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تفسیر سوره ناس

 

 

 مِ یِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَ یهللِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 

* قُل أعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ *  میبس   م اهلل الرّحمن الرّح» م،یالرج طانیباهلل من الش    اعوذ
رِّ الوََ  وَاسِ الاَنَّاسِ * الَّ ِ دُورِ  یفِ وََ  وِسُیُ یمَلِکِ النَّاسِ * إلَهِ النَّاسِ * مِن ش  َ ص  ُ

 «النَّاسِ * مِن الجِنَّةِ وَالنَّاسِ

اَ   ه که  را  نیا م؛یبه آن توجه کن دیبا نجایکه در ا یانکته« أعوذُ بِربِّ النّاس قُل»
و  نیربّ المکلف ای ن،یربّ العالم کهنیگفته شده اَه؟ و حال ا« ربّ النّاس» نجایدر ا

 .به نظر بهتر اَه شود،یرا شامل م یعالمِ هست نِیکه کلِّ مربوب یراتیتعب لیقب نیاز ا

 ریفراگ هیآمده نه ربوب« ناس»خاص در مورد  هیربوب« قل أعوذ برب الناس»در   را
 ؟«نیب العالمر»مثل 

( مانند قل اعوذ یو همگان ریش  امله رفراگ هِیّربوب ایموردِ اَ  تعاذه قرار گرفتن؛ آ یبرا
فقط ربّ الناس، گر ه  ایرو بهتر( اَ  ه  یأقو نیاجمع نیرب المکلف ای نیبربّ العالم

 ناس باشد؟ یبرا نیمکلف انیدر م هیمقام و موقع نیباالتر

اَه  نیحساب ا کینسبهِ به ناس دو نوع حساب دارد:  نجایدر ا م؛یفهمیما م آنچه
 نیگر ه خطابات قرآن متوجه به کلّ مکلف کند؛یکه خداوند فعالً با ناس ص   حبه م

برب »جهه  نیهس  تند؛ از ا نینمونه از مکلف نیترالگو و مهم نیاَ  ه؛ اما ناس باالتر
 .گفته شده اَه« الناس

 

 دقرار دارن هیو ناس در قلّه ربوب انسان
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و  ،یحض   رت حب َ   بحانه وتعال یهاهیاَ   ه که ربوب نیتر اَ   ه؛ اکه مهم دوم
عًا فرق م شیهاو محبه شیهاو نعمه شیهاو رحمه شیهاهیخالق . آن کندیطب
 ،یرا در بُعد خارج هیهمان خالق ایکه خداوند نس    به به انس    ان دارد؛ آ یتیخالق

در برابرِ  یزیخلبِ هر   ؛اَ  ه یدارد؟ در بُعدِ اص  لِ قدرت مس  او نیرینس  به به َ  ا
که مالوق  یخارج هِیاَ  ه؛ از نظرِ قدرت حب. اما از نظرِ و   ع کس  انیقدرت حب 
سان مانند ح ایدارد؛ آ مانند شجر اَه؟ شجر مانند حجر اَه؟  وانیاَه؟ ح وانیان

تر انسان؛ مشکل جادیدر ا یحب َبحانه وتعال ی. درَه اَه که ارادهسهیکه ن نیا
مشکل  یحضرت حب َبحانه وتعال ی ون برا سه؛یحجر ن جادیخدا در ا یاز اراده

خداوند  یخلب اول برا ایدر بابِ معاد؛ آ کهنیتر( وجود ندارد. کما اواَش  کَل رمش  کل
اَ  ه؟ نس  به به  امهیخلب که در ق یاعاده ایتر اَ  ه که آزاز خلقه اَ  ه؛ مش  کل

شکل یقدرتِ محدود خوب خلبِ اول َه تا خلب ثانم سبه به قدرت حب  اما. یتر ا ن
سانی یَبحانه وتعال سبه به قدرتِ حب، و  ک َه. ما ن سبه در کار ا َه. پس دو ن ا
بلکه نسبه به مالوق  م؛یکنیبحث نم یو اراده حب َبحانه وتعال هیعلمِ حب، و عنا

 .میکنیصحبه م

 

 سهین کسانینسبه به همه مالوقات  هاهیربوب

اَ   ه؟  کس   انیبا هم  ایدارند آ هیدر کل عالم مربوب نیکه مربوب ییهاهیمربوب حاال
مش  کل و  یحض  رت حب َ  بحانه وتعال یاَ  ه  ون برا کس  انیهم بله هم نه. بله 

طبعًا فرق  یتر وجود ندارد. اما نس   به به موجوداتِ خارجاَش   کَل و آَ   ان و آَ   ان
اگر  رود؛یو هم در دِه منبر م رودیم براَه که هم در شهر به من ی. مثالً واعظکندیم

در دِه  یبه عنوانِ واعظِ ش    هر یواعظِ ش    هر یدر دِه از او دعوت کردند و گفتند: آقا
ص  حبه کند؟ و فقط در ش  هر بلد اَ  ه؟  س  هیدر دِه بلد ن ش  انیا ای. آدیکن یَ  انران
ها قو انیدر ش    هر در م یَِ    انران کنیول ر؛ینا هد بود، پس آن  تریباَ    واد خوا

 .در ده انجام بدهد دیبا دادهیکه در شهر انجام م یایرانَان

و جماد و  وانینس   به به ناس و نس   ناس و مالحکه و ح ی: حب َ   بحانه وتعالمثال
 ییهاهیها؛ نس   به به همه ربوبظاهرها و پنهان ها،ییایو در هاینیو زم هایآَ   مان

 میخواهیدر ناس اَ    ه. نم یحب َ    بحانه وتعال هِیربوب یقله نیدارد؛ اما باالتر
 سه؛یناس ن رِیدارد، اما فعالً بحث در نظ ریظندارد؛ که ناس هم ن ریکه ناس نظ مییبگو

 یبه کسان یاول بیناس؛ و به طر رانِیبه نظ کندیبحث با ناس اَه و از ناس تراوش م

 .از ناس هستند ترنییکه در مرحله پا
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َبحانه وتعال دیحتوجّه بفرما ونینکته را آقا نیا ن،یبنابر قُل »: دیفرمایم یکه اگر حب 
َّاسِ عالم»و نفرمود « أعُوذُ بِرَبِّ الن حس    اب دارد.  نیا «نیبرب المکلف» ای «نیبرب ال

مرحله را،  نیتریمرحله، و در عال نیدر باالتر هیربوب دیگویم د؟ی ه بگو خواهدیم
 هیربوب ،یفطر هیربوب ،ینیتکو هِیناس مقرر کرده اَ   ه: ربوب مانِخداوند در َ   از

را؛  یعیو تش    ر ینیتکو یِتیدر تمام مراحل ترب هیو ربوب ،یعیتش    ر هیربوب ،یفکر
ّه کاف ناس؛ اکمل از  به  به  ند نس     موجودات مقرر فرموده اَ    ه؛ مگر آن  یخداو

 .اندمانند ناس اتیاز آ یبعض یکه با اشاره یموجودات

که ما  یپناه ًایاواّلً خطاب با ناس اَ  ه، ثان« قُل أعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» س  ه؟یمراد   پس
حفظ  یبرا میبریم یحب َ    بحانه وتعال هیربوب نیپناهِ به باالتر م؛یبریم نجایدر ا
پزشک؛ اگر هم پزشکِ انسان اَه و  کیکه  دی. مثالً فرض کنهایتیتربیها از بانسان

 مییگویکن؛ به او م ینس   به به انس   ان پزش   ک مییگواگر به او ب وان؛یهم پزش   کِ ح
ها که نس  به به انس  ان یکه آن پزش  ک میخواهیپزش  ک. از او مدام مییگویپزش  ک نم
پزش  ک هم و دام وانیرا نس  به به ما انجام بدهد؛ گر ه او پزش  کِ ح ش  ودیانجام م
 .هسه

لک  یعل یبن َّاسِ»ذ ُل أعُوذُ بِرَبِّ الن ناس؛ ال رب « ق ُأمَر أن نعوذ بربِّ ال ما نحن ن ان
َبحانه وتعال هِیألنّ الربوب ن،یوال رب المکلف ن؛یالعالم سبة لقب یالرب  الناس؛  لیبالن
 ة،یالربان اتیدرجة ربوب یاعل یف یه ةیتلک ربوب ن؛یوکافّة العالم نیکافّة المکلف نِیب

ه ه  یف یمن المعان( ۱۴رمؤمنون، «نَیکَ اللَّ هُ أَحْسَنُ اْلاَالِقِفَتَبَارَ» یالقول تع یوکما ف
کَ العدة بنسبة المالوقات العدة؛ فَتَبَارَ  اتیخالق یالمبارکة أنّ لربّنا َبحانه وتعال ةیاآل

َسنُ اْلاَالِقِ سنُ الاالق نَ،یاللَّ      هُ أَحْ سنه ووجدت ف اتهیاح سان؛خلقه باال یإنما ح  ن
قُل أعُوذُ »اَ  ه که  یبحث اول نیلالنس  ان. ا تهیمثل خالق وانیللح تهیخالق س  هیول

 .«بِرَبِّ النَّاسِ

، ص  فحه ۳۰الفرقان، جلد ریتفس   م،یخوانیو م میذکر کرد نجایکه در ا یگرید ینکته
 س   هیول  یس   تعیالعبد عن نفس   ه: أنّه  ابریانه امرٌ ان « قُل أعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ: »۵۴۵

 هم،یهنا: برب الناس، بمالکهم ومرب یوص  لنا إل یاالَ  تعاذه من مقولة لفظ، بحثنا حت
لکالمقص    ود االول هو ال لک؛ ألنّ الربوب یو المرب یالمرب ما ما تان.  ةیال ها مرحل ل

مرحله  کیاَ    ه، و  جادیدر اص    ل ا هِیربوب یمرحله کیدومرحله دارد:  هیربوب
 هینسب هیربوب کی میمطلقه دار هیربوب کیاَه. پس  جادیا یبعد از مرحله هِیربوب
 .میدار
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انس  ان  نیا جادِیاز آزاز تا انجام اَ  ه. آزاز، ا هیترب نیاَ  ه که ا نیمطلقه ا هیربوب
 یهیمصلحه عال یحساب و رو یاز رو جادیا کنیکرده اَه ول جادیاَه؛ انسان را ا

 یاَ ه. أعطَ  یدو بُعد نیا( ۵۰رطه، «یٰخَلقَهُ ثُمَّ هَدَ ءٍیکُلَّ ش َ  یأعطَ یرَبُّنَا الَّ ِ» هیاله
 ءٍیکُلَّ ش   َ  یأعطَ»ندارد، هم  دیق قه،یالطل هیالرّبوب یه ه ه ،یٰخَلقَهُ ثُمَّ هَدَ ءٍیکُلَّ ش   َ 
.  «یثُمَّ هَدَ»بلکه  نیرا به آن داد؛ نه فقط ا یزیمناَ      هر   نشی؛ خلب و آفر«خَلقَهُ

وهم  نیبالنس  بة للمتش  رع ةیعیبص  ورت العامة و تش  ر ةینیما خُلِب له تکو یثمّ هداه ال

 .المکلفون

ّاس هم ناس بودنِ ناس را ا نیاَ    ه: ا طورنیهم هم نجایا در فرموده  جادیرب الن
ما  یال ینیکرده اَ    ه هم از نظر تکو هیناس را هدا ،«یٰهَدَ»و هم « خلقه»اَ    ه: 

در عالم  عیش را نیمقدسِ خود را که باالتر عِیش را ؛یعیخلقوا ألجْلِه و هم از نظر تش ر
ندارند؟  عهیشر واناتیوانات هم هسه؛ مگه حیح یاز برا عهیوجود اَه؛  ون شر

شر واناتیح َوره عهیهم   ینظام ها یهم دارا واناتیکه ح میانعام دار یدارند؛ در 
شر یعتیشر سان یعی      ت فرق  یها بر حَس  اختالف مراحل وجودهستند منتها با ان
 .کنندیم

 یانه هد هیالثان ةیانَّه خلب الناس ناَ    ًا؛ و ربوب یاالول ةیربوب« أعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُل»
که  یبر آن حساب نجایو رب الناس در ا ًا؛یعیو تشر ًاینیما خُلقوا ألجْلِه تکو یالناس ال

 .آن ریو نه ز نیو نه رب المکلف نیمحور اَه. پس نه رب العالم م؛یقبالً عرض کرد

هم. ناس دو دَ  ته هس  تند؛  عرفی یال  همیالناس، بمالکهم ومرب رب هم ونس  ناَ  َ ناَ  َ
َته ناس که خ کی ستند؛ و  رید ستند. آن قب کیه شر ه َته ناس که  که قبل از  یلید
األرضِ  یجَاعِلٌ فِ یإنِّ» ش   ودیبه نس   ناس م ریها تعبانس   انِ موجود بودند از آن نیا
هم کانوا نس    ناس. ناس  نیال  نییَ    ل  من اآلدم نعن م فةیخل( ۳۰ربقره، «فَةًیخَلِ

ش سان بودند؛ از خاک بودند؛ اما  صورت ان شرارت آن طنهیبودند؛ به   یها به قدرو 
ناَ   هم ونس   ناَ  هم  عرفی یبرد. ال  نیاز ب یبود که خداوند آنها را به طور کل ادیز
 اَ  ه؛ یکه مرب یکس   س  ه؟یرب   یفض  احل االخالق ورذاحلها. خوب، قاعده عرفی

دکتر اَ    ه، اگر معالجه را بداند  مهین نیدکتر اگر مرض را بداند و معالجه را نداند ا
 دهیدکتر اَ  ه. اگر دکتر دوا را بداند مض  رّ را نداند و بالعکس، فا مهیمرض را نداند ن
أن  یجابی. البُعد االیو بعدٌ َ    لب یجابیبعدٌ ا ن؛یالمطلقة من ]..[ اثن ةیندارد. فالرّبوب

نافع اَ   ه؛  شیبرا ییزهایالمربوب. اص   الحش کند، آن   ص   ل یعمل ما یو عرفی
  یالمربوب. در هر دو مرحله؛ و قرآن شر ضریما  علمیأن  یاصالحش کند. البُعد الثان

را نش  ان داده و راه رحمان را  انطیاَ  ه؛ راه ش   یاَ  ه هر دو بُعد یتیکه کتاب ترب
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به  رفهیم طانیبه راه ش انًایاح انسان داد؛ی. اگر فقط راهِ رحمان را نشان منی نهم
انس   ان راه  داد؛یرا فقط نش   ان م طانیراهِ رحمان اَ   ه. و اگر راه ش    کهنیا الیخ

 .نشان بدهد دیرحمان را بلد نبود؛ پس هر دو راه را با

 

شر وکما  ریالا عرفی عرفُه،یالنّور النه  یال عرفها؛یمن الظلمات النه  ارجنایأن  فله وال
 یعنیبرب الناس،   یستعیأن  ة،یالترب یال تةیمن ال   الترب  ،یالمستع ی. وعلهمایهدانا ال

عال هیموق  ربوب ناس الت یاهلل ت بة ال لل الربوب یاعل یه یبنس     باالتر ات؛یّق  نیآن 
با له،  فه  یتیترب یرا آن دکترا زانیم دیمرح را،  یتیترب یپروفس    ورا ایدر نظر گر

با طناتیالش     عرفهیول ةیقیوتطب ةیعلم ة؛یالتربو نیالمواز عرفیول  یهمه دیکلها، 
ناس که  نیالنور، تا ا یالفرار من الظلمات ال عیستطی یرا نشان بدهد، ولک هایطانیش

 یحب َ    بحانه وتعال یدو بُعد هیترب نیا یدر پرتو کنند؛یاَ    تعاذه به رب الناس م
  ی. اننا ال نس    تع یالرّب المع ةیظلّ لربوب ینور بروند ف یها به َ    وبتوانند از ظلمه

 رندهیگپناه غمبری ه؟ خود پ یعنی. غمبریبه پ برمیالهه من پناه م سیل اءیاالنب اء،یباالنب
َه؛ بله:  َسهُم جَاءُوکَ »ا َتَغفَرُواوَلَو أنَّهُم إذ ظَلَمُوا أنفُ ولُ  فَا َُ َتَغفَرَ لَهُم الرَّ اللَّهَ وَا

 نیما را بباش! ا غمبریپ یاَه. ]..[ اما ا  یصح( ۶۴رنساء، «مًایلَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِ
سسهین  یصح ش شیپ یحت کنندیکار م نیا هایحی. م ش ندیگویم ها؛شیک ما  شیک

ش شد،یهم م شیرا بباش! ک شدیها را مگناه با الت و  نیا یحرفها. ول نیو از ا فرو
 .ها هرگز وجود نداردما مسلمان انیاالت در م

 

 در انحصار خداَه؛ اَتعاذه هم منحصر به اوَه هیکه عبود طورهمان

َه.  هیطور که عبودهمان پس صر به حب ا َتعاذه هم منح َه؛ ا صر به حب ا منح
هُو معبود فقط وهو ( ۵رحمد، «نُینَستَعِ اکَیَّنَعبُدُ وَإ اکَیَّإ». نی نبلکه اَتعانه هم هم

 .مستعان فقط

کامثالنًا، ال  ینهتد  ونیکامثالنا ال مع ض  ًایأ  ونیفهم المس  تع اء،یباالنب  یال نس  تع اننا
 همایرعلیسیو ع یعنوان رَول نه به عنوان موَبه ة،یبدالالتهم الرَال ینهتد  ونیمع

بلکه به عنوان رَ  ول!  س  تندین یابه عنوانِ خودش  ان کاره یس  یو ع یالس  الم(. موَ  
 کینامه مالِ رَ  ول اَ  ه؛  نی. نه اکندیدخاله هم نم َ  ه،رَ  ان ارَ  ول هم نامه

 یإنَّکَ ال تَهدِ»مومن بشود:  یکس شودیو نه با اراده او م کند؛یکلمه ا افه و کم نم

 [..] (۲۸رقصص، «شاءیمَن  یهدِیَمَن أحبَبهَ ولکِنَ اهلل 
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قُل أعُوذُ »که خودش به خداوند پناه ببرد  یکس   کهنیا یاز حض  ار[ برا یکی]َ  ؤال 

 .بلکه پناهنده اَه سه؛یدهنده نپس خودش پناه« بِرَبِّ النَّاسِ

 

 داشته باشد هیربوب دیبا دهندهپناه

 ری. ثم قد تکون االَتعاذة ناقصة زهمیبرب الناس؛ ربّ الرَّل والمرَل ال  ینستع انما
را به طور  هیاإلعاذة؛ اگر ربوب حاولیفربّ ربّ  را،یملکا قد  یالمع کنیناجحة، إذا لم 

 یهس   ه که مرب یکس    کی ملکها،یاإلعاذة ولکنه ال  حاولیفربّ ربّ  م؛یریمطلب بگ
اَه؛  ادیاش ز ون منازعه رَدیاو نم هیبه ترب درتشق کنیاَه؛ ول یگریشاص د

 یِتیبه باالتر دارد. پس هم در بُعد ترب اجیاو محدود اَ    ه و او احت یتیقدرت ترب ای
 یکاف نیبنابر س    ه،ی ون قدرتش آن مقدار ن ؛یَ    لب یِتیو هم در بُعدِ ترب ،یجابیا

 .در مرحله باالتر ملک باشد دیبا سهین

 

 داشته باشد هیمَلِک دیمرحله باالتر، با کی دهنده،پناه

 ،یال تکف قةیالطل ةیالربوب یحت هیالربوب کنیول«  * ملِک النّاسأعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُل»
ثان یف یالمرحلة الول یف قةیطل ةیربوب مکنی ه ا الرّب  طیحیولکن ال  هیالمرحلة ال

 نیا دیحتما با ات؛یّجابیواال اتیّکافّة َ  لب یعل س  لطی یحت یحت ةًیومیّقدرةً وقوّةً وق
 چیخودش، ه یهم باش    د؛ که به حس    ابِ قدرت ملک یقدرت مَلِک یارارب ناس د

 یطنتیش چیه طان،یش یهانه بچه طان،یدر مقابل او نتواند اَتقامه کند، نه ش یقدرت
 مییگویاعاذه کند؛ نباش    د. ول ا م خواهدیدر مقابل قدرت او که م ،یطانیش     چیوه
 .«ملِک ناس»

 دفعیمنه ش   ر، إنما  سیو الش   ر، و لکنه ل ریالا ملکی، و «الجِنّة والنّاس» ملکی یال 
. ةیمهما کانه قو ایإعاذة من الشرور واقع یال تکف ةیفالمحاوالت التربو ر،یالا یعنه إل
 ،یدتیعق هِی ه ترب ؛یعلم هی ه ترب ش  ود؛یخداوند حاص  ل م ریکه از ز ییهاهیترب
 ون محدود اَ    ه؛ اگر  هاهیترب نیا ،یو اجتماع یفرد ،یدنب هیترب ،یاخالق هیترب
 ایو  دیناواهد رَ   ییبه جا هاهیترب نینش  ود؛ ا یبه اراده حب َ  بحانه وتعال یمنته

باش  د،  نیاز ا تریقو هیاگر ال ترب ش  ودیبه    رر مبدل م انًایاح ایناقص خواهد بود، 

 .الزم اَه نجایپس ملک الناس در ا
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 عةیشر سهیاللّه ل عةیفشر ن،یاطیلشاللّه و دحر ا عةیشر بیتتطل  قوة للدفع و لتطب فقد
القدرة و الطاقة  عةیکه! علم، حکم. إنها ش   ر س   هین نیعلم و أحکام فحس    ، فقط ا

فاش   ل ما لم  بیو التطب ب،یتطب یفالنظام بحاجة إل ب،یإنها نظام و تطب ض   ا،یالجبارة أ
فقط احکام دانس  تن اَ  ه؛ آن هم  عهیش  ر کنندیم الیخ یادیز یاتکن َ  لطة. عده
 یتمامِ رموز ترق عه؛یها! ش   رحرف نیو نفاس و زس   ل و و    و ا ضیفقط احکام ح
مان بحث نیاَ  ه که ارتباب ب یاراده اله نیرا دارد، از قض  ا ا یزندگ هِیدادن و تقو

 هداش   ه ک میخواه یترعیو    عِ وَ    کیمطل  را با  نیباش   د؛ در بحث حا ما هم
اهلل  لیَ  لوک َ  ب یبرا یو برون یدرون یروهایاز تمام ن کندیما را مأمور م عهیش  ر

 .میاَتفاده کن

 یربنا َ  بحانه وتعال قولیکه ملک الناس اَ  ه عنوانِ قدرت اَ  ه  نجایدر ا نیبنابر
َا اَ    تَطَعتُم مِن قُوَّة]..[ » ِدُّوا لَهُم م فال« وَأع َابِ اْلاَوَمِن رِِّ» نیحاال ا( ۶۰ران   «لِ یْب
اَ  ه. مِن کافة القوّات « مِن قوة»اَ  ه اص  ل  یانمونه کی نی( ایجنگ یهاراَ   
والقوّات  ةیوالفکر ةِیوالعقل ةیالقوّات الفطر ة؛یواالجتماع ةیوالفرد هیرجوالاا هیالداخل

 لیتحص     دیو اگر ندار دیکه دار یهابتمامِ قوّه ةیوالقوّات العلم ةیوالمال ةیالجس    دان
 َازیدارند، در تمام ابعادِ زندگ یواعدو لهم.  ون نسناس إعداد دارند، لشکرکش دیکن

ش َه در مقابل  یبه حسابِ زندگ َوزیو زندگ طان،یبه حساب  ص  ا سان، دو  ان
 .هم: ص  انسان رص  ناس( و ص  نسناس

 دیل ا ما با کنند؛یقوا م  یترت کنند؛یدارند إعداد قوا م یباتیص     نس   ناس ترت  ون
و در  میفلا کن میها را بتوانو آن میزال  شو میتا بتوان م؛ی( داشته باشهیمکافهه رکفا
 .میاهلل، رَتگار و فال  باش لیَب یَلوک ف

که  سهین طورنیا«. ملک الناس»دور االَتعاذة ب :  یأتیإذا واجهتنا القوة المعاندة،  ثم
! کندیخودش را حفظ م نیکه خدا د مییو بگو مینیبنش     طورنیو هم میکن یما تنبل

خدا  کند،ینه جنگ م رد،یگینه روزه م خواند،ی! خدا نه نماز مس  هین نیّخدا که متد
که اخالق خود خدا را  سهین نیا« تالقوا باخالق اهلل»ما فرَتاده اَه.  یرا برا نید

ما مقرر  یرا که خدا برا یاخالق دی. بلکه بامیباش میتوانی! ما که خدا نممیداشته باش
 .میمعرفة اهلل کامل بشو لیدر َب کهنیتا ا میآن راه را برو دیکرده اَه؛ ما با
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 میتوانیم ایو  میکه دار یو درون یبرون یاَه که ما با تمام قوا نیا یمرحله اول پس
 نی. در امی. منتها ما کال و ناقص هس  تمیکن دایتا تکامل پ میکن هیجدّ م؛یداش  ته باش  
اَه، اما  شتریکه قدرت ما کمتر اَه و قدرت دشمن ب ییهامواجه نیها در انقصان

خدا دار جایا م؛یداریرمقدم ب میما در راه  عاذه کن ن نابرمیما اَ    ت ِ هُ » نی. ب َاتَّا ف
 نیا یاَ  ه، اللهم وفقن نیاَ  تعاذه برب الناس ا دهد؛یمعنا را م نیا( ۹مزمل،ر«الًیوَکِ

وجود ندارد، بلکه تمام قوا  یپروردر اَ  الم تنبل س  ه،ین یپرورآن تنبل یاَ  ه. معنا
 بیبه من توف ایاز خدا خواَه که خدا دیاتمام قوا ب اِیکرد، منتها با بس ایبس دیرا با

 .کمتر ریخ یروهایو ن ادترندیشر ز یروهایبده که به مقصود برَم.  ون ن

الملک الرب، «. ملک الناس»دور االَ  تعاذة ب      :  یأتیإذا واجهتنا القوة المعاندة،  ثم
 .العادلة ةیفلتجابه الطاقات المعاندة بالملک

ه» مرحله َ  وم. ممکن اَ  ه رب ناس باش  د، ملک ناس هم باش  د،  نیا« النّاس إل      ٰ
ما ملِک هیّملِک ندیهم م هیدارد ا ما ا توا باش    د؛ ک حدود  ندیم هیّربوب کهنیم  توا

 اوردهیکه لفظ اهلل را ن نجایکه نامحدود: رب ناس. تا ا محدود باش    د؛  ون نفرموده
محدود باشد، و با ملک ناس کامل  تواندیم هیکه ربوب یطوراَه: رب ناس، و همان

بعدًا در قدم دوّم،  ،یتیفقط حاله ترب یول ش    ود،یکه به آن قدرت داده م ش    ود،یم
 .سهین یحاله قدرت کاف

 

 داشته باشد هیالوه دیدر مرحله باالتر با هندهدپناه

«  اله الناس»اَه قدرت باشد اما ظالم باشد، قدرت باشد اما محدود باشد. ل ا  ممکن
ّة به ا االله، ف ذًا  اتیومیکه اقدر القدرات واقوم القوّات والق قُل أعُوذُ بِرَبِّ »خاص    
و قدم َ   وم،  ریمرحله اخ نیاعوذ باهلل، بنابر یعنی« النَّاسِ * مَلِکِ النَّاسِ * إلَهِ النَّاسِ
َتعاذه با َه، پس در ا َه، « رب»هم  م؛یَه جهه بکن نیتوجه به ا دیاله الناس ا ا

 .اَه« اله»اَه، هم « ملِک»بصورت مطلقه، هم 

َه، ملِک قدرت، و اله فوق کل مراحل ترب هیترب رب ازالً و  هیو النها یو قدرت یتیا

 .«اله لناس»پس  رد،یمواجه با او قرار بگ که در سهیهم ن یندارد و کس یابدًا، که ثان

بِرَبِّ »اإلله: طوعا وکرها، فهو أول المطاف  یآخر المطاف نعط  بأنفسنا وبهم إل یوف
رحمتک،  یمن ع ابک ال ک،ی، هو االول واآلخر والظاهر والباطن، نفرّ منک ال«النَّاسِ

إلله: طوعا وکرها، ا یآخر المطاف نعط  بأنفسنا وبهم إل یلطفک، وف یمن زضبک ال
الوَ    ط  یوقد تج  ف« إِلهِ النَّاسِ»، وهو آخر المطاف «بِرَبِّ النَّاسِ»فهو أول المطاف 
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 ض   طروایو رایأخ عقلوای یالناس، ولک رةیَ    یلحمل النس   ناس إل ةیالملک طرةیالس   
 .«مَلِکِ النَّاسِ»للاضوع أمام: 

 

تر از انس   ان هم هس   تند؛  نییکه کمتر و پا یش   امل کس   ان« رب الناس»به  بردنپناه
 شودیم

ستعاذا به، ول هنا َتعاذة وم شروطها: ا َتعاذة، وتوفرت  سان هو  کنیلک تمه اال اإلن
 نیبلکه باالتر سه؛ین  یاحکام انسان اَه منتها مو وع  ع نیالمو وع، مو وع ا

َه و بق نهیدر زم هیمو وع یقلّه سان ا َتعاذه مربوب به ان سان هیا که مانند او  یک
از او هس تند که خوب به  ترنییکه پا یتند که کم هس تند مثل او هس تند، و کس انهس 

 .قدرت اَتعاذه دارند یاول بیطر

من الجنة  نیهامش   ه َ   احر المکلف یوف هیعل حملیاإلنس   ان هو المو    وع، و کنیول
اَه؟  نیگفته که ناس فقط انسانِ زم یالناس ب نسان األرض، ک اتصیوَواهم، وال 

 .الکرات المعمورة یو َواه من إنسان الکون، ف عمّهیإنه 

 

 هسه ینیَط  انسانِ زمهم ییهاها هم انسانآَمان در

مَوَاتِ وَاألرضِ وَمَا بَثَّ فِ اتِهِیَوَمِن آ»که  میبارها عرض کرد که مِن دَابَّةٍ  هِمَایخَلبُ الس   َّ
َاءُیَجَمعِهِم إذَا  یوَهُوَ عَلَ َدِ ش     فاده م هیآ نیاز ا(. ۲۹،یرش    ور «رٌیق که  میکنیاَ    ت

 اتباشد       که در کُر خواهدیهستند       حاال  هره هر ه م یجنبندگانِ عاقلِ انسان
مَوَاتِ وَاألرضِ وَمَا بَثَّ فِ اتِهِیَوَمِن آ»هم هس تند  گرید  یمِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَ هِمَایخَلبُ الس َّ

اءُیَجَمعِهِم إذَا  جنبنده در آَ  مان هم  یعنی« مِن دَابَّة هِمَایبَثَّ فِ» نکهیاول ا «ریقَدِ ش  َ
جنبنده هسه؛ فقط  گرید ها و کُراتِکه در آَمان دهینرَ نیهسه. هنوز علم بشر به ا

که جنبنده  یهنوز به مرحله بعد یهس    ه؛ ول یاهیگ ای یکه آب اندافتهیدر نًایتام
راجع به «       هِم» نیاکه « جَمعِهِم یوَهُوَ عَلَ» دیفرمای. بعد ماندافتهیهس  ه؛ دَ  ه ن

. حاال ریالسماء قد یاالرض ف یجَمعِ الدواب العاقلة کما ف یاَه. وَهُوَ عَلَ العقولیذَو
را  ند؟یرا بب یانس ان آَ مان تواندیزودتر م نیتر هس تند؟ انس ان زمکدام زرنگ کهنیا

 .میدانینم

سان را م ما سان به ا م،ییگویلفظ ان که در  یمکلّف م،ییبگو میخواهیرا نم کلیه نیان
 یو قدرت عقل یربان هیحدّ از ترب نیکه در ا یاَ    ه. مکلّف یحدّ از قدرتِ عقل نیا

هس   تند؛ جن و همه موجودات هم  نیاز ا ترنییانس   ان اَ   ه. مالحکه پا نیاَ   ه؛ ا
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 ه  هانیا یمعلوم هس  ه که انس  ان اَ  ه ول اهدر آَ  مان کنیهس  تند. ول ترنییپا
لنَاهُم عَلَ»: دیفرمایم گرید هیهس    تند؟ خدا در آ   «الً یمِمَّن خَلَقنَا تَفض    ِ  رٍیکَثِ یوَفَض    َّ

هسه  یلیاَه. پس قلداده لیتفض نیاز مالوق یریخداوند انسان را بر کث( ۷۰راَراء،
 یوال هو عل هیعل النس   انُا فَض   لیلم  لیندارد. وه ا القل لیکه انس   ان بر او تفض   

 س  تند؛یکه ن نیهس  تند که خوب در کُره زم یکه موجودات میفهمیم نجایاالنس  ان، از ا
که نه  باش  ند؛یکُرات م یکه در آَ  مان و بعض   ه؛یهس  تند برحس  َ  آن آ یموجودات

 .ها مفضل بر انسان هستندهاَه نه آنانسان مفضّل بر آن

 

 ندیمالوقات خدا نیاو در آَمان، برتر یرهایو نظ نیزم انسانِ

بعُضه بعَضها؛ پس  فسری، القرآن (۴ن،یرت «مٍیأحَسنِ تَقوِ یلَقَد خَلَقنَا اإلنَسانَ فِ»بعد  و
قرار دارد که قلّه  یعیو در بُعد تش   ر ینیدر بُعد تکو یخلقت میتقو نیانس   ان در باالتر

له نظ نیاَ    ه؛ ا له نظ ریق نابر ریدارد؟ ب ندارد. ب باالتر  ما  که فرمود  نجایا نیدارد؛ ا
در ممکنات عاقل مکل  اَ ه، و  یو کمال یلیمرحله تکم نیناس باالتر نیا ؛«سالنا»

 .بلکه انسان َماء هم هسه سهیانسانِ ارض ن نیفقط ا

سان نیا ای: آَؤال شامل آن ان سناس  یریاند و به تعبشده دهیکه قبالً آفر ییهاناس  ن
ها هم ناس هس  تند؛ ش  مر هم ناس بله؛  را نباش  د. آن ش  ود؟یهم م ش  وندیخوانده م

از دَه  یخود را در بُعد کمال هیها ناَناس نیاَه؛ منتها ااَه؛ ابوله  هم ناس 
 یخلقت هیخلقه اَه. بن هیّاند، بحث در بنخود را رَانده نیاند و به اَفل َافلداده

ولَقَد خَلَقنَا »اَ  ه و ل ا  ادیز اریبس   اریبس   یو عقالن یفطر یخلقت هیو بن یجس  مان
انَ فِ نِ تَقوِ یاإلنس  َ افِلِ مٍیأحس  َ  اریقدر به حس  اب اخت نیا «نَی* ثُمَّ رَدَدنَاهُ أَ  فَلَ َ  َ

 .رَاندیم هیّاَخود را به نسن هیّانسان اَه، که از ناَ

افض   ل مطلب نه،  ن،یإلّا ألنهم من أفض   ل المکلف سیالناس هنا بال کر ل فاختص   اص
 نیس ال النس   ناس من الجنة و النا ارجیالجن عنهم، إنما  ارجیدارد، فال  ری ون نظ

عاذی ل  س    ت ّه ل ةیاإلله ةیالترب فقدونی نیمنهم، هؤالء ا ما هو  سیکأن الل ربهم، و إن
إلل اإلمام الحس    نر طان،یالش     ناس، ا هیعلکما َ     الم( عن ال در مجلس  نیالس    ّ
داش    تند امام حس    ن و امام   یالس    الم( بود، حض    رت تش    ر هیرعلنیرالمومنیام

 هیرعلنیرالمومنیبودند فواحد َ   إلل االمام الم یاالس   الم( بودند؛ عده همیرعلنیحس   
االم  ام  یالس    الم( الاط  اب ال هی  رعلنیرالمومنیالس    الم( مَن هُم الن  اس؟ وجّ  ه ام

سالم(، قال اج   هیحسنرعل قال   ،یحسن، قال أنا أتاجل من حضورک أن اج ایال
 .«ناس نسناس ریاشباه الناس وَا عتناینحن الناس وش»ال بأس؛ قال 
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 ینه آن لفظ نیا ،«عتنایوش  ». میهس  ت هیما اهل ب یانس  ان واقع یعنی« سالنا نحن»
اشباه  عتنایوش»... ًایخلُق ًایمعرف ًایعمل ًایعلم تابعوننای نیال  یعنیبلکه  م،یاَه که دار

 .الناس ال ناس وال اشباه الناس ریَا« الناس نسناس ریوَا»مردم،  هیشب یعنی« الناس

 دینیاَ  ه. قبالً عرض کردم؛ بب یحض  ار[ قبول اَ  ه؛ منتها ناس دو بُعد یکی]َ  وال 
 یاَه. ول یبُعد خلقت نیانسان در باالتر کهنیربّ انسان به حساب ا یعنیرب الناس 

پناه ببرد.  یتیمرحله ترب نیبه باالتر دیاَ  ه؛ با یبُعد خلقت نیانس  ان که در باالتر نیا
انداخه  نیناس اگر خود را در اَ  فل َ  افل نیهم ین. ولیاَ  فل َ  افل نیاز  ه؟ از ا

رِّ الوََ  وَاسِ الاَنَّاسِ * »اَ  ه  یاناس، که دو مرحله نیاز او پناه بُرد! هم دیبا مِن ش  َ
َوِسُیُ یالَّ ِ اَه که  یاگانهصفات َه نیا« ُصدُورِ النَّاسِ * مِن الجِنَّةِ وَالنَّاس یفِ وَ
و  هاطنهیاز ش  ر آن ش   دیکه با یکس   یبراص  فه هم  هها پناه بُرد. و َ  از آن دیبا

 «بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِکِ النَّاسِ * إلَهِ النَّاسِ»ها به او پناه برد: وَوَه

 

 و خنّاس وَواس

با فکر، باعلم، با نوشتن، با  یبا اراده، وَوَه یوَوَه کند،یوَواس: وَوَه م اول
و باطل را  دهدیحب را خالف حب نش  ان م یعنیاش  اره، با عمل، با وعده. وَ  وَ  ه 

  ی( درآن خطبه ش   رهیرص   لوات اهلل علنیرالمومنیام کهنی. کما ادهدیحب نش   ان م
کِتَابُ اللَّهِ وَ  هَایفِ اَالَ ُیُاْلفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحْکَامٌ تُبْتَدَعُ  عِإِنَّمَا بَدْءُ وُقُو»فرمودند که: 

َایْعَلَ یتَوَلَّیَ ًا عَلَ ه َاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ اْلحَبِّ لَمْ  نِیدِ رِیْزَ یرِجَالٌ رِجَال َّهِ فَلَوْ أَنَّ اْلب الل
نُ  وَ لَوْ أَنَّ نَیاْلمُرْتَ ادِ یعَلَ ْا َیَ اْلحَبَّ خَلَصَ مِنْ لُبْسِ اْلبَ اطِ لِ اْنقَطَعَ ْه عَْن هُ أَْلس    ُ

ْغثٌ فَمِنْ هَ َ ؤْخَ ُیُوَ لَکِنْ  نَیاْلمُعَانِدِ ْغثٌ وَ مِنْ هَ َا     ِ تَوْلِیَفَهُنَالِکَ  مْزَجَانِیُا     ِ  یس   ْ
نَ نَیالَّ ِ ْنجُویَوَ  احِهِیَأَوْلِ یعَلَ طَانُیْالش    َّ  بَقَْه لَهُمْ مِنَ اللَّهِ اْلحُس    ْ رنها البالزة،  «یَ    َ
 یکس   ان یول روند،یخودش   ان دنبال باطل که نم هیمردم به طبع انس   ان( ۵۰خطبه

باطل را به صورت حب، و حب را به صورت  کنند،یم یهستند که باطل و حب را قاط

 .دهندیم یو ل ا مردم را فرار دهند،یباطل جلوه م

 

 !اندخناس از قرآن دور مانده یهاوجود وَواس لیما به دل هیعلم یهاحوزه

ند؟ برا یها را حوزه و ط نیا کهنیا یما از قرآن دور با ل جلوه حب را بص    ورت 
مقعده من  تبوّأی د؛یشویگمراه م دینرو د؛یقرآن را فهم شودینم»: ندیگویاند؛ و مداده
راه باطل اَ   ه؛  نیا ندیگویکه همه قبول دارند؛ م یحقّ نیروش؛ از ا نیبه ا«!! النّار
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خلط کردن حب و باطل؛ که خودش  نیبا ا فهمند؛یفقط م حمهو ا غمبریقرآن را فقط پ
 !اندرَانده جانیبه ا خواهد؛یم یطنتیش کی خواهد؛یم یعلم کی

و  یاخالق هیو ترب یعلم هیاَ  ه که ما ترب نیفرار ا نیفرار کرد؛ و بهتر نیاز ا دیبا و
 ایاش  تباهًا حب را به  هره باطل و  کهنیمانع باش  د از ا نیتا ا میداش  ته باش   یمعرفت

 .مینیباطل را به  هره حب بب

ثالث، وکما  عدد الثالث للمس  تعاذ به: ثالث وجاه یثالث للمس  تعاذ منه، عل ص  فات
بعض  ها البعض عَددا وعُددا، عَددِ هر دو هفتاد و پنا  یأن جنود العقل والجهل تس  او

ک لک هنا، إال  ن،یبامسة و َبع نیخمسة و َبع ستند،ین کسانیو  روین یعنیاما عُدد 
هستند  ون  تریجنود عقل قو یروهاین روها،ین یعنی عُدد کهنیا یالعُدد فهما، برا یف

 طانیش     دیی ون به تأ ترند یجنود جهل      ع یروهایرب هس    تند، اما ن دییبه تأ
 .هستند

 

 رصدر( اَه نهیوَوَه در َ محل

عال ألن به کما   وایس    تعیلو لم  نهزمونیالمعرکة، طالما عباده  یف نهزمیال  یاللّه ت
فة أوال:  یإل طانیمن طاعة الش     ارجوایو إذا لم  ؤمرون،ی طاعته. هنا تطلب الص    
َْواسِ اْلاَنَّاسِ» َْوِسُیُ یالَّ ِ»ثم حدود العمل و مجاله: « اْلوَ صدر « ُصدُورِ النَّاسِ یفِ وَ
صدر  ن؛ی نقل  هم نیفکر همچن سه،یوَوَه ن یعقل که جا اَه؛وَوَه  یجا

هنوز ُشل اَه به مرحله  دیوَوَه اَه؛ آنچه که از عقل به صدر رَ یاَه که جا

 .وَوَه اَه یاَه؛ آنجا جا دهینرَ یکمال قلب

 سهیاَه و منحصر به جن ن یشامل همه عوامل وَوَه کننده ماف« الجنّة من»

هستند و ناس  ی، جِن عوامل خف«مِنَ اْلجِنَّةِ وَالنَّاسِ»: لیالتضل یالعامل المحاول ف ثم
جنّ معروف باش   د؛ تمام عوامل  نیفقط هم« اْلجِنَّة»که  س   هین طورنی. ایعوامل جَل

نابر« الناس»هس    تند، و تمام عوامل ظاهر « اْلجِنَّة» یخف عوامل  نیهس    تند. پس ب
َه یکنندهگمراه َو شند، از ا نندهکو شند  ه ظاهر با ر با َِ به خداوند  دیبا هانی ه 
 .پناه برد

 

دحرها، إنما لص    فاتها  ح یال  ة،یادیالح ر،یتعرف ال وات، ف ات الش    ر فبالص    فات
کمضلل لتعرفه  کیأتیإن المضلل ال «: مِنْ شَرِّ اْلوََْواسِ»: الوَواس. ةیالمتعد ةیالمعاد
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قلبک، قل   هیف یصدرک ال  یف وَوسیکمدلل، ف کیأتیإنما  ه،یَع  یایفتح ره ف
کِن تَعْمَ»ش   ود،  کیبه قل  نزد خواهدیدر ص   در اَ   ه، م  یفِ یاْلقُلُوبُ الَّتِ یوَلَ       ٰ

دُورِ  رودیم طانیش   س  تند،یهس  تند، در ابرها که ن هانهیها در َ  قل ( ۴۶رحا،« الص  ُ
انسان که قل  انسان اَه؛ آنجا وَوَه  یکل قوا یبه محور فرمانده کی. نزدکینزد

 .کندیم

أمورک کلها لو انک  یزمامک ف ملکیقلبک، ف یإل جتازهیص    درک و  یإل وَ    وسی
 انیمن ک یالجان  الاف یف یتافیفتحه له باب ص    درک فقلبک فالوَ    واس قد 

هُ »اإلنس  ان، کالنفس األمارة بالس  وء:  وِسُ بِهِ نَْفس  ُ وَلَقَدْ خَلَْقنَا اْل ِْنس  انَ وَنَعْلَمُ ما تُوََ  ْ
وَسَ لَهُمَا الشَّ » طانیو کالش( ۱۶رق، «دِیمِنْ حَبْلِ اْلوَرِ هِیْوَنَحْنُ أَْقرَبُ إِلَ َْ  یَبْدِ یُلِ طانُیْفَوَ
وْآتِهِما یَلَهُما ما وُورِ  یف انیتافی طانیفالنفس و الش    ( ۲۰راألعراف،« عَْنهُما مِنْ َ    َ

 یف یذاته خف یف یقلبه. أو أنه جل یإل ةیه ا الفتحة االص    ل یص    در اإلنس    ان ال 
 .ةیاو جل ةیخف« لنَّاسِمِنَ اْلجِنَّةِ وَ ا»ک لک:  طانیوَواَه، کما اإلنسان الش

س شما َوره را مالحظه بفرما ریدر کتاب رتف  دیکه با ی. حاال نکاتدییالفرقان( تا آخر 
َم س یدر آخر بحث و ختام بحث ر س یاریو از فردا به  میعرض کن ریتف  ریخدا به تف

بُعد  نیاَ  ه که ختام امر در ا نی. و مهمّ مطل  امیپردازیمش  کله م اتِیآ یمو   وع
سب َه، و ما با ،ین ستمر و  یتمام زندگ دیَوره ناس ا خود را در دو حاله به طور م

 هیکه خداوند به ما عنا یتیّقابل یبرمبنا هیحاله فاعل کی: میمترکِّز داش    ته باش    
ّان قاتیحب و به توف اءیحب و به دالالت انب ییاَ    ه؛ به راهنمافرموده از کل  ،یرب

ست میریخودمان کمک بگ یروهاین َتعاذه دیدرتمام مراحل با یو  ون کُون ه  میکن ا
 .«بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِکِ النَّاسِ * إلَهِ النَّاسِ * مِن شَرِّ الوََوَاسِ الاَنَّاسِ»

 

 خناس

که  یخناس هس   تند. کس    هایخناس هس   تند و بعض    ریز یها بعض   وَ   واس نیا
و  یعال یام که وَ  وَ  ه کنم؛ بلکه  هرهآمدهمن دیگویوَ  وَ  ه کند نم خواهدیم

شان م یخوب َه اما ر دهد،ین  گ اردیتاج م گ اردیعمامه م گ اردیم شیابوجهل ا
هدیدر واقع ابوجهل اَ    ه و م گ ارد،یم نی عرق به  هره  گمراه خوا ما  ند، ا ک

 کیکه  ش    ودیبگ ارد. نم ریتا بتواند در ش    ما تاث دهدیخود را بروز م یامنافقانه
 ر؛یهستم؛ من منحرف هستم و به حرف من گوش بده! نا طانیمن ش دیبگو یشاص

سان َه ولو هر ان َه و دور از باطل ا سان متوجّه به حب ا شد؛ اگر  ی ون طبع ان با
 .هم خراب باشد به حساب وَواسِ خناس اَه یلیخ
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ون شما   یول کندیکه وَوَه م یوَواَ کیها دو جور هستند: وَواس نیا یول
فرار  نیدر ش   ما اثر کند، بنابر تواندیدو بار وَ   وَ   ه نم ایبار  کیبا  ؛یهس   ت یقو
مثل مگس! مگس  کندیوَ   واس خناس اَ   ه که ش   ما را رها نم کی ی. ولکندیم
َ  ما  یهااز آدم ی. مثل بعض  رودیباز م ندینش  یم د؛یآیباز م نیزم یرو ندینش  یم

 نیو ا کردندیو در را باز نم زدیمدام در م ییجا کیرفته بود  یکی کنندیکه ول نم
َ  رش، او  یپرت کردند تو وهیلنگه گ کیپش  ه بام  یبعد از باال کوفه؛یدر را م یهِ

شد؟ گفه بالخره به  یگفتند   بش؛یرا فروخه و پولش را گ اشه ج وهیرفه لنگه گ
ولکن  وَ  وسیاَ  ه الوَ  واس الاناس  نی! حاال وَ  واس خناس ادمیرَ   دمقص  
 عمله؛ عملی یحت ته؛یّمُن یإل صلی یحت رجعیو رجعیو رجعی َوسوی

را از  یاَ  الم یهاکه حوزه میدار یکس  ان م؛یهم دار یطورنیما وَ  واس خناس ا و
با  ش،یوَوَه؛ با ر یوَواس خناس هستند؛ مدام وَوَه؛ هِ یول کنندیقرآن دور م

ش  مر  دیفهمی ون آنرا نم دینش  و کیتز که به قرآن نزد نیعمامه، با نوش  تن و... با ا
وَ  واس خناس هس  تند؛ وِل هم  هانی. ادیش  ویابوله  م د؛یش  ویم دیزی د؛یش  ویم
ست م؛یدهیفحش م م؛یکنیم رونیب م؛یکنیقطع م هیشهر کنند؛ینم َواد  د؛یجاهل ه

 .وَواس خناس اَه نیبدتر نیا د؛یستیطلبه ن د؛یندار

رفه و برگش   ه دارد، مدام  دًایاَ   ه که ش   د نی، خناس ا«الوَ   واس الاناس مِن»
 نیرفه و آمد دارد، و تا آن آخر یمگس را نکش     نیو تا ا رد،یتا بم دیآیو م رودیم

شما نور هدا کهنیا ی. برادهدینفس ادامه م شما؛ از قل   صدر  شما؛ از  را  هیاز دل 
رِّ الوََ   وَاسِ الاَ»دور کند.  دُورِ النَّاسِ یفِ وََ   وِسُیُ ی* الَّ ِ نَّاسِمِن ش   َ  یف»نه « ص   ُ
وَط  نی. بلکه در ارَدیکه دَتش نم« قلوبهم یف»که آنجا عقل اَه. نه « عقولهم
 نجایاوَ   ه، در ا کیوَ   ط قرار گرفه  ون قل  هم نزد نیدر ا یوقت رد،یگیقرار م
 .«* مِن الجِنَّةِ وَالنَّاسِ اسِصُدُورِ النَّ یفِ وََوِسُیُ یالَّ ِ»کند  ریتاث تواندیم

ستع اللهم َوَاسِ الاَنَّاسِ، الَّ ِ  یانا ن َشرِّ الوَ َوِسُیُ یبک مِن  ُصدُورِ النَّاسِ، مِن  یفِ وَ
ووفقنا  میومعارف القرآن العظ مانیالجِنَّةِ وَالنَّاسِ، اللهم اشرح صدورنا بنور العلم واال
 لما تحبه وتر اه وجنّبنا عما ال تحبّه وال تر اه

 

 و رحمه اهلل کمیعل والسالم

 

    


