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95

را  در جلسه ی گذشته ابتدا این چالش

:مطرح کردیم که

در چنین شب مهمی چرا 

صلی الله علیه و آله پیامرب 

درخواست هامیان �امی حوائج و از 

، اشاره می کنند؟به 



:در پاسخ گفتیم

: ازمعنای سالمت ، به از آنجا که 

، و  نوع آفت و ناگواری هر 

است؛ و  و  و  

، در طول سیر خود در مسیر زندگی و از آنجا که 

همواره به دنبال سعادت است؛

  به نظر می رسد 

.  اساسی ترین مطلوب هر انسانی با هر تفکری است

96



:و گفتیم

چالش اساسی دیگری که مطرح می شود، 

این است که چگونه می توان به 

  

دسرتسی پیداکرد؟

راه دسرتسی به این چالش را 

.است در روشن شدن 

97



ریم کدر بحثی پیرامون توحید گفتیم قرآن 

؛سخن گفته می گوید از 

و در هنگام سخن گف� از این  

 ،

:می کنداز او تعبیر به 

  
98



، است؛پنهان است  درون آنچه 

.هویت و مصدر و حقیقت و جان عا�

، کیست؟کنیم زمانی که سوال و 

: پاسخ این است که

، در کسوت 

.می گرددعا� پدیدار فوران می کند و 

99



کیست؟ کنیم زمانی که سوال و 

:پاسخ این است که

است،  کریم کتاب قرآن 

�امی اس�ء، و 

.می باشندرشح حقیقتی به نام 

:  کریمگفت قرآن پس می توان 

.است کلمه ی رشح 
100



سبحانه و تعالی؛ ) (

.استو

.می گیرد) (از 

همه هیچند هیچ اوست که اوست

تها ز هستی اوستـه هـسـکه هـم
101



102

الَِّذي    

هاَدِة ُهَو الرَّْحمعالُِم  . الرَِّحيمُ ُن الَْغيِْب َو الشَّ

الُم الَْملِ الَِّذي    وُس السَّ ُك الُْقدُّ

ُ الُْمَهيِْمُن الَْعِزيُز الَْجبَّ الُْمْؤِمُن  اُر الُْمتَكَربِّ

رُ       لَُه اْألَْس�ءُ الُْحْسنىالْخالُِق الْباِرئُ الُْمَصوِّ

.ِكيمُ الْحَ َو ُهَو الَْعِزيُز  



103



104

چیست؟، 

، چه ارتباطی بین و 

انسان وجود دارد؟ وو 



:فرمودند درباره ی عالمه مرحوم 

: مالزم و همراه است با نازل شدن از 

حق تعالی است،اما خود این خزائن که قطعا 

.دمی باشد نیستن مقدر به قدر که همراه با 

و معنای 

105



106

م توضیح کوتاهی پیرامون کال 

پیرامون



:فرمودند درباره ی عالمه مرحوم 

: مالزم و همراه است با نازل شدن از 

:است که، ه�ن

.دمی گردعا� پدیدار می کند و فوران کسوت در 

107



حق تعالی است،خود این خزائن که قطعا اما 

.دمی باشد نیستن مقدر به قدر که همراه با 

به معنای

:قال فی املصباح

. َقُهم َال َعَىل ِمثَالَخلَ : اللُّه تعاَىل الَخلَْق  

108



حق تعالی است،خود این خزائن که قطعا اما 

.دمی باشد نیستن مقدر به قدر که همراه با 

 ،است که ه�ن

مقدر به قدر نیست؛

.  می باشد با مالزم و همراه  اما 

109



و معنای 

یادر  �ام داستان و 

:که قرآن کریم می فرمایده�نطور 

»«

110



)رحمه الله(مطابق بیان عالمه طباطبایی 

است؛   

یادر  و 

.رخ می دهددر

111



.رخ می دهددر

چه کیفیتی است؟  

 یا جایگاه

112



:یا جایگاهدر

روز را شکافته، شب را وسیله ی سکونت قرار داده 

:و خورشید و ماه را در مدار قرار می دهد

 

  

113



:یا جایگاهدر

:�امی اشیاء را خلق می کند

 

 

114



:یا جایگاهدر

:خورشید را در مدار معینی سیر می دهد

 

 

115



:یا جایگاهدر

ا با آس�نها را خلق می کند، امر آن را تدبیر می کند آس�ن دنیا ر 

.چراغ ستارگان زینت می دهد، و آن را حفظ می کند

 

  

116



 یا جایگاه

:هاست کدر این 

می بینیم؛ و 

:اما
117



بر نظرها پرده هاستایـن سـبـبـها 

نه هر دیدار صنعش را سزاستکه 

خواهم شه شناسشـاه از ديده ای 

ر لباســهرا در اه ــتــا شناسـد ش

118



:آنگاه سخن ما این است که

بوده ایچه دیده ام تو پدیدار در هـــر 

بوده ایکم �وده رخ، که چه بسیار ای 

119



ار بوده ایـرت اغـیـــکــثز ان ــمــا نــهاز 

ار بوده ایـد خــرده صـر پــزیگل به چون 

راقـرفتاری فــــگز مه ــان هــاد جــفــری

تار بوده ایــان گــرفــان جــمــیدر و ــتــ

عشوه گرغـمزه هم طره فتنه زا شد و هم 

بوده ایرس اظهار ر ــن بــور حــســز شــک

120



را ز خلوت و عزلت طلب کنندو ــقومی ت

ازار بوده ایــفتنه ی بو ر ــتــو شـور شــه

چه کنی کز دم الستا ــال مــار حــانــک

بوده ایو میکده در کار ه دیر ــا بــا مــب

مـگـرجان مست می شود ز حدیث لبت 

خـ�ر بـوده ای» نظیری «حبت ــم صــه

121



122



:با توجه به این آیات کریمه

:یا جایگاه

که مرحوم عالمه ی طباطبایی از آن به 

یا

.تعبیر کردند
123



، پس 

از آس�ن و زمین، خورشید و ماه، اعم 

کوه و دشت، انسان و حیوان و گیاه،

و خالصه هرآنچه در این عا� است و احکام آن ها

سوال این است که آیا 

.هم دارد   124



: آیا برای انسان راهی هست که

با احکام و حقایق عا� 

آشنایی پیدا کند؛ 

تشخیص دهد؟ را از  و مسیر 

.است پاسخ، دسرتسی به 

:این ه�ن امری است که

:به صورت چالش سوم مطرح کردیم که  125



، هست؟آیا راهی برای آشنا شدن با 

  ،و آیا این آشنایی با 

انسان،  ودر مسیر 

او،  یامی تواند در 

تاثیری داشته باشد؟
126



127



ماه، و زمین، خورشید و آس�ن ، اعم از 

گیاه،و حیوان و دشت، انسان و کوه 

آن  و احکام عا� و خالصه 

: است کهو 

.�امی حقایق اشیاء در آن بیان شده است

  

128



!یک بار دیگر توجه کنید

  ،

از آس�ن و زمین، خورشید و ماه، اعم 

کوه و دشت، انسان و حیوان و گیاه،

و خالصه عا� و احکام آن  

: است کهو 

.�امی حقایق اشیاء در آن بیان شده است
129



130

نکته ای پیرامون



131

الله در زیارت رشیف امین 

:می خوانیم



است؛

در این فراز از زیارت امین الله، 

تبییر فوق العاده ی 

:به کار رفته است 

  

 

.  آن استطبق بر  وو 132



است؛

 

.  بر طبق آن است وو

 است؛می افتد در این مسیر حوادثی که اتفاق و 

.راضی بود الزم است به و 

133



134

بیان �ونه هایی از 



135

زندگی بر اساس 

بر اساس زندگی 



136

ید،قرآن کریم زمانی که درباره ی ثروت قارون سخن می گو

:ی کنداستفاده م از تعبیر  

:گنجهایی را دادیم کهما به 

 

.برای جمعی از مردان قدر�ند سخت و سنگین بود



137

ند،مومنینی هم که قارون را نصیحت می کن

: کننداستفاده میاز تعبیر 

:از آنچه خداوند به تو داده است

!را طلب کن 



138

اما قارون در پاسخ، 

:نداستفاده می کاز تعبیر 

رامن این 

.به دست آوردم با تکیه بر 



139

قارون قبول نداشت که 

فضل و احسان حق تعالی است،

.بدون این که قارون شایسته ی آن باشد

عقیده ی قارون این بود که این مال،

 

به دست آمده است؛ 

         .و در نگاه او هیچ چیز جز این نبود



: نتیجه این است که

:در این داستان مشاهده می شود دو نوع 

سیر بر اساس  یک  

  و 

دیگر سیر بر اساس و 

آوردم؛به دست  تکیه بر را با من این 

.است  140



  و  

و 

است؛

:  و این انتخاب با ما است که

141



را انتخاب کردیم،  و اگر مسیر 

:تقدیر بعدی در انتظار ما این است

 از او اقوامی را هالك كرده استخداوند قبل داند كه  آیا �ى

:  كه

 142



143

اساسبر زندگی 



، در داستان سجده نکردن 

:زمانی که خداوند تعالی از او سوال می کند

 

ای ابلیس، چه چیز تو را از سجده کردن برای آنچه من با دو 

  دست خود ساختم، منع کرد؟

:در پاسخ می گوید،  

 

144



!دقت کنید

  چرا سجده نکردی؟پاسخ سواِل 

:این نیست که

 

سخن از بهرت و بدتر بودن نیست؛

.سخن از دلیل نافرمانی است

جرمش این بود که در آیـنـه نـقـش تـو ندید

ور نه بر بولبرشی ترک سجود این همه نیست 145



 ،

را �ی دهد؛ چرا سجده نکردی؟پاسخ سواِل 

بر او غلبه دارد،  ،آنچنان 

و �ام فضای وجود او را گرفته،

که اولین کلمه ای که از دهان او بیرون می آید، 

. است  

 146



  ،ذات 

.استوار است ،بر 

  

.است، و 

147



   

،و 

.است ،سازنده ی 
148



حال اگر در هنگام معصیت،

، ببیند؛انسان خودش را 

که غالبا اینگونه است

 ،

،و 

.  است، سازنده ی و  ه�ن ادعای 

149



150



151

!سوره ی مبارکه ی انعام توجه فرمایید ۱۱۲به آیه ی 



152

آیه، به رصاحت و روشنی، 

.سخن می گوید از 



153

بر اساس زندگی 



154

خداوند تعالی در هنگام اعطای ماموریت 

:به جناب موسی، می فرماید

به نزد فرعون برو،

.کرده است چرا که او 



میان �امی صفات خداوند از 

:اشاره می کندبه صفت 

پس تحلیل شخصیت فرعون،

.است در تحلیل کلمه ی 

155



:قرآن کریم می فرماید

هر زمانی که انسان خود را 

.می کند

پس منشأ 

.استیعنی  

156



.است هم به دلیل 

 

حال این دارایی ممکن است 

.دباش  و یا  ، ، 

157



با توجه به این امر که منشأ 

یعنی  

است؛ به دلیل 

  سخنان به 

!مواجهه با جناب موسی توجه کنیددر 

158



159

:با صدای بلند به قومش گفت 

!ای قوم من

در زیر و این   آیا 

!پای من متعلق به من نیست



160



  ،

از آس�ن و زمین، خورشید و ماه، اعم 

کوه و دشت، انسان و حیوان و گیاه،

و خالصه عا� و احکام آن  

: است کهو 

.�امی حقایق اشیاء در آن بیان شده است

161



:  است که

را؛ را معرفی می کند نه  

هرکس تا و میزانی را در اختیار می گذارد 

:  آیاجایگاه خود را بیابد که 

، است یا  ، است یا  

.  است یا  ، است یا  

162



های مطرح شده در   شخصیت

،

را برای ما روشن می کند؛

را می یابیم؛ در این روشنایی، 

و در این حال 

 

.به حساب می آید برای ما یک 
163



؛ووو

ووو 

وو

: هستند که

164



چه کند؟ آمده تا با 

:پاسخ قرآن کریم

بگو آیا راهی به سوی تزکیه، 

برای تو وجود دارد؟ 
165



: آمده تاه�نطور که 

؛دکنسوی تزکیه، دعوت را به  

را،  الزم است 

.به سوی تزکیه، دعوت کند

166



است،آنچه که موجب 

تزکیه است؛سوی به   دعوت

  و

.جنبه های وجودی انسانند

  الزمه ی  

.است به دست   
167



دستــاطـرهـا شـد خـوسی بـنــذکـر م

دستـبپیشین ه ـکحکایتهاست ـیــن ـک

در هستی تستون ـفــرعـو ی ـمــوسـ

جستباید این دو خصم را در خویش 

168



: است که

انسان، با شیطان و 

و قارونش فرعون و موسی و 

:همگی موهبتند؛موهبتهایی که

169



َشيْطَاٌن؛ لَُه  َما ِمنْكُْم ِمْن أََحٍد إِالَّ وَ  : : قال النبي

َجلَّ  نَا إِالَّ أَنَّ اللََّه َعزَّ وَ قَالُوا َو َال أَنَْت يَا رَُسوَل اللَِّه قَاَل َو َال أَ 

)۲۹۸: ، ص۶۰ ، ج)ب�وت -ط (بحار األنوار (. إِالَّ بَِخْ�ٍ  أََعانَنِي َعلَيِْه فَأَْسلََم فَلَْم يَأُْمْرِ� 

:فرمودند پیامرب خدا 

هیچ یک از ش� نیست مگر این که شیطانی دارد؛

گفتند  یا رسول الله ش� شیطان ندارید؟

:فرمودند پیامرب خدا 

من هم شیطانی دارم فقط الله تعالی مرا یاری کرد،

170



ـدیده اند ـلو د ـدا شـنـیده انـردم خـم یکن ـن

ــق شـنـیـده اندـمــا دیـده ای م آنــچـه خـالی

هـر صـورتی به دیده ی معنی جـ�ل اوست 

ــورت ــر مــب معنی دریـده اندو ا حجاِب ص

الن ـو جـاهیار است ور جـلوه ی ـم ظـهـعـال

ـه عـالـم دویـده اندـدر جــسـتـجـوی یـ ار ـب

مـوسـوی رار ـه اســد بــه عــارفــنــکـآنــان 

گ انـاالحق شنیده اندـت بــانــر درخــاز هـ
171
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