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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 41/7/59   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (سوم   جلسه )   فراقن   مبارهک   سوره          

 

 با عرض تسلیت خدمت حضرت بقیه اهلل، برای سالمتی خود صلواتی ختم بفرمایید.

السالم( در همة ایام باالخص در ایام عاشورا و اربعین قرار دهد  شااهلل خداوند نام ما رو جزء زائرین اباعبداهلل )علیه ان

 صلوات

شود، زیارت آقا اباعبداهلل )علیه السالم( و بقیة  شاءاهلل حداقل ثوابی که برای ما در این جلسه ثبت می ان

 صلوات السالم( باشد بیت)علیهم اهل

تعدادی از آیات سورة مبارکة فرقان در جلسة گذشته مطرح شد. برخی از نتایج نکات بدست آمده در جلسة گذشته 

 به این ترتیب است:

تواند بین  توصیفی از قرآن است. یعنی می« فارقیت»های قرآن است. سورة مبارکه فرقان به وجه  فرقان یکی از نام .1

 ندازد.   هست و نیست و بین بایدها و نبایدها جدایی بیا

 ،شود. ظاهرا به این ترتیب است به واسطة عبد است که قرآن به او نازل می« عبدی»تر از قرآن در سوره  مهم .2

تواند سورة فرقان  می ،اهلل علیه و آله( است ای در وصف پیامبر)صلی شود. اگر کسی به دنبال سوره ن نازل میقرآ

 را انتخاب کند. 

دهد. نذیر  کند. در واقع برکت را با نذیر ارتباط می رمز و رازهای برکت در زندگی را مطرح می« تبارک»بحث  .3

برکت در زندگی یعنی هوشیاری. هوشیاری یعنی ذاکرتر بودن  کند. مثل اینکه یعنی کسی که هشیاری ایجاد می

ذکر است. به این ترتیب هر کسی عبدتر باشد  ،عبد همایکت بیشتر در زندگی است. خمیردر زندگی دارای بر

 دارای ذکر بیشتری است.

کند،  مطرح میتحلیل مفصّلی در این رابطه « توقعات انسان از کسی که از جانب خدا مامور است»در رابطه با   .4

کند، قرآن به یک بنده نازل  دهد. به این صورت که بیان می کند و آن را تعمیم می سیستم انسان را تحلیل می
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خورد و چرا مَلِک نیست. به تدریج با ذکر این  چرا غذا می ،رود این فرد چرا در بازار راه می دای گفتن شد. عده

فرمایند، قوم من قرآن را مهجور کردند. بنابراین مهجور  ه و آله( میاهلل علی موارد در آیات انتهایی، پیامبر)صلی

ها بگویید این کالم خداست، براساس  آید. یعنی اگر به انسان بودن قرآن به دلیل تواقعات انسان به وجود می

 کند اگر کالم خداست چرا به این شکل نیست؟!  توقعاتی که دارد بیان می

بیند ممکن است حق را در قالب  شود این است که وقتی حق را می آن مواجه مییکی از مشکالتی که انسان با 

 شود. به آن جذب نمی هو در نتیجقرآن ببیند یا انسانی که از جانب خدا آمده است. ذائقة پذیرش او را ندارد 

داند و آن عامل اصلی و پایه در تغییر ذائقة  علت عدم جذب را ظلم می کند آیات سوره طبق تحلیلی که می

به طور طبیعی ذائقة او نسبت به حق تغییر  ،به خود یا به دیگران ت به حق است. یعنی هر کس ظلم کندسان نسبان

الت مختلفی در اهایش است. در واقع سو سواالت او بیشتر از دریافت ،بیند کند. به این ترتیب وقتی حق را می می

 بندد. ذهن فرد نقش می

م خواهد بود. اگر شود، ذهن پر شبهه و نا آرا تی که در او ایجاد میهرکس در زندگی ظلم کند، اولین خصوصی

که کشش انسان به چیزهای دیگر  کند. زمانی فرقان بودنش در کسی که فاقد ظلم است اثر می ،قرآن فرقان است

ر ذائقة هایی دارد که باعث تغیی شود این فرد ظلم بیشتر از قرآن باشد و خیلی وابستگی به قرآن ندارد، معلوم می

 او شده است.

 شود؟ چرا این عدم تمایل در کودکان هم دیده می :سوال

رود. طبع کودکان  کافر از نور به ظلمات میشود و ات خارج شده و وارد نور میالکرسی، مومن از ظلم با توجه با آیه 

در نور  ،شود ر میگونه است و علت آن طبیعت انسان است که ظلوم و جهول است. ولی به نسبت کسی که کاف این

مومن است در ظلمت قرار دارد. همة بچه ها میل به نماز دارند که این تمایل به دلیل همان که است و به نسبت کسی 

کند.  شود که در این صورت انسان را عاشق نماز می ای اضافه می نور اولیه است. بعد از انجام عمل صالح، نور ثانویه

طفل نسبت به مادر حال د شد. اگر به تدریج حال انسان نسبت به قرآن شبیه به در غیر این صورت عاشق نماز نخواهن

 در این صورت دچار مشکل است. ،نباشد

فلق ه د ظلم نیست. در سورهایی هم وجود دارد که بر فرد القا شده است. یعنی همیشه خود انسان مولّ از طرفی ظلم

 شود. که از طرف جامعه مستولی بر فرد می هایی است ها ظلمت در واقع این« بقغاسق اذا و»شود  ذکر می

 .کند های با برکت و فاقد برکت معرفی می در سورة فرقان، قرآن را به عنوان یک عامل جداکننده زندگی
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گیرند. در واقع کاری  شوند و شکل فرقان به خود می کند که فرقان نما می گاهی عواملی در زندگی رسوخ پیدا می

ها  به معنای خلیل است« اَخِله»در جهت عکس و غیر حق هستند. یکی از این موارد اما نند ک کند را می که فرقان می

ها را  است، به معنای دوستی که نسبت به خلل و فرجهای انسان آگاه باشد یا بتواند آن« خَلَ»است. خلیل از مشتقات 

های انسان را پوشش هگی را بداند یا نیازها و حفر. لذا هر دوستی خلیل نیست. کسی که راز و رمزهای زندپر کند

کند. ممکن است همسر او باشد  خلیل نام دارد. لذا انسان یک موضوعی به نام خلیل را در زندگی خود پیدا می ،دهد

 یا فرزند یا کس دیگری باشد. یعنی خلیل الزاما جنسیت ندارد. کسی است که نیازها را برطرف کند.

کند. در واقع کسی است که خلیفة صمدیت  ست که نیاز خود را از جانب خدا پر میکسی ا« خلیل الرحمان»

شود که انسان خیلی  معلوم می ،شود نما می فرقانی که خلیل شود. ولی زمان خداست چرا که توسط خداوند پر می

ها به طور طبیعی خود  نشود که انسا رود. نکته مهمی است که در سور مطرح می ها به هوای دیگری به جهنم می وقت

د. در واقع در این سوره نقش نشو د و نوعا در اثر آن گمراه مینده را تحت تاثیر اغواهای دیگری یا دیگران قرار می

کند این افراد کار  کند. فقط در سورة فرقان این اصطالح و واژه مطرح است که معلوم می خلیل را پر رنگ بیان می

 کنند. فرقان را بالعکس می

ظلم به خود و ظلم به دیگری. ظلم به خود به واسطة گناه کردن و  :کم و زیاد ندارد. بر دو نوع است ظلم است. ،مظل

نمل ظلم را قرین علو شود. ظلم هم به معنای تاریکی است ولی در سوره مبارکه  نقص در کمال به انسان وارد می

باید از ظلم بترسد.  دهد. انسان ظلم مبدا میل را تغییر می گیرد و فساد. یعنی هر چیزی که در فرد علوی ایجاد کند. می

واقعا  ،ترسد حاضر است برای فهم ظلم چه کارهایی بکند؟ اگر موضوعی برای فرد مهم شود انسانی که از ظلم می

گیری نسبت به فهم  کند. به این ترتیب موضع شود. این فرد یک چشم بینا و گوش شنوا پیدا می برای او مهم می

ای این موضوع را برای او روشن کند. مهم این است که انسان تشنه شود. انسان اگر تشنه  وع ندارد ولو اینکه بچهموض

 کند که آنچه از غیب آورده را به او عرضه کند ولی اگر تشنه نباشد نسبت به آنچه پیامبر طلب می باشد از پیامبر

 وضع خواهد داشت.از سور فرقان می توان فهمید ذائقة افراد قرآنی هست یا نه. آورده م

در بحث استغفار به طور مفصل راجع به ظلم بحث شد. استغفار ضد ظلم است. غفران یعنی محو اثر ظلم، به همین 

ودی او قرار گرفته است های وج انسان القا شده است و در الیه  ها از محیط بر کنیم. یکسری از ظلم دلیل استغفار می

هایی وجود دارد  نامند. یعنی یکسری ظلم این انسان را مخلص می .شود شد انسان این موارد اصالح میکه به واسطة ر

 شود. که فقط به واسطة امدادهای غیبی برطرف می
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 شوند:  هایی که در حوزة تکلیف قرار دارند دو دسته می ظلم

ه مرتکب داده را انجام نداده یا به گنا کار خوبی که باید انجام می .ظلم به نفس اول: نسبت به خود فرد است به نام

 گیرد.شدن در این دسته قرار می

مثل حق الناس، غیبت و هرچیزی که به  .شود د به نام ظلم به غیر مطرح میدوم: ظلمی که فرد نسبت به دیگران دار

نماز  کند. مثال فردی را بی لم و تاریکی را در دیگری القا میهایی هستند که ظ دیگری آسیب برساند. بدترین آن ظلم

زند. باید به خدا  های جزئی ما هم به دیگران آسیب میرخواند. خیلی از کا کند. یا روایات را بد می حجاب می یا بی

 های ما در امان باشند. پناه ببریم تا دیگران از شر ظلم

 

 (22عَسِیرً) الْکَافِرِینَ عَلىَ یَوْمًا کَانَ وَ  نِلِلرَّحْمَا الْحَقُّ یَوْمَئذٍ الْمُلْکُ

 (22)سَبِیلًا الرَّسُولِ مَعَ اتخَّذْتُ یَلَیْتَنىِ یَقُولُ یَدَیْهِ  عَلىَ الظَّالِمُ یَعَضُّ یَوْمَ وَ

 (22)خَلِیلًا فُلَانًا أَتخِّذْ لَمْ لَیْتَنىِ  یَاوَیْلَتىَ

 (22)خَذُولًا لِلْانسَنِ الشَّیْطَنُ کَانَ وَ  جَاءَنىِ إِذْ بَعْدَ الذِّکْرِ عَنِ أَضَلَّنىِ لَّقَدْ

شود به  ها برقرار می هایی که بین انسان ها ارتباط یعنی خیلی وقت .دهد به شیطان ربط می« خَذُولًا لِلْانسَنِ الشَّیْطَنُ کَانَ»

در فرد  ای کند و حفره فرد تغییر میکند و جزای آن به این شکل است که ذائقه  واسطة شیطان است. انسان غیبت می

کند با این فرد ارتباط خوبی  بیند که غیبت کرده است. انسان حس می بعد فردی را می .گیرد به نام غیبت شکل می

 بین تعداد زیادی انسان کهخیلی جالب است هم این گیرند.  گیرد و این دو کنار هم قرار می دارد. القایی صورت می

ند. لذا ذائقه به همراه القای شیطان برای جریان منفی کافی است. به اهچطور این دو با هم ارتباط قوی برقرار کرد

 است والبته در حق هم یکسان  .کند های اجتماعی انسان هم ذائقه و مثل خود را پیدا می همین دلیل در حرکت

 ها وجود دارد. ذائقه

القائات محیطی و  ،گونه است. اگر کسی ظالم شد خلیل اینها خیلی سریع است.  گیری بعضی دوستی شکل

 «قتیل العبرات»دهند  السالم( می کنند. یکی از القابی که به اباعبداهلل)علیه های اطراف این ظلم را تشدید می انسان

هاست. یعنی به دلیل جوزدگی دوستان به میدان کشیده شد. در حدی که در روز  یعنی کشته شده اشک است،
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برای ایشان گریه نکرده است. دلیل آن این است که انسان در  میدان جنگ، کسی به اندازة قاتلین حضرتعاشورا و 

کند باید باشد. خیلی  کند. ولی احساس می شود در حالی که دلش او را یاری نمی صحنة مخالفت با خدا حاضر می

از طرفی اغوائاتی هم  .«دست خودش نیست ،کند میکه کار اشتباهی »کند  خطرناک است زمانی که انسان مطرح می

 شود. از سوی محیط به فرد می

کارهای اشتباه را تکرار نکند تا ذائقة او به تدریج برگردد. باید مدتی را با طیبات د رای خروج از این حالت انسان بایب

ماند.  این تیرگی مدتی هم در انسان میکند و  باشد تا ذائقة او به سمت نور برگردد. به هر حال ظلم انسان را تیره می

بخش  ،شود از طرفی بخشی از این تیرگی آگاهانه است و بخشی ناآگاهانه. مثال وقتی کسی وارد جریان اظالل می

تشدید  آن راآگاهی نیست. یعنی ظلم روی ظلم قرار گرفته است و خلیل  رویکند از  زیادی از کارهایی که می

شود طوری که از صد ظلمی که از  . در این صورت جریان ثابتی ایجاد میکند شیطان هم مدیریت می و  کند می

که فرد  وجود داردگیرد نود و نه درصد آن ناخودآگاه است. ولی حداقل یک ظلم آگاهانه  سوی فرد صورت می

واهد ها بیشتر را خ برای خروج از این جریان باید از همان یک ظلم آگاهانه شروع کند. به تدریج امکان مقابله با ظلم

دست خود او نیست.  ،کند انسان در تاریکی قرار دارد و اگر هم اشتباه می .داشت تا پاک شود. ظلمت شوخی نیست

تواند به زندگی برگردد در غیر  می ،ها دست بردارد ولی همین فرد یکسری کارها دست خود اوست و اگر از ظلم

 رود. این صورت به سمت هالکت محض می

 

 (33)مَهْجُورًا الْقُرْءَانَ هَاذَا اتخَّذُواْ قَوْمِى إِنَّ   یَارَبّ الرَّسُولُ قَالَ وَ

از خوارج نهروان و از  ،بر پا نداشتن غدیر، خبر از سقیفه «مهجورا قرآن»گوید  اما زمانی که میاین سوره مکی است 

اصال . را نیست. اهمیت این آیه کمتر از عاشودهد، میقرآن در سیستم آنها نیست اماجایی که همه مسلمان هستند 

شوند  ها از قرآن دور می شود. وقتی انسان خود عاشورا است چون در اثر این موضوع است که واقعة عاشورا ایجاد می

 پسندد. ذائقة آنها معاویه و عمر و ابوبکر را می

ند کن در عرف عرب حفظ قرآن ساده و مثل متن بوده است.خیلی مواردی که در رابطه با تقید خوارج مطرح می

های خود در رابطه با خوارج آنها را مشابه منافقین معرفی  واقعیت نداشته است. حضرت آقا در یکی از تحلیل

 مقدس بداند.  فقین بداند یا آنها را افراد خشکاند. خیلی متفاوت است اینکه انسان خوارج را جزء منا کرده
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هایی که دارند حتی در نمادهای خود هم از  ها و حکم همثال در نام .کنند منافقین حتی از آیات قرآن هم استفاده می

کنند هم  و نابینا هستند. حتی آیاتی که استفاده میاند بهره ع این افراد از نور قرآن بیکنند. در واق آیات استفاده می

 ربط به موضوع مورد نظرشان است که نشان از عدم فهم آنها دارد.  خیلی بی

کند. خسران قرآن برای این  تابد پاک را از خبیث جدا می است و زمانی که برجایی می جداکننده .قرآن فرقان است

کند. این فرد با توجه به سورة زمر از ذکر حال خوبی ندارد. در  کند. او را رها نمی افراد این است که عالم را بدتر می

اهل  و السالم( کت امام حسین)علیهواقع قبل از تابش قرآن خیلی این احساس را ندارد. لذا انسان باید به بر

السالم( از ظلم پناه ببرد. چرا که اگر انسان ظالم به نفس باشد و کاروان حسین بن  و انبیا)علیهمالسالم(  بیت)علیهم

کند و نسبت به آن موضع  پیوندد بلکه آن حرکت را نقد می السالم( در حال گذر باشد نه تنها به او نمی علی)علیه

شد  شاید با یک مذاکره موضوع حل می د..رت نکرچرا با فالنی مشوکه کند به استدالل آوردن  روع میگیرد. ش می

رسد.  خیلی از این شایدها به ذهن انسان می ،ها. اگر انسان مسیر کربال را روی نقشه دنبال کند و از این قبیل حرف

ین تحلیل منجر به همراهی با این کاروان شود. ولی ا وقتی ظلم باشد سیستم تحلیل انسان در مواجهه با حق روشن می

« نصیحت به اخی»یکی از آنها  اند. به چند لقب معتبر شدهایشان السالم(  شود. در زیارت حضرت عباس)علیه نمی

آورد  السالم( می هاشم)علیه بنی یعنی حضرت تحلیل دارند ولی در سپاه خود. همة خصوصیاتی که برای قمر .است

اند ولی در سپاه  های خوبی بوده ای  به واسطة آن و به بهانة آن با وجود اینکه انسان همان خصوصیاتی است که عده

 یزید بودند.

کند، محصول  کند. اینکه فرد توان تشخیص ندارد و امام هم به او القا نمی رابطة انسان را از قرآن و امام قطع می ،ظلم

شود. چنین فردی  باشد در این صورت به او گفته می ها حقیقتا باید برای فرد مهم یک ظلم است. از طرفی این ظلم

شود. در غیر این صورت از خود قرآن هم  حتی حرفهای یک کودک هم برای او مهم می .شود سراپا گوش می

 شود. آورد و متوجه نمی انسان چیزی بدست نمی

موضوعیت است. مثال در  ،ردک الل نداشتن نیست. اینکه انسان در زمان قیام عاشورا بود چه میبحث راجع به استد

به سوی یشان نتیجه احتماال از موضوع حرکت االسالم( ما در ایران بودیم، در  )علیهاباعبداهلل زمان حرکت حضرت

 .ماندیماطالع می  کربال بی

شود. به میزانی که  اخبار به او منتقل می حیوه به وسیلة امام و قرآن به صورت انسان دارای ضمیر هوشیاری است ک

بنابراین دریافتی نخواهد  و او در تاریکی است و این ضمیر در او خاموش خواهد بود ،ظلم در انسان زیاد شود
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از آن باید  برای خروج  .نشنود به همان اندازه ظلمت دارد اگر .را بشنود ت. انسان اگر هست باید صدای امامداش

 شود. می« اخلص هلل»این توجه اگر مستمر باشد  و همة حواس را جمع کرد

کشد و  کند و خود را از جامعه کنار می شود، نوعا شروع به حسرت خوردن می انسان زمانی که متوجه ظلم خود می

ماند. در حالی که اگر حقیقتا ناراحت این موضوع  کند و در همان حال باقی می ارتباط خود را با دیگران کم می

گیری و غم غصه داشتن.  خواهد نه گوشه انسان برطرف شدن ظلم را می کند. خدا از ظلم خود را برطرف می ،باشد

فرماید:  حال معنوی بهتری دارد. در حالی که قرآن می ،تر باشد این باور غلط در بین مردم است که هرکس محزون

طلوب خواهد بود چرا که حزن، فی النفسه مطلوب نیست. آنچه م« ذالک خسران المبین»و « خسر الدنیا و االخره»

 نداشتن ظلم است. ،است

از نظر ما هر کسی  .کرد ر آنها رشد کرده را تبرئه میغالب افرادی که ظلم د ،کرد اگر انسان به جای خدا قضاوت می

گناه است. لذا  پس این فرد بی ،کرد قطعا ظلم می ،شد گرفت و بزرگ می فرد در این شرایط قرار می غیر ازینهم 

وقتی در  .کنند. اما در قرآن اینگونه نیست  کنید تقریبا همة مجرمین برائت پیدا می میها را تحلیل سیستمی  وقتی انسان

ظالم است. یک جریانی دارد به این ظالم، گونه است. برای خدا مجرم، مجرم است و  گیرید این زندگی افراد قرار می

کند بیشتر از جرمی که  ارد و عمل نمیهای خداوند مثل ما نیست. برای خداوند آنچه فرد در دست د ترتیب تبرئه

در معرض کار  اماها شاید در معرض آن گناه بزرگ نباشند  مرتکب شده موضوعیت دارد. در این صورت انسان

گیرند. یعنی گویی ما و آن مجرم دریک موقعیت قرار داریم. در واقع  قرار می ،توانستند بکنند و نکردند کوچکی می

 گیرد. ر مختصات قرار میهر دو در یک فضا و یک محو

برای مثال در ایام محرم که در آن قرار داریم، مگر همه افراد دوست ندارند که در کاروان حضرت باشند، پس 

توانیم با آن  حداقل یک ظلم را در خود برطرف کنند. در واقع به مصادیق جزئی ظلم در خود توجه کنیم که می

 توجیه را کنار بگذاریم.باید رطرف کنیم. و آن را ب کردهرا شناسایی و آن مقابله کنیم 

ناهشیارانه است. در ما هم نور ایمان وجود دارد و از صد ظلمی که  ،کند یک مجرم نود و نه درصد کارهایی که می 

اصالحی آن کمتر   ، مولفهظلم آن ناهشیارانه است. یعنی هرچه انسان در مسیر ظلم بیشتر قرار بگیرد 23دهیم  انجام می

شود و  های اصالحی او بیشتر می مولفه ،شود رسد. هرچه مومن می زودتر به نتیجه می ،نها را اصالح کنداست و اگر آ

تر است. به این ترتیب انسان مجرم در هر حالتی یک سری کارهای اختیاری دارد که جلوی ظلم را باید از  پخش
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های هدایتی بیشتر از مجرم است.  و در زمینههای اختیاری ا حوزه اماآنجا بگیرد. انسان مومن هم به همین ترتیب است 

 تواند اصالح کند و به سمت نور حرکت کند. در واقع بیشتر می

 

 (33)مَهْجُورًا الْقُرْءَانَ هَاذَا اتخَّذُواْ قَوْمِى إِنَّ   یَارَبّ الرَّسُولُ قَالَ وَ

 این آیه برای جامعة کنونی آمده است. یگوی

 

 (31)نَصِیرًا وَ هَادِیًا بِرَبِّکَ  کَفَى وَ  الْمُجْرِمِینَ مِّنَ عَدُوًّا    نَبىِ    لِکلُ جَعَلْنَا کَذَالِکَ

 (32)تَرْتِیلًا رَتَّلْنَاهُ وَ  فُؤَادَکَ بِهِ لِنُثَبِّتَ کَذَالِکَ  وَاحِدَةً جُمْلَةً الْقُرْءَانُ عَلَیْهِ نُزِّلَ لَا لَوْ کَفَرُواْ الَّذِینَ قَالَ وَ

 (33)تَفْسِیرًا أَحْسَنَ وَ   بِالْحَقّ جِئْنَاکَ إِلَّا بِمَثَلٍ یَأْتُونَکَ الَ وَ

دار  کَذَالِکَ، این مدل شبیه به مدلی که در باال گفته شد، مدلی بود که برای همة انبیا اتفاق افتاد و همة انبیا دشمن

ها را به اغوا  های آنها شیطان هم آن ظلمای به دیگران ظلم کردند و با هم دوست شدند. به واسطة  شدند. یه عده

 شان کرد.کشاند و به مجرم تبدیل

کند. وقتی انسان  انسان وقتی ظالم است به خود یا دیگران ظلم می تفاوت ظالم و مجرم در این است کهدر واقع 

لم است. در واقع ظا ،جرمی دارد یعنی سزاوار مجازات است. ظالم الزاما مجرم نیست. ظالم تا زمانی که مجرم نشده

 رسد که موجب عقاب است.رتبه دارد و کار ظالم به جایی میدو م

دارد .یعنی به حدی عرصه را برای نبی تنگ کردند   حکایت از یک جریان پشت پرده« نَصِیرًا وَ هَادِیًا بِرَبِّکَ  فَىکَ»

 دهد.  های مخفی خبر می که او را به سمت کشته شدن بردند. از پرده

قرآن یک مرتبه نازل نشد و در « وَاحِدَةً جُمْلَةً الْقُرْءَانُ عَلَیْهِ نُزِّلَ لَا لَوْ کَفَرُواْ الَّذِینَ قَالَ»ه کافر شدند گفتند کسانی ک

گونه است و به صورت کامل یک مرتبه نیامد. در حالی که  قرآن چرا اینکه طول زمان اتفاق افتاد. کفر گفتند 

 رَتَّلْنَاهُ»شود.  اینطور آوردیم. چرا که نازل شدن این مدل قرآن منجر به تثبیت فؤاد میما « کذالک»فرماید  خداوند می

 کند. هماهنگی و نظم ایجاد می .کند خود این مدل یک چینشی را  ایجاد می« تَرْتِیلًا
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 (34سَبِیال) أَضَلُّ وَ مَّکاَنًا شَرٌّ أُوْلَئکَ جَهَنَّمَ  إِلىَ وُجُوهِهِمْ  عَلىَ یحْشَرُونَ الَّذِینَ

و خورده و دریافتی هیچ کس نباید احساس کند مهر به قلب ا همینطورهیچ کس نباید خود را از ظلم تبرئه کند و 

 ،باشد« خوف و رجا»از طرفی همه باید احساس کنند ممکن است دچار لغزش شوند. اگر حالت نخواهد داشت. 

کند به  شود چرا که احساس می دچار لغزش می ،گرفته شود رسد. هرگاه این خوف و رجا از انسان انسان به تعادل می

انسان در هر  .منطقه فراق رسیده است. کسی با او کاری ندارد و در یک امنیتی قرار گرفته است. این چنین نیست

از میان برداشتن موانعی است که جلوی نور را گرفته و  ،حالی ممکن است لغزش داشته باشد. برنامة ثابت و جاری

 کند.  ایجاد می ،را که عامل آن ظلم استظلمت 

 دارای این سه مولفه است که هر کدام به صورت زیر است:« تقدیر و تدبیر و تقریر»واژة َجعَلْنَا به معنای 

یعنی اتفاقات بعد یا به واسطة  تقریریعنی اداره  و اجرا کردیم.  تدبیریعنی قانون آن از قبل گذاشته شده است.  تقدیر

که براساس آن حکمی تشریح می تکوینی را  ، قانونهر جایی که خداوند در عالم. کرده استآن را ثبت 

لباس است. یا مثال جعل بینکم مودت و رحمت قرار داده است  ،جعل اینکه لیل مثل .آمده استبا جعل  آورده،شود

 ها در واقع قوانین هستند. شود. این یعنی به طور طبیعی انسان با ازدواج  مودت و رحمت در او جاری می

از این ظلمت تواند  نمی ،کند انسان قانون دارد. کسی که غیبت می که کند در واقع  بیان می« جعلنا»شود  وقتی می

در رابطه با کفار  شدیدکند. در سورة زمر خیلی  غیبت دور شود و حتما گرایش به این ظلمت و غیبت پیدا می

برای انسان سوال پیش  .ریزند های خوب هم به هم می ن حرفکه افرادی هستند که با شنیداست صحبت شده 

این حالت این آیه است که جزاء ظر دلیل آیدکه چطور ممکن است برای فردی چنین حالی به وجود آید!؟ به ن می

شود. گناه بعدی  فرد میهمان گناه جزاء  ،شود گناهی، گناهی مثل آن است. وقتی کسی گناهی را مرتکب می هر

گفته « و اغاللسالسل »به همین دلیل به گناه  .آورد به این ترتیب هر گناهی با خود گناه دیگری می .جزاء بعدی

های  تواند ببیند. رهبری در سخنرانی که غیر این را نمیکند به طوری دید فرد را محدود میچون  شود. اغالل است می

گری جوانان امروز حتی از زمان جنگ  کنند مثال اینکه میزان انقالبی خود بیشتر نقاط سفید و مثبت را بیان می

یشان وجود دارد به این ترتیب آنها را گری در ا تحمیلی هم بیشتر است. چون خود ایشان انقالبی هستند و نور انقالبی

تواند ببیند.  ولی  مثل امام زندگی کند چون با نور امام می ،شود انسان در غیبت امام طور می شناسد. این فهمد و می می

رسد که فرد  کشد. به جایی می شنود و ذائقة فرد نمی هاست. یعنی چشم و گوش فرد نمی خاصیت گناه انداختن پرده

 شود.  فایده می پوچ و بی ،آورد ا در نظر میهر کاری ر
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یکی از مباحثی که بین جوانان مطرح است همین موضوعات است که مثال رفتن به مسجد یا خواندن نماز اول وقت 

شود و در ظلمت قرار  تواند داشته باشد. در واقع به این ترتیب انسان به این شکل تیره می چه فایده و سودی می

 گیرد. می

ها و آن چیزهایی که خوب و به صالح  ین مصداق برای مذهبیون در رابطه با ظلم، عمل نکردن و ترک دانستهتر مهم

ها دنبال راهکار برای انجام  کنم. خیلی دانم االن باید سکوت کنم ولی این کار را نمی . مثال من میباشد، میاست

ان نباید به دنبال پیدا کردن راهکار چگونه انس .. مثال نباید غیبت کردگردند. انسان نباید ظلم کند ندادن گناه می

بت نکند در حالی که باید در خط یغیبت نکردن، زمان خود را از دست بدهد. مثال در سن باال فرد فقط توانسته غ

 «کار خوب را باید انجام داد و کار بد را نباید انجام داد»یک قاعده وجود دارد . بودمیمقدم جنگ در برابر باطل 

برطرف ، اند ها آگاه کرده را نسبت به آن هایی که به او نشان داده شده و او شود اگر ظلم ان دچار خسر میدر واقع انس

در سپاه یزید خواهد بود. از  و به ناچارگیرد  السالم( قرار نمی امام حسین)علیهدردستگاه این شرایط و در  .نسازد

دهد ولی ترک کردن حاال به تدریج انجام  .ن باشندطرفی نباید خیلی به دنبال راهکار بود. به دنبال انجام ندادن آ

حتی از یک ظلم و دروغ باید شروع کرد. البته این نظر امام)ره( در کتاب آداب نماز است. به این  .حتما باید باشد

شکل است که انجام ندادن کاری به صورت دفعی است و انجام دادن یک کار به صورت تدریجی است. گفته شده 

قوایی مثل از ترک محارم نیست چون آن را باید قطعی انجام نداد. در انجام واجبات باید انجام دهد و است که هیچ ت

 شود بهره گرفت تا صفت شود. در اخالق از کثرت رفتار می

در نظام تربیتی  و ، حاضر نیست قطع کندشود هایی برای او محقق می ریانشود و چنین ج انسان وقتی دچار ظلم می

ها و  کند. یعنی وقتی انسان در برطرف کردن ظلم دارد و فشارهایی را به فرزندهای خود تحمیل می اعتدال را نگه نمی

 دهد.   د را نشان میگناهان کوتاهی کند در سیستم تربیتی به شکل دیگری خو

 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(
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  از کسانی هستند که به  یخانم عاصف و آقای موسو کنم اینکهمطرح ستم خوامیکه مهمی  موضوعیک

ها بررسی شده و افراد  های زیادی از کشور در این خیریه های مختلف در ارتباط هستند و بخش خیریه

م قرار بر این شد تا بخشی از این نیازمند شناسایی شده است. طبق پیشنهادی که ما به این دو بزرگوار دادی

زم التحریر است. هر کدام از اکار را ما انجام دهیم. طبق بررسی که انجام شده یکی از نیازهای اساسی لو

توانند از دستگاه کارتخوانی که برای عسل در مدرسه وجود دارد استفاده کنند  دوستان که تمایل داشتند می

 .حویل دهندو فیش آن را حتما به آقای ساعدی ت

 


