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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 7/7/59   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ( دوم     جلسه )   فراقن   مبارهک   سوره          

 

 .ه استاش نازل کرد این است که خدا برکت فراوانش را به وسیله نزول قرآن بر بندهدرباره آیه اول سوره فرقان 

 خودش را معرفی کرد.گونه  اینخداوند 

 ولین است.زنید اساطیر اال هایی که میحرف :گفتند پیامبران اتهام زدند.به و ای معرفی پیامبران را نپذیرفتند  عده

یا گنج و باغی  ؟!ای بر او نازل نشده چرا فرشته ؟!رود چرا در بازارها راه می ؟!خورد چرا این پیامبر غذا می :گفتند

 .ها هم نسبت سحر به او دادند بعضی ؟! ندارد

در صورتی که اگر انسان به خودی خود زندگی  داند. صر و... نمیکند و برکت را در باغ و ق خدا از این گله می

 ست.دان بهتر می را، رسید بیشتر باغ داشت و خیرات دنیایی به او می، هرچه فرد پولدارتر بود ،کرد و نبی نبود می

ن هم این بود یعنی با وجود نبی دیگر این برکت در باغ نیست. تمام داستا .بر هم زدندرا اما انبیا که آمدند این معادله 

آیا این بهتر است یا  «اذلک خیر»پرسد  خداوند از اینها می .را باور نکردند و تکذیب کردند ها روز قیامت که این

سرایی که وابسته به اراده  دهد. خبر می تعیقماده شده است. از یک سرای واآبهشت جاویدانی که برای پرهیزگاران 

 ها است.  انسان

 بخوانیم و پیش برویم.آیه بنا شد که سوره فرقان را آیه  چونما جلسه قبل تا اینجا را گفتیم 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ﴾۷۱﴿وا السِببِیلَ وَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِی هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ

و  !خورد گفتند چرا پیامبر غذا می کسانی که در این دنیا می .کند می یروزی را یادآور )صلی اهلل علیه و آله(به پیامبر

 !گفتند از این چراها می

اگر خاطرتان باشد جلسه پیش گفتیم اگر کسی بخواهد هدایت پیدا کند خیلی به دنبال اینکه این حرف حق از کجا 

منبعش  چرا گفته؟ دنبال هوای نفس باشد مدام دنبال این است که این را چه کسی گفته؟ولی اگر  .آمده نیست

البته در  استدالل مال کسی است که خرد ندارد. در قرآن اینطوری است. رود سراغ استدالل. کجاست؟ بیشتر می

شود  استدالل معلوم میزندگی ما استدالل چیز خوبی است اما در قرآن وضعیت این است که هرکس شروع کند به 

سیستم قرآن اینطور است که اگر کسی برای چیزی که واضح است دلیل بخواهد یعنی کم  کند. که عقلش کار نمی

 شود که عقل ندارد. یعنی اگر روز بود اما برای روز دلیل خواست معلوم می فهمد. نمی و سفاهت دارد خرد است.

مثال راجع به خدا استدالل  توجهی است. یچینش آن، چینش بلکه ستبرای همین سیستم آیات قرآن استداللی نی

 کند که خدا هست. نمی

 کند. دهد و اگر نخواهد بپذیرد توجیه میانجام می دکلمه حق بساطتی دارد که اگر کسی بخواهد بپذیر

آیا  .کنند معبودهایشان را هم جمع می .کنند کنند یعنی جمع می حشر می .کنند خالصه روز قیامت آنها را حشر می

 شما این بندگان من را گمراه کردید یا خود آنها راه را گم کردند؟ 

 

 حَتَّ  نَسُوا الذكکْرَ وَکَانُوا قَوْماا بُوراا قَالُوا سُبْحَانَکَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِکَ مِنْ أَوْلِیَاءَ وَلَکِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ

﴿۷۱﴾ 

فرمایند که شرک از سه ناحیه ممکن است در انسان به وجود  آورد حضرت عالمه می را می «ما یعبدون»علت اینکه 

ممکن است ملک باشد و یا ممکن است انسان باشد مثل پیامبر. چه یا و   باشداز ناحیه جن  است ممکنیکی  .آید

هم بیاورند آنجا و بگویند ای شیطان  مثبت باشد و چه منفی باشد همه حرفشان همین است یعنی حتی اگر شیطان را

آن کسانی که معبود  دافت یعنی روز قیامت اولین اتفاقی که می دهد. این جواب را می ،یا هآیا تو اینها را گمراه کرد

مثال  خدا تو به آنها دادی و به پدرانشان. اما ای گویند ما آنها را گمراه نکردیم. میو کنند  حاشا می ها بودند انسان
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ی ارهرک شود که دارایی در دنیا یکی از عوامل نسیان است. نسوا الذکر معلوم میاز حتی  ه آنها رسیده است.ارث ب

 اش هالکت بود. همهو رسید  به مقصد نمی انجام دهندخواستند  که می

 اند ولی کند روز قیامت ذکر را شنیده صحبت می آنها همه کسانی که در آیه راجع به کند. نسیان با غفلت فرق می

 انواع تمتع داریم. تمتع بوده است. علت از یاد رفتنشان هم پولدار شدن و تمکن مالی بوده است. یادشان رفته است.

 

 ﴾۷۱﴿بِیرًا فَقَدْ کَذَّبُوکُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِیعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ یَظْلِمْ مِنْکُمْ نُذِقْهُ عَذَاباا کَ

توانید عذاب الهی  اکنون نمی .گویید تکذیب کردند گوید ببینید این معبودان شما را در آنچه میا میخداوند به آنه

 .«نذقه عذابا کبیرا»از شما ستم کرده به نسبت ستمی که کرده  دامرا برطرف کنید یا از کسی یاری بطلبید هر ک

 

یَأْکُلُونَ الطَّعَامَ وَیَمْشُونَ فِی الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَکُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَکَانَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَ

 ﴾۰۲﴿رَبُّکَ بَصِیرًا 

 .نبوده که ما رسولی داشته باشیم که غدا نخوردگونه  این

 یعنی چی؟

که بگوئید که  ها هم گفتندآمد و آنخشکسالی  ؟بعد چه شد . خبآمد گفت من پیامبرم )صلی اهلل علیه و آله(پیامبر

 .ه.بود  )صلی اهلل علیه و آله(این خشکسالی مال این پیامبر

نه اینطور  .شود دشت پرگیاه می ،آید پیامبر می وقتی ،دهد نشان میکه رسول اهلل  نیست که مثل فیلم محمد گونه این

 ش را بر عقل گذاشتها یخدا نظام هدایت .بیاید و اتفاقا خشکسالی بشود )صلی اهلل علیه و آله(ممکن است پیامبر .نیست

شما باید به  .بیاید دنیا بهم بریزدو  یعنی اینکه ممکن است پیامبر با دنیا نگذاشته است. بر روی ارتباط پیامبر است.

 کند. است اورا بپذیرید نه به عنوان اینکه دنیای شما را آباد میحق  نسبت اینکه پیامبر

ای وارد شود و  کند که چه بسا دین در منطقه های دیگر مثال سوره عنکبوت هم مطرح می این مسئله را در سوره

 داری و وضعیت مالی و وضعیت معیشتی. تالزمی ندارد بین اسالم و دین زندگی مردم بهم بریزد.
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با یعنی   کند دنیا همراهی می ، پس ایمان هم در ذات خودش باکند چون تکوین انسان با تکوین هستی برابری می

که ما آن را در همان مقطع  ای نیست آید نقطه شرایطی که برای عالم  به وجود می . اماکند مواهب همراهی می

به آن ای  به صورت نقطه ما نوعا و ممکن است در طول و در گذران دیده شود اما  خطی است مشاهده کنیم بلکه

 .مکنی می نگاه

 .آبادانی شهرها و تمتعات دنیویافتد نه  و آن هم فقط تحت لوای انبیا اتفاق می ،برکت یعنی ذکر و نور

 

 ﴾۰۷﴿فِی أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا کَبِیرًا  وَقَالَ الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَیْنَا الْمَلَائِکَةُ أَوْ نَرَى رَبِبنَا لَقَدِ اسْتَکْبَرُوا

این آیات  !اصال خدا خودش را نشان بدهد .ئکه هم بیایندیعنی در ذهنش این است که اگر پیامبر حق است باید مال

به وحی وصل  اواگر  که همه ذهن بشر در تحلیل انبیا روی دنیا است و توقعشان این است فهمیم خوانیم می را که می

 باید وضع دنیایی ما دگرگون شود. ،است

یعنی این ، است گونه شرح و تفصیل این (۱آیة انظُرْ کَیْفَ ضَرَبُواْ لَکَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا یَسْتَطِیعُونَ سَبِیال) پیرامون

 .کند هم به همین موضوع اشاره می یبرای این فرد مبارک نیست. در آیات بعداین  .نباشد «ه لکل عبد منیبرصتب»

شود در  ذکر نازل می وجه مثلی است. انسان باید از همین دنیا و پوسته استفاده کند. مواردالبته این  که «رزقا فی عباد»

برکت به اعتبار خروج آن  در این صورت برکت است. شود. بعد رویش پیدا کرده و خارج می ،گذارد جسم اثر می

به معنای  «خجسته»شود  تعریف برکت می شود تبارک، گویند. وقتی گفته می می «نمو»است. به افزونی رزق دنیایی 

شده است. در سورة مبارکه  هبه موضوع تبارک اشار «تدبر در اسماء»پر برکت و مبارک است. در بخشی از کتاب 

بر همین اساس  .بیان شده است که در این آیه اسم رب مبارک و پر خیر و برکت معرفی شده است ۱۱الرحمان آیه 

است. در سورة فرقان برکت  هیابد. نوعا تبارک در قرآن با اسماء و افعال الهی همرا میبرکت به واسطة اسماء نزول 

 یعنی اتفاقا برکت در «تبارک الذی انشاء»شود  نزول قرآن به پیامبر در نظر گرفته شده است. در آیات جلوتر بیان می

را به فرد موارد  ای مادی است. که اینه بهشت در این آیه منظور باغ و تمکن .این است که من به تو بهشت ندادم

قصر و باغ ندارد.  آیه برکت در این است که پیامبر هقع برکت در ندادن است. با توجه بدر وا نداده است.

مردم به  ،تنباغ داشتند و زمین داش السالم( )علیهمکنند، اگر پیامبران البالغه بیان می در نهج السالم( )علیهامیرالمومنین

مشخص  گرفت. شکل نمی ،ایمان عقلی که بر پایة عقل و خرد است نشدند. بنابرای شان جمع می دلیل مال اطراف

از این موضوع استفاده کرد و در  السالم( )علیهها به دلیل مال است یا حقیقی است. حضرت ابراهیم شد این ارادت نمی
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البالغه  گذاری ندارد. در نهج ایی است که هیچ جذابیت سرمایهج هیک بادی غیر ذی زرع بیتی قرار داد. یعی مک

نسبت به دنیا چگونه  السالم( )علیهو موسی السالم( )علیهحضرت عیسی که کنند ذکر می السالم( )علیهعلی حضرت

 پس: .ندبه دنیا هیچ اعتنایی نداشت السالم( )علیهبودند. حضرت عیسی

 چیز   هیچ ،اخالق است . مثال اگر پدر کسی خوشبحث اول موضوع اسماء و عدم تالزم برکت با دنیا است

 .گذرد خوش می وتوانند او را بداخالق کند، همیشه به ا تواند آن را بداخالق کند. چون هیچ چیزی نمی نمی

اخالق است. از طرفی پدر فردی بداخالق  چون در این شرایط هم خوش دحتی وقتی در شرایط سختی قرار دار

اصال معلوم نیست  کند. گذرد، پدر این فرد بداخالقی می خوشحال هستند و خوش میاست حتی زمانی که همه 

در این صورت این فرد بر این باور است که بهتر است انسان مال نداشته  .نهیا هستند این افراد واقعا خوشحال 

ار ثابت قرار بگیرد و که انسان بر یک مد اخالق باشد. در واقع بحث ثبوت خیر است. باشد ولی کمی خوش

خیلی باال و پایین نداشته باشد. اگر انسان در یک کار خیری ثبوت پیدا کند مثل این است که برکت را به خانه 

تواند ثابت نگه  خود نازل کرده است. در روایات به این موضوع اشاره شده است. یکی از هنرهای انسان می

شود. لذا برای نزول تبارک خدا   احیه برکت بر او نازل میاز همان ن تا داشتن یک صفت خیر در خود باشد،

 انسان باید در یک صفت خیری ثبوت داشته باشد.

  کند مثل  شود و این آب حیات ایجاد می است به معنای محلی که آب جمع می« برک»برکت از مشتقات

محل آبی برای  ،ات آنموجود ،در بیابان تشکیل شده باشد. در این صورت اگر این برک نباشد که ای برکه

 ادامة حیات ندارند. لذا برکت عامل حیات است در عین ناباوری ثبوت دارد. 

 ست مال وجود ه هم ممکن .برکت وجود داشته باشد اماای مال وجود نداشته باشد  ممکن است در یک خانواده

همه مهم است که مال این موضوع برای  داشته باشد ولی برکت وجود نداشته باشد. برکت در معنویات است.

 آورد.  آورد و برکت نمی خوشی و آرامش نمی

 گوییم خدا خود را  نمی. منزه است خدا شود. سبحان یعنی تبارک اسم فعل است و تغییراتی دارد مثل سبحان می

مبارک در باب تفاعل است و کاری که  کند. تبارک یعنی با برکت است و با مبارک متفاوت است. منزه می

افتد. در سورة انسان با اینکه واژة برکت نیامده است  ها اتفاق می این است که تبارک خدا در مواجههکند  می

است که فرزندان  السالم( )علیهمبیت لهاین راجع به ا «وال شکورا ءنکم جزاال نرید م لوجه اهلل ما نطعمکمان»ولی 

شود.  ت نازل میصدقه بدهند. در این صورت است که برک از روی اختیارند که اهخود را طوری آموزش داد

خواهد. این مجرا موجب فعال شدن  رسانی می یعنی حتما باید یک فعل اختیاری وجود داشته باشد. مجرای فیض
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شوند. به نسبت یک فعل این اتفاق  خیلی مهم می اهلل علیه و آله( )صلیبه همین دلیل پیامبر است اختیار در انسان

این همان برکت است.  .شود مل به احکام دین نماز در آن برپا میافتد. یعنی خانة ما به توسط دینداری و ع می

است، چون اوست که افکار و اختیار را فعال  اهلل علیه و آله( )صلیترین عامل برکت در عالم پیامبر لذا مهم

دهد. در  آمدنش نظام می را برداریم انسان ضاللت دارد و سردرگم است. اوست که با کند و زمانی که پیامبر می

به همین دلیل یکی از القابی که به  .هستند السالم( )علیهمواقع مجرای برکت در عالم اهل بیت

یعنی محل استقرار است و وقتی او برداشته شود  است. «مساکن برکت اهلل»شود  داده می السالم( )علیهمبیت اهل

 مثل این است که فیض از انسان گرفته شده است.

 

 سه نکته مطرح شد: تا اینجاپس 

 . ارتباط برکت با پیامبر3 .ثبوت خیر۰ ارتباط برکت با اسماء  .۷

 

 ارتباط برکت با اسماء

است. ارتباط برکت با حیات به طور  «معنویی» ، حیاتالبته منظور از حیات .حتما برکت با حیات ارتباط دارد

از طرفی حیات مراتبی از دریافت ذکر است. ممکن است حیات  ۷واضح در سورة ملک مطرح شده است. آیة

ارتباط با باال دست  یا کنیم ولیهل اگر همه شرایط را هم برای آن مدنیایی یا اخروی باشد. مثال در یک سلو

 «ذکر»شناسی این ارتباط شناخته شده نیست ولی ما آن را  ر زیستد یحیات نخواهد داشت. حت، نداشته باشد

گوییم. به این ترتیب حیات  می «ذکر»ها را  نامیم. در واقع رجوع آگاهانه به هستة مرکزی و انتقال برنامه می

 مطالعه کنید. «ساختار وجودی از منظر ذکر»توانید در کتاب  مندی از ذکر است. مطالب بیشتر را می بهره

 

 خیرثبوت 

صفات ایمانی  نامند. خیر به معنای خوبی است. هر صفت خوبی در انسان مثل مهربانی و شفقت را خیر می

دهد. به  گویند. ثابت بودن آن به این معنا است که فرد آن را دارد و از دست نمی عقالنی را صفات خیر می

شود. خیر به وسیلة  ین حالت خارج مینسیان دچار شد از ابه شود. همین که  وسیلة ذکر صفات انسان ثابت می
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طور  شود. نسیان انواع دارد. یکی از موارد آن این لة نسیان ذکر هم باطل مییشود و به وس ذکر خدا ثابت می

است که فرد به طور مستقیم به موضوع یا کار توجه نداشته باشد. ولی گاهی نسیان به دلیل توجه به چیز دیگر 

 روزمره اتئابتال .توجهی به موضوع اصلی است. کار شیطان پرت کردن حواس است شود که عامل بی ایجاد می

یم و به ا هما یه جاهایی ذاکر نبود روزمره یعنی های کند. این نسیان گونه است که حواس انسان را پرت می این نیز

نماز خوب باعث  نماز است. ،این دلیل نتوانستیم آنطور که باید حواسمان را متمرکز کنیم. راه تمرکز حواس

تواند در کارهای دیگر هم  نمی ،ذاکر شدن انسان است. اگر انسان نتواند در نماز ذکر خود را متمرکز کند

آورد. یکی از مصادیق  تمرکز داشته باشد. راه خروج از این نسیان نمازهای پنجگانه است. تمرکز ذکر می

دارای  ،هر چیزی که ذکر را در انسان نازل کندنماز است. چون عامل نزول ذکر است. به این ترتیب  ،برکت

 برکت اهلل است. 

، محل مناسب خوانده شود در ،مثال اول وقت باشد. یابی به نماز خوب در ابتدا توجه به ظاهر نماز است راه دست

برای نماز باید  .بعد از نماز توجه کردو  ذکرهای قبلبه  و یا اذان و اقامه خواند ،نشست قبل نماز حتما چند دقیقه

های بعد متفاوت باشد. ذکرهای متفاوت داشته باشیم. نماز خوب دارای  برنامه داشت. مثال نماز امسال با سال

 توجهی قرار نگیرد. زمان و شرایط بر روی نماز او اثر نگذارد و در سراشیبی بیتا ارتقا است.  ریزی و برنامه

 

 برکت

چون از ظاهر  .ی و همه از چشمه بودن آن باخبرندبرخی از آنها پر از آب است و جار .ها دو جور هستند چشمه

های آب شبیه هستند ولی اگر از آنها  آن کامال مشخص است. نوع دوم چشمه هایی هستند که در ظاهر به چاله

آیند. شاید بتوان گفت چشم دوم دارای برکت است و وقتی از آن  جوشند و بیرون می می ،آب برداشت شود

البته شاید در ظاهر مشخص نشود. به این ترتیب برکت چیزی  .شود شده و زایا میشود جای آن پر  برداشت می

یعنی اگر در جایی مرگ « .... الذیتبارک »شود  است که نهایت و انتها ندارد. در سورة ملک زمانی که گفته می

. این به دلیل دیدی این را ناشی از کم شدن قدرت خدا یا تمام شدن توان خدا برای زنده نگه داشتن آن نبیند

سوره ملک در خلق خدا  3آزمایش انسان است تا از آن احسن عمل حاصل شود. به همین دلیل است که در آیه 

  فرمایند، بینید. برای خدا کویر و جنگل یکسان است. حضرت عالمه در ذیل این آیه می کم و زیادی نمی

به واسطة همین موت و حیات جریان  ت. انسانسهمانطور که حیات خلق شدنی است، موت هم خلق شدنی ا
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یابد. انسان اگر به دنبال جریان باالتر است باید موت باالتری داشته باشد. یعنی موت و حیات در زندگی  می

و این  .ریزند. حیات آب است و موت ظرف آن انسان با هم تالزم دارند. مثل ظرفی است که در آن آب می

حیات اختیاری را با موت اختیاری  ،توسعه پیدا کننداینکه رفان برای عدر ظرف قابلیت بزرگ شدن دارد. لذا 

رسد جزء  چون به نظر می ،توان مطالبی را یافت در آثار عرفا در رابطه با این موضوع مفصل می د.دادن تعمیم می

قرار  واقع در شرایطی خود را در حالتی بمیرند. در از روی اختیارعرف رایج آنها بوده است. یعنی اینکه بتوانند 

شود  و سیستم خود را اصالح   هاست. در این حالت وصل به مرکز می در رایانه «آماده بکار»حالت  دهد که مثل

 کند. و قوی می

رد طگیریم. حجر انگار شبیه به  جانشین فعل در نظر می مصدررا  «مَحْجُوراً حِجْراً یَقُولُونَ وَ.. الْمَالئِکَةَ یَرَوْنَ یَوْمَ »

اصطالحی بود از مجرمین زمانی که  «جوراحم احجر»در واقع  است. حجرا مفعول مطلق جانشین فعل امر است.

کند این افراد زمانی که مالئکه را ببینند همان  آورند و قرآن کریم بیان می از چیزی ترسیده باشند به زبان می

ای برایشان دارد. یعنی بر تو حرام است که متعرض  کنند گفتن آنها فایده آورند. خیال می کلمات را به زبان می

واقع دور شدن از روی ترس است. البته دیدن مالئکه بر نوع انسان در برخی موارد حاصل شده و من شوی! در 

تر شده  بیند حسگرهای ادارکی او به تجرد نزدیک را می هنظر حضرت عالمه این است که زمانی که انسان مالئک

رسد که انسان  ک زمانی فرا میدهد ی بینید ولی نشان می است. یعنی مثال االن شما به طور معمول مالئکه را نمی

 هرا هم ببیند. مالئک هتواند مالئک یابد. حتی می چه مومن یا کافر ساختار ادارکی او به نحوی است که تجرد می

در عالم غیب هستند. و انسان در دنیا در حالت شهادت است. وقتی از این عالم به عالم باال و غیب وارد شد 

کنند. این نکته مهم  مالئکه تغییر نمی واال کند واقع سیستم ادراکی ما تغییر می رد .شوند مالئکه قابل رویت می

کنند این  ها در دنیا سعی می غیبی و ادراکی است. بعضی مسیست است که انسان دو نوع سیستم ادارکی دارد.

ط داشته و حرف بزند ولی تواند مالئکه را ببیند و با انبیا ارتبا سیستم غیبی را فعال کنند. یعنی انسان در دنیا هم می

کند  چشم برزخی او کار می ،رود این ارتباط از ساختار معمولی نیست. به هر حال انسان وقتی به عالم غیب می

داشتن چشم برزخی کرامت نیست  ،. در عالم غیبکندفعال  را این سیستمو  باشددر دنیا که انسان  شود می اما

 چون همه آن را دارند.
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 (۰3)مِبنثُوراا هَبَاءا فَجَعَلْنَهُ عَمَلٍ مِنْ عَمِلُواْ مَا  إِل َ قَدِمْنَا وَ

 (۰2)مَقِیلًا أَحْسَنُ وَ مُّسْتَقَرًّا خَیرٌْْ یَوْمَئذٍ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ

 (۰2)تَنزِیالً المَْلَئکَةُ نُزكلَ وَ بِالْغَمَامِ السِبمَاءُ تَشَقَّقُ یَوْمَ وَ

 (۰2)عَسِیرًا الْکَافِرِینَ عَل َ یَوْماا کَانَ وَ  لِلرَّحْمَانِ الْحَقُّ یَوْمَئذٍ الْمُلْکُ

 (۰۱)سَبِیلًا الرَّسُولِ مَعَ اتخََّذْتُ یَلَیْتَن ِ یَقُولُ یَدَیْهِ  عَل َ الظَّالِمُ یَعَضُّ یَوْمَ وَ

 (۰۱)خَلِیلًا فُلَانًا أَتخَِّذْ لَمْ لَیْتَن ِ  یَاوَیْلَت َ

 (۰۱)خَذُولًا لِلْانسَنِ الشَّیْطَنُ کَانَ وَ  جَاءَن ِ إِذْ بَعْدَ لذكکْرِا عَنِ أَضَلَّن ِ لَّقَدْ

 (3۲)مَهْجُوراا الْقُرْءَانَ هَاذَا اتخََّذُواْ قَوْمِ  إِنَّ   یَارَبّ الرَّسُولُ قَالَ وَ

گرفتن دوستان . است دهد که فردی در جهنم قرار دارد و محزون است. نادم در این آیات فضایی را نمایش می

نقش مهم شیطان  دهندهنشان  این .منجر شده من از ذکر دور باشم ،و عدم ارتباط با رسول و آن خلیلنادرست 

 است.  «رها شده»مهجور به معنای  .در این شرایط مهجور است در این موضوع است. قرآن

 

های پر  راهاینکه بدانیم با توجه به این آیات اگر ما بخواهیم مصادیق برکت را در زندگی پیدا کنیم یا  سوال:

شدن در زندگی های مبارک و میمون  راهاینکه ؟ یا ، چه باید بگوییمخیر و برکت شدن یک زندگی چیست

 چیست؟

شود اصحاب یمین یا  گفته می اینکه .م ارتباط دارندههمه با . و اصحاب یمین شدن استدن از میمن شمیمون 

 .کند پیدا میبا برکت  یمیمنه ارتباط

 است کند. ممکن ها معنای برکت در زندگی تغییر میدرک درست داشتن از معنای برکت. خیلی وقت .۷

همچنین نزول و وفور  .این معنای عدم برکت نیست امار اقتصادی سخت شود زندگی انسان زیر فشا

های آن را در مطالب قبل ذکر شد که با خیر و حیات و ذکر حتما باید  ها دلیل بر برکت نیست. ارتباط نعمت

 ارتباط داشته باشد.
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ک زندگی برکت شده است. ی نی بدون معیار نگوییم زندگی ما بیعبرکت باید شاخص داشته باشد. ی .۰

ها را به خود  ممکن است پر از جهاد و کوشش باشد و ممکن است به دلیل جهاد و کوشش خیلی از سختی

فعال شدن صفات مطلوب است. اطمینان و آرامش از  رضایت است. ،هموار کند. شاخص برکت

 دهند.  های برکت در زندگی است. ذکر و قرآن به همراه برکت یک مثلث را تشکیل می شاخص

قرآن و ذکر. قرآن و برکت و ذکر سه ضلع یک  :نازل شدن برکت در زندگی مشخص شد های قل دو راه از راهحدا

در ضلع قرآن قرار  ،تدبر و تفکر در قرآن کردن به قرآن و گیرد و بحث عمل ذکر قرار می شوند که نماز در مثلث می

 افزون شدن برکت در زندگی. های شود راه مندی از وحی و مضمون وحی می گیرد. در واقع بهره می

است. در  «اسیر بودن»به جای  «یسیر بودن»شدن امور است. یعنی  «و یسر لسه»ای که در برکت اهمیت دارد  نکته

برکت همه چیز با   در حالی که در نظام غیر از .شود نظام برکت جریان یسر داریم و همة کارها به سهولت انجام می

زند و در نظام غیر برکت  دلیل در نظام برکت انعطاف و کرامت حرف اول را می شود. به همین سختی مواجه می

 شکنندگی وجود دارد. ،و اصالح پذیری است و در عدم برکت تغییر ،. در واقع در برکتتعصب و حرام و خواری

آقا شما خیلی نامناسب که  دگویی سخت نیست. مثال شما به یک سخنران می اماسر یعنی فرد راحت است سهولت و ی

پذیرد و  فرد به راحتی می .و از این قبیل نقدها ..زنید مثال خوب نمی و کنید ها را رها می کنید و بحث صحبت می

د نخواه سند میاز شما د و نایست کند. ولی گاهی بعضی از افراد در مقابل این نقدها می ها را اصالحآنکند  سعی می

شود حرف  با او نمی .گردد ید. در واقع فرد به دنبال دلیل برای نقدها مشکن خود را نمی منیت و تانبرای اثبات حرف

 سر است.این حالت ع .زد

کند. همه چیز برای او سخت نیست. اما اگر نظام  در واقع کسی که در یسر قرار دارد با مسائل راحت برخورد می

گیرد. این افراد مرتب  ز را سخت میدر واقع همه چی .شود گیرد و ناراحت می همه چیز را به خود می ،باشد عسر

های زیادی برای  هها خیلی سخت شده است. مثال را کنند. در زمان حاضر زندگی بحث و گفتگو درست می

کند و در این صورت ضد  ها را برای خود پیچیده می انسان آن اماخوشحال کردن دوست یا همسر وجود دارد 

قه از برای ابراز عال یهای داشتن بین دو نفر نیست بلکه باید انواع نشانه در گفتن دوست ،شود. در واقع یسر برکت می

 ها توسط هر دو طرف فهمیده شود. از طرفی انواع نشانه و هر دو طرف وجود داشته باشد

 منجر به پوشیدهاین  .کندقدرت این را داشته باشد که برداشت مثبت باید فرمایند: انسان  می السالم( )علیهامیرالمومنین

 شود. ها می شدن عیب
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شود و باید برای  ل انسان در فرد فعال میالیعنی قوة استد فرد این پیچیده شدن را به همراه دارد. در ریتفکشدن فعال 

 ها. حمل منفی دارد از آنهم از طرفی  و بیند میل آورد. در واقع این فرد ابعاد مختلف را الهمه چیز استدمورد او در 

به این ترتیب انسان  .آن منفی است از تا هشت ،اگر ده وجه داشته باشده این است ککند  طبیعتا کاری که انسان می

 است. یکی از یکی بدتر که بیند ها را می منفی

 یقرآنادبیاتمان اگر در زندگی  ،ها فاصله گرفتن از ادبیات قرآن است. مثال در ادبیات خود علت عمدة این پیچیدگی

کردیم ببینیم خدا در این رابطه  جواب افراد سعی مییا حداقل در  گفتیم در جواب یکدیگر آیات قرآن می و بود 

. خداوند خیلی شد، بسیاری از مسائل حل میکردیم چطور بیان کرده است و ادبیات خود را با قرآن هماهنگ می

 !فهمیما  قرآن را به خاطر سادگی آن نمیه ساده در قرآن حرف زده است تا حدی که خیلی وقت

نه به دلیل مشکل و پیچیده بودن. شرط تدبر در و  شود یفهم نم ،دلیل عادی بیان شدنهمین بخش زیادی از قرآن به 

شود. در  خواندن سادة قرآن توصیه می ،قرآن خارج شدن از این سیستم پیچیده است. برای خروج از این پیچیدگی

ک تبارک، تبار ،یعنی مثال در سورة فرقان انسان باید از این پیچیدگی خارج شود. ،رود می باالتر تدبر در قرآن هرچه

. فهمد انسان تبارک را می ،غیر تبارک چیست و با فهم غیر تبارک دیداست و هیچ چیز جز تبارک نیست. بعد باید 

 نه غیر عبد. و عبد یعنی عبد .نه غیر فرقان و فرقان یعنی فرقان

ترین  پذیرد. ساده نمی ،ترین کار برای انسان ساده فهمیدن یک حقیقت است. چون ساده بیان شده است سخت

چون خدا هست. اگر انسان  .شود به صورت آنی بهشت نازل می (ی تقوانیع)قتی که هر کسی به آن توجه کند حقی

جایی هست که خدا در  یعنی فکر کرده است. ترین گزارة عالم توجه نکرده ترین و بدیهی تقوا نداشته باشد به ساده

 .آن نیست.

های ذهن خود رها  باید از پیچیدگی ،اه پیدا کندرخواهد به فرقان  در سورة فرقان این است که اگر کسی می حرف

شود. عبد چه  می عبد خدامثل شود و حرف حق را ساده بشنود، ساده بپذیرد و ساده عمل کند. در این صورت انسان 

 یعنی هیچ حالتی غیر عبودیت ندارد. .عبد است ،هایی دارد، عبد ویژگی

های خیلی  انسان ،ها خیلی ارتباط دارند هایی که با بچه انسانهاست.  زندگی با بچه «بصیر شدن»بهترین راه برای 

او را نگاه  و گیرد ای قرار می شوند. بهترین زمان عمر یک انسان زمانی است که در کنار بچه می ای خاص و ویژه

را باید ها تا حدی او  خواهد با او ارتباط برقرار کند و با او صحبت کند. برای بیان وجود خدا در بچه کند و می می

بیرون هرگز از قلب او  ،داشتنی هست. انسان اگر یک حقیقتی را دریابد دوست داشت تا کودک دریابد که دوست
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ها  توان همة اسماء الهی را در بچه ماند. در هفت سال اول می در قلب باقی می اماممکن است فراموش کند  .رود نمی

مادر برای بچه مصداق اسماء باشند. وقتی پدر یا مادر را شود که پدر و  ذخیره کرد. در واقع این امر زمانی محقق می

ها تام کرد واز هفت سال دوم به  توان به تدریج این را برای بچه کند. در واقع می انگار اسم را رویت می ،بیند می

رین محیط اگر در بدتها کاری کنند که  توانند با  بچه کند به رجوع کردن. در واقع پدر و مادر می تدریج شروع می

تواند در فضای خیلی وسیعی خیر را  شود چرا که می منحرف نشوند. این فرزند برکت می گرفتند،قرار انحراف 

  افتد. این در اثر جاری شدن ذکر اتفاق میو جاری کند. 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(


