت  است. علم به حقایق خودش استعدادی تاکید ندارد.صالح این سوره بر روی ایمان تمرکز دارد و آنقدر روی عمل 

. در ول استدا و رساستعدادی که ایمان به خ آنها همین استعداد را فعال کردند، شهدا برای شما داشتن همین استعداد است.

اینجا استعدادهای کنید و همه رزمنده هستید.همه دارید به سمت دشمن حرکت میاستعداد همه فهمیدند که رزمنده هستند.  این

 دهند...تر هستند کالش مییرند و برخی که کوتاهگشود برخی قد بلندتر دارند تیر بار میدیگر هم مهم می

ات عملیها را بهم ملحق کردند. دانوح شده بودند. آمدند برخی از گرها شهید یا مجردر کربالی چهار خیلی از افراد گردان

همه چیز در این عملیات شهید شدند.  از افراد خاص ها که در نهایت خیلیکربالی پنج با وجود کم بودن افراد و ادغام گردان

برو و یکی از تیربارها را  که بودیم گفتندتیرباری به ما افتاد و در مسیر شکست و بعد در عملیات بود از آرپیچی و تیربار و ...

 خاموش کن

ه در آنجا بودیم استعداد رزم بود اما اینکه کی باید اسلحه داشته باشد به قد و نفس و تیراندازی بهتر وابسته استعداد همه ما ک

کرد. اگر مالک تعیین میها را میدان عمل هر کسی که نفسش بیشتر بود و هر کسی که تیراندازی بهتری داشت و ...سمت بود.



مَغْفِرَةٍ ِمنْ رَبِّکُْم وَ جَنَّةٍ عَرْضُها کَعَرِْض السَّماِء َو  )سابِقُوا إِلى را ایمان بگذارید و بنا باشد بر اساس آیات قران که خوانده شد

ها وابسته شود. میدانین میهایی که برای او تعیشود عرصهای شود همه باید کاری انجام دهند و مالک میوارد صحنه الْأَرْض(

شود و ممکن است شما خیلی چیزها را بخواهید ولی ممکن است شرایطش فراهم نشود. هر چقدر رزمنده به شرایط فراهم می

 ها وابسته به شرایط هستند. میداناین مسیر توان رزم بیشتری داشته باشد در معرکه مفیدتر است. 

ها بیشتر فعال وانهای بیشتری بدست آورده باشد در موقع رزم مفیدتر است. هر چقدر تهر چقدر رزمنده از قبل از رزم توان

است و با آن وارد معرکه و خدا کنیم و آن استعداد باور داشتن رسول ما یک استعداد را فعال میتر است. شود او در میدان قوی

 شویم. جهاد می

شود کند این میرا مطرح می الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِاْلقِسْط لْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَُهمُ الِْکتابَ وَدر این سوره آیه لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسَُلنا بِا

کنیم. آمدید در جبهه اسالم حاال کنیم. عبادت، اطاعت و احکام داری خود را فعال میمعرکه جهاد و ما این استعداد را فعال می

 باید چه کنید؟ 

 (25نْ یَْنصُُرهُ وَ رُسُلَهُ بِالَْغیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ )لْنَا الْحَدِیدَ فِیِه بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعَْلمَ اللَُّه مَوَ أَنْزَ

دریغ داریم  دین خدا خیلی ها در مسیر نصرتتواند بکند و دریغ نکند. خیلی وقتجبهه را تقویت کنید. هر کسی هر کاری می

های صهگیریم. اگر یکی از عرتوانیم کاری را یاد بگیریم نمیمیرویم، گذارند نمیای میدورهکنیم. تنبلی میاست.  بخلو این 

 از این سنگر مساجد نباید کار و اشتغال ایجاد شود. عرصه جهاد اقتصادی است چرا جهاد

خواهیم درس یم که مسجد ما شرایطش را ندارد. ما میبگوی انجام ندهیم وهای واهی کارها را رها کنیم و هر چقدر به بهانه

. آیا گی به دنبال کار باشیمتازه در سی سال شود کهر بلد باشد نمیشود باید سه چهار تا کابخوانیم کسی که هجده سالش می

 ما استعداد کار راه انداختن را نداریم؟ چندتا کار بلد هستید؟ آنرا بیشتر کنید؟

شود کارهای مختلفی کنند و ضرورت میدان منجر میها تعیین میاش را میدانو یک استعداد داری به نام ایمان به خدا و بقیهت

د و آثار سوء  را کندهد و جبران مید. به اینکه خدا میدهکرد و بقیه اش را خدا میرا انجام دهید. نیازی هست و باید کاری 

 گویند.  فرتمغکند برطرف می

شویقی است. استغفار از جبران باالتر است یعنی پاداش هم دارد و ت قرار داده است. جبرانغفران یعنی خداوند جایزه تو را 

دهد که حد و حساب اش طلب مغفرت است و فقط آمرزش گناه نیست. آنقدر قدرت میاستغفار معنای اصلی هم یعنی همین

 ندارد. 

 



 بخل 
 (24وَ الْغَِنیُّ الْحَِمیدُ )أْمُرُونَ النَّاسَ بِاْلبُخْلِ وَ َمنْ یََتوَلَّ فَِإِنَّ اللَّهَ هُ الَّذِینَ یَبْخَُلونَ وَ یَ

ل توجیبی ولی بخل یعنی توانتان را صرف عبارت است از خرج نکردن پو بخل گوییدشود. زمانی میبحث بخل خیلی مهم می

راه خدا نشود  درو بروزات ست و چهار ساعت من اگر صرف عطا نکنید. گاهی این توان پول است و گاهی این قدرت است. بی

 خیلی خطرناک است.

کسی  مختال فخورشوند. شوند و مختال فخور میمردم بخیل می از مهمترین مشکالت جامعه دینی بخیل شدن مردم است،

بیش از آن فروشد یعنی فخر میخواهد. زند و همه چی میفروشد و غر میهنری خودش فخر میبه بیهنر است و است که بی

این  خواهد.شود و بیش از آنچه هست میبرای خودش شأنی قائل می آید ومختال از خیال می خواهد.چیزی که دارد می

 شود آفت جامعه دینی.می

پرکند. در های جامعه را کند یعنی اینکه بتواند شکاف انفاقتواند این فردی که مختال فخور است و بخل دارد دیگر نمی 

 های آموزش و پرورش، اقتصاد، ازدواج و ...جامعه ما کجاها شکاف هست؟ خیلی جاها. در حوزه

تواند شکاف پر کند که در زمانی کسی میها را پر کند که توان داشته باشد. تواند شکافکسی میخواهد، انفاق تخصص می

گویند ما توان نداریم، فهرستی از کارها را مشخص کن و یه برخی مککنم از اینمن تعجب میها را فعال کرده باشد. این توان

ی است شود. این استعداد قرانها در میدان تعیین میهایی دارید. این توانشود که چه توانمعلوم میدر دل کار برو انجام بده، 

اری که از تو بر بیاید در میدان انجام . هر کشودیو میدان تعیین کننده م دهد در کدام بخش فعالتر هستیکه به تو نشان می

ها را محله توانند.توانیم انجام دهیم که بقیه نمیمی کنند ولی خیلی کارها را ماها وارد نمیدهید. ما را در خیلی میدانمی

 توانیم آباد کنیم و ...می

 متنی در مورد فضل 
 کلمه فضل ...

کند که شود و شمارا از بقیه متمایز میها متمایز میعنایتی که توسط توانو  کلمه فضل بر عنایت خاص خدا بر بندگان است

ا رین توان دهند و اشود. چون توانی دارید به حسب توانتان مسئولیتی میدر اثر آن بر حسب توفیق و نه تکلیف به آنها داده می

 توانید ابراز کنید. می

های تواند داشته باشد. هر چقدر به تواندارد و در نتیجه توفیق بیشتری می هر قدر فرد توانش را بیشتر ابراز کند فضل بیشتری

هنرتر باشید تازه باید یک نفر بیاید به داد شما برسد گیرید و هر چقدر بیتری قرار میهای خاصشما افزوده شود شما در محل



و به همین دلیل است که اهل کتاب به  تا شما را جمع کند. هیچ کسی از فضل نداشتن خوشحال نیست. فضل است و سروری

ای و کالمی و ...این جالب نیست که االن هر چی در مندی رسانهدنبال فضل هستند چون به دنبال سروری در عالم هستند. توان

 س ماست از فضل اهل کتاب است. دستر

د. شهید همت، شهید تورجی شهید دار شوهد با شهدا محشور شود بایستی فضلخواگردد و میهر کسی دنبال ماموریت می

هنر باشی. بخواهی بیداری نکرده باشی و ...شود کار نکرده باشی و میداناند. نمیهنر نبودهباقری ...همه فضلی داشتند و بی

کنید یک مسجد را شهید همت باشی ولی همت او را نداشته باشی و دانش فرماندهی را نداشته باشید. همین کاری که می

 کنید.ای را آباد میرید و محلهگیمی

تعدادی که در سدر معرض فضل بودن یعنی ا ماموریتی ویژه است و د شدن برای کاری خاص ونفضل دار شدن به معنای توانم

 معرض شکوفایی است مطرح شود. 

 عمل صالحی که یابد.میای قرار داده است که به ازای ایمان و عمل صالح به فضلی دست خداوند زندگی انسان را به گونه

فضل پاداش نقدی خداست برای شود. یاز این رو فضل در زندگی فرد هویدا م کند. دهد فضل ایجاد میانجام می

 . عمل صالح

ومنین است و هم برای غیرمومنین. فضل ن و عمل صالح نباشد را هم فضل گویند. فضل هم برای مهایی که بر اساس ایمافضل

 شود.شود و توانشان کم میتدریج از قدرت ساقط میببرای غیرمومنین 

هم شود. شهید سلیمانی در شهادتش تر میشود و روز به روز پختهتر میهایش قویروز به روز فرد بر اساس ایمان در فضل

 کند. حضرت آقا فرمودند که شهادت ایشان کارکرد زیادی دارد و حتی اسمش هم کار می فضل دارد که

 شود.ب نمیهر کاری هر کسی انتخا برایشود. می لتمایز و فصباشد چه نباشد منجر به ی بر ایمان فضل چه متک

 های متکی بر غیر ایمان الزمهی فضلشناسشود. فضلمی شناسیوظیفهن سبب های متکی بر ایماشناسی فضلفضل

های دشمن ی قوی و تبلیغات قوی از فضلهای اجتماعشبکههایش شناخت. است. دشمن را باید از ناحیه فضل شناسیدشمن

 است. 

شناسی. شود دشمنهای غیر مومنین میشناسی و شناخت فضلشود وظیفهمومنین اسمش می هایمندیها و توانشناخت فضل

های مومن قرار داده است و آنها را به دو سبب اجر های انسانکند را عامل فضلهایی که به دشمنان دین عطاء میخداوند فضل

کنند آخرش برای مومنین است یک کفل هم ت میکفار در هر چیزی پیشرفکند، دهد یکی از ناحیه دشمن دریافت میمی



اند شهدای مدافعین حرم از شهدای جنگ ارتقاء سطح داشتهند. شما ببینید که کنهمان چیزی است که مومنین خودشان رشد می

 اند.یعنی مومنین هم در این مسیر پیشرفت کرده

 مِن رَّحَْمتِه ینیُؤْتُِکمْ ِکفْلَ

 نکاتی برای تفکر تا هفته آینده 
  ایمان به خدا 

خیلی مورد توجه قرار  نی وجود دارد. یک استعداد را بایدکمی به معنای استعداد نزدیک شدیم که در ساختار ایمانی و غیرایما

کرد که این استعداد  سوره فعال کنیم. کاری باید است و این را باید با آیات اول دهیم و آن استعداد ایمان به خدا و رسول

 رود: . چه کنیم ایمانمان را فعال کنیم چون بعد از آیات اول به سراغ بحث ایمان میایمانی ما فعال شود

کُمْ ال تُؤْمُِنونَ بِاللَّهِ َو ( وَ ما ل7َینَ آمَُنوا مِنُْکمْ وَ أَنَْفقُوا لَُهمْ أَجْرٌ َکِبیرٌ )آمِنُوا بِاللَّهِ وَ َرسُولِِه وَ أَنْفُِقوا مِمَّا جَعَلَکُْم مُسْتَخَْلفِینَ ِفیِه فَالَّذِ

 ( 8مِنِیَن ) أَخَذَ مِیثاَقکُْم إِنْ کُْنتُْم مُؤْالرَّسُولُ یَدْعُوکُمْ ِلتُؤْمُِنوا بِرَبِّکُمْ َو قَدْ

  خداوند ارتقاء پیدا کند؟ ما باید ببنیم که چه کنیم تا ایمانمان به عنوان استعدادی که تنها به انسان داده شده است نسبت به 

  فسق و ایمان 

های حیات دنیا و دور افتادن از حقایق است. مندیافتادن در حیات دنیا و توان فسق واژه فسق در این سوره تکرار شده است .

ها کار در فسق یک رشد کاذب هست و عدم اعتدال است.  انسان توانمند شده است ولی مومن نیست. ایمانش در عرصه

نیا و دور دن در حیات حقایق و افتاددور شدن از راه میبرد. استعداد خودش را به بی ای است که فرد مسیرفسق کلمهکند. نمی

 کند ولی کاذب است.شد میفسق همراه با استعدادهای درونی شروع به ر افتادن از حقایق است.

جهت ندارد. اتفاقا در فسق فصل و کند ولی شود که سلول رشد میشبیه سرطان مینزدیکترین کلمه به فسق، سرطان است. 

شود، نوعا نفاق در توان او را قرار داد. خیلی به نفاق نزدیک میولی هر جایی نمی توان حساب کرد. روی او میرشد هست

کنند. کسی در شرکتی توانی از خود بروز داده است و کنند. هر جایی هستند ایجاد شکاف میجامعه را افراد فاسق ایجاد می

مندی که با نامردی همراه کند و این حالت توانمیوسط کار کار را رها کند. خواهد تامین نشود کار را رها میاگر آنچه می

 است. 

 یکی از این موارد است که خیلی مهم است.  16هایی که در این سوره آمده است در جاهای خاصی است. آیه فسق

 ال یَکُونُوا کَالَّذِینَ أُوتُوا الِْکتابَ مِنْ َقبْلُ فَطالَ عََلیِْهمُ الْأَمَدُ أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ َتخْشَعَ قُُلوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ اْلَحقِّ وَ

 (16فَقَسَتْ قُلُوُبهُمْ وَ کَِثیرٌ مِنُْهمْ فاِسقُونَ )



 ن داشته باشد ولی قلبش برای ذکرشع شوند. اگر کسی ایمااند خاضع و خاآیا وقت آن نرسیده است که کسانی که ایمان آورده

خواهد بکند خواهد برود خارج درس بخواند و کارهای خاصی میدلش می شود.مایل نشود کم کم به اهل کتاب مایل میخدا 

 که در الیه کارهای مدرن است ولی ایمانش را ممکن است از دست بدهد. 

کنید مهمتر باشید اری که مید است. ایمان و ذکر برای شما باید از کشود. این خیلی بمند شدن برایش از ایمان مهمتر میتوان

کنید چرا ایمانت را به ثمن بخس شود که خیلی کارها را انجام ندهید. ایمان باید مقدم باشد بر کاری که میو همین باعث می

 . توان باید ذیل ایمان باشدخواهی حراج کنی برای توانمند شدن؟ می

های خاص داشته باشید و ذکر عبادت آید و باید آنرا ساخت.میوجود ن شود که انسان رها باشد و ایمان همینطوری بهنمی

 داشته باشید. باید ایمان را ساخت و سرمایه کرد. 

هایشان از ایمانشان سبقت نگیرد. مندیتوان اد توجه کنند این باشد که یک وقتدومین موضوعی که دوستان در حوزه استعد

 تواند ایمانش را حفظ کند. د که نمیگیرهایی قرار میاگر چنین شد فرد در مسئولیت

مندی باید در ذیل ایمان باشد. بر ایمان بود. توان هایشانمندیخیلی از افرادی که دچار اغوای شیطان شدند به خاطر سبقت توان

سی نتواند در هفته باشد. اگر ک قران خواندن و تدبراعتقاد دارم اگر کسی واقعا بخواهد ایمانش تقویت شود باید از مسیر 

خوانید؟ این مهمتر از هر کار دیگری است؟ اگر برای قران برنامه وقت ثابتی برای ذکر یعنی قران بگذارد، پس چرا درس می

 رسی. دهی و به قران نمیکنی و هر کاری را انجام میی همیشه به این وضع عادت مینداشته باش

یعنی باید  خشوعشما اثر بگذارد. وجود د حتما در قران بای یعنیسبت به ذکر برنامه داشته باشند ها باید برای خشوعشان نانسان

شود بگویی که کالس رفتم خیلی خوب بود ولی خشوع من زیاد نشد. این فایده . نمیهای شما برسدو اشک شما را تکان دهد

 ندارد. 

 نکته سوم : 

 صادیق نصرت دین را برای خودش تعیین کند. ، هر کسی در هر موقعیتی که هست منصرت دین

 توانند نصرت دهند را مشخص کنند. های جزیی که افراد میمصداق

آید این نصرت به او . همین که نصرت دین خدا در ذهنش میسر شکوفایی استعداد مومن نصرت دین خداست

کند که بیا و چنین کن. مرا در آن محلی که می دهد تا ببنید که استعدادش چیست. نصرت دین انسان را دعوتنامه میدعوت

 را داشته باشید.  دغدغه نصرتادی که توسط رسول شناخته شود. ولی باید دهند. چه خوش آن استعدباید قرار می



 سرّ شناخت استعداد
 سرّ شناخت استعداد در رعایت این سه مورد است : 

 ولیه سوره ایمان به خدا و آیات ا .1

 ها فسق  و مبارزه با فسق و غلبه ایمان بر بقیه توان .2

 نصرت و مصادیق آن  .3

رداختند با وجود پاین سوره سوره شهداست. اگر بخواهید یک سوره را انتخاب کنید همین سوره است. شهدا تنها به این بحث 

 داشتن استعدادهای ویژه. 

است. هر  غیرممکن است. دلیلش هشت سال دفاع مقدس بودهاگر این سه را کسی را رعایت کرد و استعدادش را نشناخت 

شود کسی در کاروان رسول است. نمی رسول هایش توسطکسی در کاروان رسول خدا قرار گرفت تقدیر او تقدیر برنامه

 ول. اطاعت یعنی رفتن در اردوگاه رس. اطاعت ایمباشد و بخواهد سر خود کاری کند و اسم این را گذاشته

 دی در مورد ایمان و استعدادجمالت کلی
شود. خدا به کسی که مالک استعداد داشتن قدرت در محو سیئات است که در اثر ایمان به خدا و رسول ایجاد می -

 دهد.فضل حقیقی دارد قدرت محو سیئات جامعه را می

 کند.آوردن مصون میهای بدست شتتتنیز های از دست دادن و ایمان حالتی از طمأنینه است که فرد را از اضطراب -

 سند مگر همانگونه که خود او معرفی کرده است. تواند خدا را بشناانسان نمی -

 انسان استعداد یافته است خدا را بشناسد ولی همانگونه خود او معرفی کرده است.  -

رد یعنی پیدا نک سوق ای خداوند باید شناخته شود که به سمت رسول سوق پیدا کند و اگر به سمت رسولبه گونه -

 خدا را نشناخته است.

 نشانه شناخت خدا سوق پیدا کردن به سمت رسول است. خداشناسی قران به شناخت رسول است.  -

 ت بر محمد و آل محمد. انشاهلل این سوره از ذخایر ما باشد و عامل پیوند ما با خدا و رسول و امام زمان باشد به برکت صلوا

  ئات داشته باشی.نی این است که قدرت نفی سیمبنای نظریه استعداد در فرهنگ قرا
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رویم تا انشاهلل امشب سوره مبارکه حدید را به اتمام قدم می ای مطرح شود. قدم بهشود که مطالب به صورت نکتهسعی می

 برسانیم و وارد سوره مبارکه حشر شویم.

که چه  بحث استعدادشناسی خیلی مهم است از این جهت که انسان مدت محدودی در این زندگی است و معلوم هم نیست

رین زندگی را بکند و الزم است که است بهترین و موثرتای که در دنیا زمانی از دنیا برود. الزم است که به همان اندازه

 واژه فضل را انتخاب کردیم. استعداهایش را بشناسد. 

فضل فقط  وندخدا و اینکه فضل دست خداست. برتری که فرد قابلیت و استعداد آنرا دارد ودر مورد فضل مطرح شد  بحثی

تم غیرالهی شکوفا هایی که در سیسالهی است. طبق آیه آخر سوره توانتحت ربوبیت دهد و آن چیزی می داند که خودش می

 داند.شود را فضل نمی

 انسانرخداد نورانی شدن 
 داد نورانی شدن انسان اشاره دارد که در دو جا به صورت صریح آمده است.در این سوره به رخ

 ( 9نُّورِ وَ إِنَّ اللَّهَ بُِکمْ لَرَؤُفٌ رَِحیمٌ )َعبْدِهِ آیاتٍ بَیِّناتٍ ِلیُخِْرجَُکمْ مِنَ الظُّلُماِت إِلَى ال هُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ عَلى

ای است که در آیت الکرسی هم مطرح غایت و مقصد انسان رسیدن به نور و خروج از ظلمات باشد. این همان آیهر این آیه د

هر  غایت حرکت انبیاء است و مهم است که یا فضل ستعدادااینقدر این  شود. از استعدادهای ویژه انسان نورانی شدن است.می

 شود. ش به کاروان انبیاء ملحق میانسانی با نورانی شدن

کُمْ وَ اللَّهُ َغفُورٌ َرحِیمٌ لَنْ َرحَْمتِهِ وَ َیجْعَلْ لَُکمْ نُوراً تَمْشُونَ ِبهِ وَ یَغْفِرْ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتُِکمْ ِکفْلَْینِ مِیا أَیُّهَا 

(28) 

به خدا و رسول توانی از نورانی شدن در او فعال  یماندهد که انسان در اثر انشان می در مورد نورانیت انسان است و این آیه هم

 انسان استعداد نورانی شدن دارد.  شود کهشود و معلوم میمی

هَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ ِفیها نُوُرهُْم بَْینَ أَیْدِیهِْم وَ بِأَیْمانِهِمْ بُشْراُکمُ اْلیَوْمَ جَنَّاتٌ َتجْرِی ِمنْ َتْحتِ یَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِِنیَن وَ الْمُؤْمِناتِ َیسْعى

ءَُکمْ فَاْلتَمِسُوا ( یَوْمَ َیقُولُ الُْمنافُِقونَ وَ الُْمناِفقاتُ لِلَّذِیَن آمَنُوا انْظُرُونا نَقَْتِبسْ مِْن نُوِرکُْم ِقیلَ ارْجِعُوا وَرا12ذلِکَ هَُو الَْفوْزُ الْعَظِیمُ )

 (13 باطِنُُه فِیهِ الرَّحَْمةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ ِقبَلِهِ الْعَذابُ )نُوراً فَضُرَِب بَیَْنُهمْ بِسُورٍ َلهُ بابٌ
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فهمند و فوز عظیم خدا در این نورانیت است. روز قیامت مومنین و مومنات با همین نورشان بشارت را میدر  13و  12در آیات 

از مومنین بدست آورند و موفق به این  کنند باید نوری راآورند و احساس میکسانی که منافق هستند کم میدر همین فضا 

 کند. در اینجا منافقین و منافقات مطرح است و به نوعی جنسیت هم موضوعیت پیدا میشوند. دریافت نمی

 شود. هایشان دچار فتنه میاند ولی نفساین افراد بین مومنین و مومنات بوده

 موانع شکوفایی استعداد
دهد و بحث را از اینجا آغاز نسان نمیوجود موانعی است که اجازه رشد به ا رح است،مط ادها در حوزه استعداز مهمترین بحث

شود که مانع نداشته باشد. باید این کنیم که انسان استعدادهای مختلفی دارد و این استعدادهای مختلف به شرطی شکوفا میمی

 است که بد نباشد.  های خوب شدن در زندگی اینموانع را کنار بزند. از راه

نا امن فرد همین که و  اشدو اهل خلف وعده نب قابل اعتماد و  دارسرّ نگهبرای اینکه بتواند انسان مومن باشد همین است که 

 بردارد تا به حقایق برسد.  کارها یکسری انسان باید دست از شود امن.نباشد می

 کنیم که استعدادهایمان شکوفا شود؟ ما چه کارهایی نباید ب 

ای دارید . شبیه این است که دانهکندا مسدود میدهای انسان رکند مسیر شکوفایی استعداهر کاری که انسان را از خدا دور می 

دهید شروع روید ولی وقتی کنار یک چشمه قرار میزار است این دانه نمیتا زمانی که زمین شورهخواهید بکارید. که می

 کند به رویش. می

 ها شبتفکر جمعه حاصل از  هایمتن
خوانیم که ها را می. این متنمان بنویسیمتفکر شبانه ما در یک ساعت های حاصل از یک ساعت تفکر شبانه که بناست همهمتن

 ها ادامه دارد. ها تثبیت شود این خواندن متنتا این یک ساعت و ها را یادتان نرودالقاء کنیم آن یک ساعت



 ها بندی تواندستهمتن اول :  

 



 داد دارید:مدل استع شما سهپیدا کنید(  از سوره ها را)استنادات این حرفتوان به سه دسته تفکیک کرد، های انسان را میتوان

 شود. یو هیچگاه از ذات او جدا نم است هایی که مربوط به نفس انسانتوان -1

شود یا منجر به توان بیشتر نفس می کاهد.افزاید یا از آن میبر توان نفس می و شده است هایی که صفت انسانتوان -2

و نفس را ساکن  گیردشود یا نشاط را میمینفس بیشتر و قوت گیرد. صفاتی دارید که منجر به نشاط یا نفس او را می

 .کندگیرد و کندش مینفس او را می مثال کسی که پرحرف است این توان. هر دو صفت و توان است. کندمی

او خالقی دارد توان مربوط به نفس  داندو می فهمدمیرا  انسان خداهایی که مربوط به بروز نفس است. اینکه توان -3

دارد که خدافهمی است. نور خدا مربوط به نفس است و  هر انسانی نسبت به خدا هر چند که کافر باشد توانیاست. 

 شود. از آن جدا نمی

توان نفس را بیشتر  ،شودمثل ایمان به خدا و رسول که صفت میکند )توان دوم( هایی را در خود فعال میانسان توانینکه ا

 سازند. شود اینها صفت میختال فخور میمفرد  است که پردازیخیالدر مدار غیرحق است مثل  هایی کهکند یا توانمی

 طلوب،ماضطرار  شود ولی اگروان نفس کم می. تافتدمان در چاه میزکند که خیلی قوی است همان همین که انسان افتخار می

  و صفت است.  برد و اینها مربوط به ذات نفس نیستتوان نفس را باال می تغاثه داشته باشد و ایمان به خدا و رسول داشته باشداس

 شود وفات مطلوب میصبروزاتی مثل صدقه و انفاق داشتن منجر به تقویت  کند.انسان بروزهای حق خود را تقویت می اینکه

نفس را تقویت  صفات نامطلوب گوید،و کارهای اشتباهی که سوره می دنمثل بخل کر اگر بروزهای غیرحق داشته باشد

تواند حق و باطل را تشخیص دهد. می کند وقدرت تشخیص پیدا می های خود قرار گیردکند. نفس وقتی در رفع حجابمی

 ی حق و باطل رادهد. هر کسکند که حق را تشخیص میوقتی نفس موانعی نداشته باشد در درون خودش نورانیتی پیدا می

ین توان که مربوط به ذات اباید برود مطالعه کند یا برود طهارت خود را بیشتر کند تا با چشم دل ببیند. به دهد تشخیص نمی

 . دهندنفس است فرقان گویند. یعنی نفس دارای فرقان شده است. یعنی برخی در ذاتشان حق را از باطل تمایز می

ای ندارند مربوط به نور است و فرقان و آنچه مربوط به ذات نفس ا هم تفرقهر انبیا را همه را یکجا جمع کنید و هیچکدام باگ

 گیرد به آن ذات صدور گویند. ذات صدور مربوط به صفات نفس هستند.قرار می فعلیت و بروز  شود وقتی در مرحلهمی

 دا جدا نیست،از خ ذات نفس مربوط به خود نفس است. انسان موجود عجیبی است و نفسی دارد که متصل به پرودگار است و

وقتی  استعداد انسان به شرطی که موانع از او برداشته شود. کندیابد و نورش همه جا را روشن میشود و بهجت میرانی مینو

عرضی او نیست  و نور وجود اوست.ذاتی انسان است  ،زند تا نور آزاد شود. این استعدادشود که این موانع را کنار بشکوفا می

و انتهای این  بانیهبا مناجات شعبلکه کافی است کارهایی را نکند و این خیلی متناسب الزم نیست کاری کند تا فعال شود و 

 است.  مناجات



بیند که وجودش کدر منافق می ذات نفس نیست ولی نور داریم، نوری که در قیامت با فرد هست و منافق آن را ندارد.در سوره 

توانید االن نور االن وقتش گذشته و شما نمی بدهد. نوری تواندتواند کاری کند چون ذاتی اوست و نمیاست و مومن هم نمی

به کارهای مثبت  شود وعلیم به ذات صدور است یعنی از کارهایی که به نفس بار می بدست آورید. این موضوع درونی است.

کند، یک نفس پیدا می یعنی انسان یکرسد. ذات صدور مربوط به صفات نفس است که به بروز می شود.و منفی منجر می

 گردد.نور مربوط به ذات است و موارد دوم و سوم که صفات و بروز اوست به ذات صدور باز میصفات و یک بروز. 



  موانع متن دوم : 

 



نید. از اول نگویید من تار آن نیستم. بگردید و پیدا کنید و درست کنوعا انسان گرفتار این سه مانع است و کسی نگوید من گرف

 پاک و علیه السالم هستم. 

  فسق 

 ق نفا 

   فتنه 

 

ارا داد و ستد دارند و فسق، نفاق و فتنه سه برادر شوم در زندگی فردی و اجتماعی انسان هستند. هر سه با هم در کنار هم آشک

 کنند. به این داد و ستد خود افتخار هم می

 ...است. ونما و زورگو ، کریه المنظر، زشتخو، بدگمان، ناامن، بدعهد، پرادعا، مظومفسق

کننده ظالم، منطق، دفاعکننده بیزننده، رفیق دزد، جذاب شرور، استداللکننده اعتماد و ضربسیمای بددل، جلب، خوشنفاق

 زننده و ...است. ظاهراالصالح ضربه

ها، کننده خوبیها، پنهانروکننده بدی ،کننده مسائلادعاهای نامناسب، اظهار کننده پرصدا، تکرارکنندهاعراض، فتنه

دعواهای نادرست، به هم ریزاننده افراد،  های نامربوط، ایجادگیرنده ظالمان، دورکننده اهل صالح، واردشونده به معرکهدست

 و فالح و... اندازهای صالحها و چشمکننده افقکننده، محومأیوس

اعتبار کردن والیت الهی بی هایی هم دارند مأمور تخریب ایمان به خدا و رسول وسه برادر که نوعا در جامعه مصداقاین 

 هستند. 

کنند که برادر کریه آنقدر هماهنگ عمل میشوند. دهد و وارد عمل میهر یک از این سه برادر در موقعیتی خود را نشان می

تراض یا به آن اع بندند.زننده عهدهای سنگین و بلندمدت مییا با آن ظاهر الصالح ضربه گرددای میالمنظر زشتخو محبوب عده

 دهند. ها میدان میکننده خوبیکننده پنهان

ن تقرار گیرد و تنها به احکام الهی  پناه رسولشناسد و زیر بار ترفندهای آنها نرود که در بتواند این سه برادر را کسی می

 دهد. دهد و گرنه هر قدر هم تیزهوش باشد قدرت تشخیص را از دست می



 گرفاسق و منافق و فتنه:  متن سوم

 



ست اهر کسی فاسق گر هر سه دارای فسق، نفاق و فتنه هستند و اینگونه نیست که یکی باشد و بقیه نباشد. فاسق و منافق و فتنه

یک چیز هستند. خیلی مهم است  هایجلوه خواهیم بگویم اینهات و بقیه هم همینطور. در اینجا میگر و منافق هم هسحتما فتنه

بینیم که در زمانی ه میاگر جلوی آن گرفته نشود یک مرتبجلوی اینها گرفته شود تا نور شکوفا شود.  اینها را سوّی کنیم و که

 ردن. سوره مبارکه شمس و موضوع سوّی کگردیم. ه بهشت به دنبال نور میبرند بکه شهدا را می

زندگی بر مدار  گذاردنمی ندگی خود بر مدار حق و عقل باشد. فسقزدر امور گذارد مانع اعتدال است و نمی فسق -

 کند یا تفریط. ر کاری یا افراط میاشد در هاعتدال ب

برقرار  و حقوق الهی د را بر اساس حدودد روابط خود فرگذارنمیمانع روابط صحیح و تعامالت شایسته است و  نفاق -

 کند. 

 از گلوی فرد پایین رود.  گذارد آب خوشمانع آرامش خود و دیگران است و نمی فتنه -

  ماند و کاری ها میدر تاریکی گیرد.ها تصمیم میفرد بدون نور باشد و در تاریکی شود کهدر صورتی ایجاد میفسق

 شود. فسق در اثر فقدان علم ایجاد میدون نور باشد و علم نداشته باشد. کند که بمی

 ها و شود که قدرت فرد در انجام کارها به اندازه کافی نباشد. قول و فعل فرد در مسئولیتدر صورتی ایجاد می نفاق

تواند. عدم توازن دهم ولی نمیگوید خیال شما راحت انجام میمی کارهایی که قبول کرده است همخوانی ندارد.

 . کندجاد میشکاف ای در خودش و در بقیه کارها کند و علم و قدرتش.بین کاری که قبول می

  ترین کند ولی با کمخاب میمسیری را انتینان از درستی انجام کارها ندارد. شود که اطمدر صورتی ایجاد میفتنه

 ریزد. حرفی بهم می

 ل کردن و روحیه ددل  فتنه انجام کارها بدون حجت داشتن و ها وقبول مسئولیت نفاق راه رفتن در ظلمات و فسق

 آرام نداشتن در کارهاست. 

 توانند از هم جدا شوند. چالش و دردسر و این سه نمی : فتنه ضربه و آسیب و :نفاقحیرت،  :فسق 

دهد که با گوید که به شما نوری میود. آیه ای که از ایمان آوردن و تقوا میشمی نورانینسان اگر جلوی این سه را بگیرد ا

مْشُوَن بِهِ وَ یَْغفِرْ تَؤْتُِکمْ ِکفْلَْینِ مِْن رَحَْمتِهِ وَ َیجَْعلْ لَکُمْ نُوراً الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِِه یُیا أَیُّهَا )آن بتوانید راه روید. 

 ((28لَکُمْ وَ اللَُّه َغفُورٌ رَِحیمٌ )

 جمالت پایانی 
  یابد. خود می لیّوب مسیرها خدا را اش را ببنید در انتخااگر کسی با نور خدا خود و زندگی -

کند مسیر را برای او فراهم می کند، هم امکانات و مقدرات طیاش میاو راهنمایی کسی که خداوند ولی اوست هم -

گیرد یک  می ّکند. کافی است انسان خدا را ولیّ را بگیرد. همین که خدا را ولیوهم او را در طی مسیر کمک می



کند و هم راه را کند و هم امکان طی مسیر را فراهم میفراهم میراهنما گرفته است و هم کسی که مقدمات کار را 

 کند و سخت نیست. از خصوصیات استعداد این است که انسان مسیری را برود که به تکلف نیفتد. برای او آسان می

بهترین وجه فعال  بع بهتر استعدادها هم بالاستعداد مصلح شدن به نور خداوند، استعدادی است که اگر فعال شود سای -

 شود. می

 ریزی برای نورانی شدن برنامه
خواهم درس بخوانم و شغل داشته باشم و گوید میاگر از کسی که نوجوان است بپرسید که برنامه تو در زندگی چیست می

ات را ه برنامهکحاال اگر بگوییم ش فالن کار را کرده بودم. اند که ای کااند و بعد گفتهها تا آخر عمر رفتهازدواج کنم. خیلی

 ردن قلبت و همتت را برای این نورانی کردن خرج کن. بگذار برای نورانی ک

 . برای نورانی شدن قلبت برنامه داشته باشانجام بده و بریز و تواند قلبت را نورانی کند را ای که میهر برنامه

را  ریزی کنم چه کارهاییشدن قلبم برنامهعا به این سوال پاسخ دهید. اگر من جوان و نوجوانی باشم و بخواهم برای نورانی واق

 ؟باید در فهرست کارهایم قرار دهم

 کاری بکن که فسق و فتنه و نفاق نباشد.  جوابش این است که

 تنه(. کی مربوط به صفت ذات است )فسق( یکی مربوط به فعل است )نفاق( و یکی بروز است )فی

تواند انسان را ی میچه علم تو را به خدا نزدیک کند و نور خدا را در تو جاری کند. در مسیر زندگی که علمی بدست آور

 ریزی کنیم.رنامهبیم برای آن دانیم این علم چی هست که بخواهما اصال نمینورانی کند؟ 

کرده ی فکر میممکن است انسان آنقدر در حجاب بیفتد که آن سو بفهمد که نور ندارد. آنقدر جو غلبه داشته است که حت

کند؟ چرا ما برای همه چیز برنامه داریم است که مومن است و نور دارد و این خیلی خطرناک است. چه علمی مرا نورانی می

 ریزی نداریم. علمی که بتواند در ما ایجاد نورانیت کند برنامهاز مدرسه و دانشگاه و شغل و ...ولی برای 

 آورد؟ می نورانیت ای مندهند برای کارهایی. چه چیزی برحوزه و دانشگاه مهارت می -

های اجتماعی بپذیریم دهد تا در تعامالت اجتماعی بتوانم مسئولیترا می قدرت داد و ستد با مردمچه چیزی  -

 باشم؟  ولی توانش را هم داشته

ترین نی که در سختمثل شهید همت و شهید سلیما که نترسم، ایجاد کند آرامشتواند یزی است که در من میچه چ -

 برد آرام باشم؟ای را به سمت شهادت میهای انتخاب که عدهزمان



حیدی که در فلسفه و جاهای دیگر نه تو گوید پاسخ استلم توحیدی که خدا میعهاست. پاسخ همه این سوال علم توحید

خواندن ریزی کرد و باید برنامهبه خدا کیست.  . باالترین علمی که باید بلد باشیم علم توحید است و اینکه نفس متصلاست

های دوم و ونه معرفی کرده است و سوالوجه شود که خدا خود را چگها را ببنید تا متمتن قران به این نیت و ورق ورق سوره

 سوم را هم باید از قران بدست آورد.

 ریزیبرنامه
تصمیم گرفتیم رود که انشاهلل به سمت ظهور حضرت حجت می 1400 ها را تبدیل به برنامه کنید. و در ماه شعباناین حرف

ام زمان برسانید و بگویید نرا به امضای امکنید و در شب قدر آ ضان دقیقشو در ماه رم به برنامه برسیم برای فسق و نفاق و فتنه

 روم تا به فرقان برسم. هایم را طبق همین پیش میاین برنامه زندگی من است و همه برنامه

توان راه رفت. این نور را بدست آوردن ه میتوان فهمید و نشود راه رفت با غیر نور نه میور میتوان فهمید با نبا نور میفقط 

. ها شنیده شود و عمل نشودخواهیم این حرفریزی و ارزیابی داشته باشد. نمیریزی دارد. حتما باید نظام برنامهنیاز به برنامه

 اند. نشدهنامه جهت پیمانهستند بی بستن با امام زمانپیمانهای های مسبحات هستند و سورهها که سورهاین سوره

ها را بدهد. وقتی نور باشد همه چیز هست و وقتی نباشد چیزی نیست. نور در فکر تواند جواب این سوالکسی جز خدا نمی

شوی آید. تو از نور رد میشود در مشت ما نمیاولیه ما عامل دیدن اشیاء است ولی نور عامل بودن اشیاء است. نور مشت نمی

دانی این نور چیست. یک منبع نورانی داری و نور به آن ذات توانی کاری کنی و نمیرا نمی و این خیلی عجیب است. نور

 روشنگرش گویند. همین ضیاء هم کم از آن نور ندارد. 

کند. جه پیدا میدر آیه نور سوره مبارکه نور مصباح قلب مومن است و تابش خدا در قلب مومن است. مصباح و مشکات و زجا

رود و این مانع در مشکات است و کنم و این نور را هر چه که هست بیرون نمیر واقعیت اشکال درست میدر خیاالت یا د

اشکال دارد. ذات و  البته ممکن است آن فیتیله هم غربیه و شرقیه شود و از تعادل خارج شود. یا مصباح یا مشکات یا زجاجه

ندگی من به چه زبروز داشته باشد. اگر نخواهم نورانی شوم پس صفت و بروز. باید کاری کنم این نور درونی روشن شود و 

 نور روشن کنی و بناست با همین نور به سوی خدا بروی.  ای که قلبت را بهخورد تو آمدهدردی می

چرخد و ماه شعبان ماه روشن کردن این یک هفته فرصت داریم خدایا در این ماه شعبان که همه دعاهایش روی نور می

 هاست. فکر نکنید التماس کنید و از خدا بخواهید تا بفهمم که نور قلب چیست. فیتیله

اندازد و این نور است. نور چیز عجیب غریبی نیست. نور رجا اینکه انسان امید دارد به بیند و سرش را پایین مینامحرم را می

ریزی کنید برای بیشتر شدن و ندارد. برنامهخدا. هر چی که برای خداست نور دارد و هر چی که مربوط به غیر خداست نور 

ریزی تواند این نور را بپوشاند. باید برای نورانی شدن برنامهتقویت آن. توسعه نور و نورافکن کردن آن. بالها و ابتالئات می



این اصل  سازی این موضوع است. وقتی بهکنید بهانه فعالکرد. اصل برنامه زندگی تو همین است. هر کار دیگری که می

 شود. بپردازید بعدش هر کاری کنید شعله این نور می

ایم. استعداد ما شده است شغل و درس و کار و ...ولی اصل استعداد روی همین است. برای اینکار ما فرع  اصل را گم کرده

ود. نور و نورانیت موضوع ریزی کنید و آنرا مهارتی کنید. این مدل استعداد شناسی باید در جامعه گفتمان روزمان شبرنامه

 اصلی استعدادها نیست گویا انسان برای ظلمات خلق شده است و نه نور. 

 

 

 

 

 


