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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 5/8/95   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (چهارم   جلسه )   فراقن   مبارهک   سوره          

 

 برای سالمتی خود و همه شیعیان عالم صلوات ختم بفرمایید.

برای اینکه ان شااهلل هر کس در این جلسه هست به بهترین وجه به مقاصدی که نیت کرده در این جلسه به آن ها  

 دست یابد، صلوات ختم بفرمایید.

انگیزة هدایت و رضایت و  که جز به مسلم است رساندندکسانی که خود را با این سختی ترافیک و.. به جلسه می

هلل دعای عملی که برای او برای اینکه ان شا .احسنت گفت دارند. باید به این همت بلندی که نیست قرب اللهی

 هدایت کردیم محقق شود صلواتی ختم بفرمایید.

توان روی موضوعی فکر کرد؛ البته الزمة آن  این  در مسیرهایی که ترافیک سنگین هست برای تلف نشدن زمان می

صبح  8به نظر تا ساعت  .هن چیزی داشته باشیم و در طول روز به آن فکر کرداست که از ابتدای روز در گوشة ذ

ای در یک مدت به ویژه اگر سورهشود،  توان روی آن متمرکز شد ولی در اثر تکرار  این امر محقق می بیشتر نمی

تمرکز و کار  مشخص به صورت متمرکز کار شود برای مثال سوره ناس یا فلق در یک هفته در نظر گرفته شود. این

های خوبی به ذهن فرد برسد.  شود در رفت و آمدها و دیدن مسایل در پیرامون سوژه روی یک سوره موجب می

تواند مشاهده و مصادیق  انسانی که قرآن دارد بسیار جالب است چرا که مفاهیم و مضامین قرآن را در هر حالتی می

ها تمرکز کند و  شته باشد. بهترین کار این است که روی سورهآن را ببیند به شرط آنکه آن مفاهیم را در ذهن دا

 بهتراست این کار را از جزء سی شروع کرد. 

قرار بود رونمایی از سوره شود. به طور خالصه سوره را مطالعه کنیم و نکاتی که در سوره بیان شده است را مروری 

 اجمالی داشته باشیم. 
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  های تبارک به سوره فرقان هم اشاره  است و در روایت در رابطه با سوره "تبارک"سوره مبارکه فرقان، سوره

 شود. موضوع تبارک چند بار در سوره مطرح شده است.  می

  است. فرقان به معنای قدرتی است که بتواند بین حق و باطل تمایز کند و  "فرقان"خصوصیت دیگر سوره بحث

 ا از نادرست متمایز نماید. در واقع فرقان مثل سنگ محک است.بتواند درست ر

  یر بودن با نذاست. در سوره فرقان به شأن فرقانیت قرآن اشاره شده است که  "فرقان"یکی از اسامی قرآن

 خداوند ارتباط دارد.

 هر چیزی را است و اینکه  "مالکیت آسمان و زمین"شود  بزرگترین خصوصیتی که از خداوند در سوره بیان می

 قرار داده است. "تقدیر"به اندازه خلق کرده و در آن 

  است، در حالی که   "اهلل"ها اشاره شده در نظر گرفتن غیر خداوند به عنوان در رابطه با انسانباالترین مشکلی که

 غیر اویی چیزی را خلق نکرده و مالک نفع و ضرر و موت و حیاتشان هم نیست.  

 دهد اگر انسان در پنج مفهوم تمرکز کند، یعنی در بردارد و نشان می مضمون سوره را در آیه سوم تقریبا همه

به طور قطع موحد خواهد شد و اگر روی این پنج مفهوم متمرکز نباشد  "نشور -موت و حیات  -نفع و ضرر "

صل در جلسات موحد نخواهد شد. در واقع کلید موحد شدن انسان بحث توجه به این مورد است که به طور مف

 کنیم تا به ذهن دوستان برسد. گذشته به صورت کلی بیان شد که البته ما مرور اجمالی می

  طی کرده وجود مبارک پیامبر اکرم)صل اهلل علیه و آله و هایی که خداوند به انسان ع یکی از بزرگترین موهبت

 است. در واقع مفهوم برکت را با نبوت گره زده است.  سلم(

 داند بلکه کسی که با پیامبر محتسب و اهل هدایت  ی که مال یا فرزندان زیاد دارد را اهل برکت نمیخداوند کس

 داند. است را با برکت می

   شود به این ترتیب انسان از ناحیة  انسان احتیاج به دوست در دنیا دارد و از همین ناحیه دچار تزلزل می 26در آیة

کنند. وقتی  دوستان در نقش شیطان ایفای نقش می. برخی شود میکند دچار مشکل  دوستانی که اتخاذ می

هایی که در سوره فرقان مطرح شد  شود تا هر کدام از مولفه کنیم موجب می زنجیره مباحث را به هم وصل می

گیری فرد در توجه کنید موضع خود به عنوان فرقان باشد. یعنی برای تشخیص خوب یا بد بودن افراد کافی است

ها در فرد  یابی به این مولفهممکن است دست با  نفع و ضرر، موت و حیات و نشور چگونه است. البته رابطه

توان از روی دوستانی که فرد برای خود اتخاذ کرده و کسانی که با آنها ارتباط  دشوار باشد به همین دلیل می

ره مطرح شده جنبة فرقانی دارد و انسان هایی که در این سو دارد به این تشخیص رسید. به این ترتیب همه مولفه
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ها این است که کند بهترین راه برای شناخت انسانخواهد ازدواج  کند. اگر فردی می ها یاری میرا در تشخیص

خواهد به مالکی برای تشخیص وضعیت روحی فرد برسد  به افرادی که با آنها ارتباط دارند توجه کرد و اگر می

 دوست دارد آمد و شد کند و ارتباط داشته باشد. باید ببیند با چه کسانی

  در رابطه با خود قرآن بود که به صورت مفصل در رابطه با آن صحبت شد. بحث قرآن و نشست و  30آیه

 برخواست با قرآن جزء موضوعاتی بود که در رابطه با آن بحث شد.

-که گذشت هم انصت شد در رابطه با آیاتی در این جلسه به سراغ آیات انتهایی سوره خواهیم رفت. البته اگر فر

 کنیم. شاهلل صحبت می

 

 إِذَا وَ هَوْنًا الْأَرْضِ عَلىَ یَمْشُونَ الَّذِینَ الرَّحْمَانِ عِبَادُ وَ"فضای کلی سوره مبارکه فرقان بحث جدا سازی است و 

کند. با توجه به آیاتی که بیان  مطرح می "رحمنعباد ال"فهرستی از خصوصیات "(63)سَلَامًا قَالُواْ الْجَهِلُونَ خَاطَبَهُمُ

ها  ها قابل اتکا هستند و به تشخیص کنند یعنی در تشخیص کسانی هستند که جنبة فرقانیت پیدا می "عبادالرحمان"شد 

شود اعتماد کرد. اگر فردی همین خصوصیات را به صورتی که آیات گفته همین مقدار رعایت کنند و بلد  آنها می

شود البته بیشتر این خصوصیات رفتاری است و بخشی  جامع عمل بپوشاند طبق این آیات عباد الرحمن میباشند و 

 اعتقادی است. 

روند و سنگین نیستند. در  روند. یعنی سبک راه می اولین خصوصیت: کسانی هستند که روی زمین بدون تکبر راه می

یعنی اگر فردی با او تکلم کند به این دلیل که خود را شود که چیزی شده یا چیزی بلد هستند.  واقع احساس نمی

بیند. در برخورد با دیگران به او بر  شود چرا که خود را کسی نمی بیند کالم به کالم سخت نمی می "هون"

گفت نزد عالمی رفتم. عالم گفت از شما سنی گذشته است. از این پس  خورد. خیلی راحت است. فردی می نمی

شته باشید و تا زمان دارید و جوان هستید به دنبال کسب علم بروید. این فرد از حرف عالم نارحت کاری به علم ندا

اگر من االن واژه  گفت چرا باید عالم بگوید از سن من گذشته است. با ما به مسجد رفتیم من به او گفتم شد و می

 ؟!..  یزی هستی و قهر کنی و برویناپسندی را در مورد تو به کار ببرم آیا تو باید فکر کنی کنی همان چ

تواند  همه چیز را تغییر دهد پس برو.  است که می "کن فیکون"کنی قول یک انسان  خواهم بگویم اگر فکر می می

تو گفته توان نداری نباید مالک برای شما قرار بگیرد و احساس بکنید تمام   این فرد بنده خداست و اگر او به

شما بر بخورد و خود را از هدایت ساقط کنید. در واقع در مقابل سخن عالم باید پرسید  حقیقت عالم این است و به
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توان با شنیدن  ای باشد که به همین سادگی نمی چرا و به دنبال رفع آن بود. حتی ممکن است حرف عالم کنایه یا نکته

د آیا من درس بخوانم یا آن را را توان سوال کر می !این جمله کسب علم را کنار گذاشت. در واقع ناراحتی ندارد

کند. ولی  رها کنم. البته ممکن است گاهی به صورت تخصصی نسخه ای داده شده است که در این صورت فرق می

شود  دهد. انسان چون برای خود شأنیت قائل میبین افراد رخ می هایی است کهو درگیری ها در اینجا منظور مواجه

ار اثر گذار است. اگر کسی بر اثر حرف دیگران ناراحت و متاثر شد یعنی برای خود های دیگران برای او بسی حرف

کند یا درست  های دیگران دقت میباشد به حرف "هون"ا توجه به آیه شخصیت و شأنیتی قائل است. کسی که ب

واهد بود و است یا نادرست که در صورت درست بودن و داشتن ایراد بدون ناراحتی به دنبال برطرف کردن آن خ

های دیگران به دلیل این است که گذرد. تاثیر پذیری از حرفدرست نباشد هم از آن به آسانی میاگر هم 

ها یک مرتبه  هایی در ما وجود دارد و با توجه به شخصیتی که برای خود قائل هستیم با برخورد به این گزاره گزاره

دست خدا باشد، این شخصیت را انسان بین همه تقسیم  بیند. بحث نفع و ضرر اگر شخصیت خود را در خطر می

؟! البته ممکن است کسی معتقد باشد بین همه خرد و پخش کرد شود مگر شخصیت چیزی است می !کرده است

شود این کار را کرد . برای مثال شهید بهشتی را در زمان خود ترور شخصیت کردند. در واقع شخصیت را  می

در این که در سوره نور  دیا به من تهمت زدن دشود آبروی من را ریختن فت. مثال گفته میدرنظر گر "آبرو"توان  می

فکر نکنید اتفاق بدی برای شما رخ داده  دیعنی تهمت مسائل جنسی زدن دزدن "افک"اگر به شما  .خواندیممورد 

دید افراد  بگوید:خبد گویند نیستی. ممکن است فراند تو که آنچه که می است. اوال اگر تهمت زدن خوب زده

 .اما باید به این موضوع توجه کند کهشود و در این صورت با من ارتباط نخواهند داشت. نسبت به من خراب می

نبودی و شرایط به حالت بهتری تبدیل  خواهند شد که شما آن چه گفته شده بود باالخره که بعد از مدتی متوجه

د شد. اصال چرا باید فکر کنیم نفع در این است که دید افراد نسبت به ما شود و دید همه نسبت به شما بهتر خواه می

باید خوب باشد. در واقع چرا باید برای نفع و ضرر چنین تعریفی داشته باشیم. در صورتی که نفع و ضرر در تعریف 

د مرد آبرو داشته نیست چرا که انسانی بعد از مدتی خواه  "آبرو داشتن در دنیا نفع و نداشتن آن ضرر"درست آن 

باشد یا نه برای او چه تفاوتی خواهد کرد. در حالی که تعریف درست نفع  این گونه است که انسان نزد خداوند 

)علیه باند کسانی مثل حضرت ایو بوده. در میان انبیاء)علیهم السالم( جایگاه درستی داشته باشد و دارای قرب باشد

شدند با این همه دارایی باید در جایی قرار بگیرند که هیچ کس ینه میباید قرنط ای کهبه گونه شوند یمار میالسالم(ب

هایی دارد و ما با آن کاری نداریم.  یعنی شرایط البته او هم داستاننباید او را مالقات کند به جز همسر ایشان که 

کنند در  شود طوری که با هیچ کس نباید ارتباط داشته باشد چون انسان ها فکر می برای نبی خدا  آنقدر سخت می
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کنند بیماری مسری است. نفع در این است که این فرد نبی خدا است  بیماری خواهند شد. فکر می  این صورت دچار

 ینه باشد و از مواجه با همه مردم محروم شود.و درجایی قرنط گاه اوست ولو اینکه بیمار شودو مقرب در

کنیم چون وظیفه ماست و به ما گفته شده باید مراعات کنیم. ما موظف هستیم کسی را به سوءظن  اگر حفظ آبرو می

گر آبروی ما رفت یا کسی شخصیت آلوده نکنیم. موظف هستم آبروی خود را نبریم چرا که برای خود نیستیم ولی ا

تواند  تواند به انسان ضرر یا نفع برساند همان طور که کسی نمی ما را خورد کرد باید قائل به این باشیم که کسی نمی

ها منحصرا برای  تواند دوباره انسان را زنده کند. همه این حیات و یا موت به انسان بدهد همانطور که کسی نمی

 خداوند است.

مام توان گفت ت تهاجمی است و انفعالی نیست. ریشه اغلب ناراحتی های انسان ها از هم دیگر بلکه می "سالمقول "

های باطل و پوچی است که برای خود می بافد. یعنی هرکس از  های انسان به دلیل تعیّنات  شخصی و گزارهناراحتی

های پوچ شکل گرفته که خالف   ت که در گزارهکسی ناراحت شد و به شخصیت او برخورد ریشه آن در تعیّناتی اس

آنها در زمین هون است و با آنها زندگی  یعبادالرحمن است. البته این اولین خصوصیت عبادالرحمن است که مش

کردن سخت نیست یعنی این طور نیستند که بعد از مدت کوتاهی نگران برخورد خود با آنها باشیم که نکند به آنها 

 بر بخورد.   

چند مفهوم دارد: اوال از روی ظاهر به معنای سالم گفتن است. دوما امنیت دارد یعنی برای مثال اگر  "سَلَامًا َقَالُواْ "

رسد مقابله به مثل که یکی از وجوهی که به ذهن می کند. در صورتی آبروی او را کسی بریزد مقابله به مثل نمی

دانیم، در کردن را برای خود جایز می کنند. مقابله به مثل ما میکردن در مقابل کارها و برخوردهایی است که با 

کند مگر اینکه اذن خدا باشد در چیزی که بنا باشد  صورتی که اگر هرکس هم به او بدی کند در مقابل بدی نمی

م صادق کند. در حدیث عِنوان بصری از اما حکم خدا اجرا شود. در واقع حالت امنیتی که از طرف داریم را بیان می

امنیت "کنند همین موضوع  هایی که برای شیعیان خود مطرح مییکی از ویژگی)علیه السالم( نقل شده است که 

 است.  "داشتن

شود و دارای  ولی اگر کسی از روی عمد برای هتک حرمت از آبروی مومن اقدام کند شامل این موضوع نمی

های تدابیر سیاسی و حوزهفشاگری های او متفاوت است و درقوانین متفاوتی است. مقابله کردن با چنین فرد و ا

 کند. یاد می "الوالباب"گیرد. البته در جاهای دیگر قرآن از این افراد که دارای تدابیر هستند به نام  اجتماعی قرار می
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مواجه  ای است که انسان با آن ها در طول زندگی روزمره در سوره فرقان مربوط به برخوردهای روزمره "سالم"

ها دارند نوعا مربوط به فامیل و همسایه و خانواده می باشد. در واقع هایی که انسانها و کدورتناراحتیشود.  می

شود شرایط متفاوتی  باشند. ولی درحالتی که این ناراحتی و کدورت تبدیل به دشمنی میبوط به حوزه روابط میمر

 دارد. 

دم یکی از مواجهات انسان با افرادی است که دچار جهل هستند یعنی عام است یعنی در بین مر "جاهل"اطالق 

علم و "شود  نسبت به مسائلی علم ندارند. جهل به معنای عدم علم و عقل است. در قرآن جهل با دو واژه مطرح می

قد ولی بیشتر مربوط به عدم عقل است یعنی کسانی که مالک ندارند. به این ترتیب جاهل کسی است که فا "عقل

دهد. برای مثال در ترافیک کسی ا به دلیل نفع شخصی خود انجام میمالک است یعنی کارهای خود در زندگی ر

کند. به این ترتیب جاهل  کند جاهل است چراکه به دلیل یک نفعی نه براساس مالک یا قانون عمل می که تخلف می

در رابطه با این مسائل و موضوعات داشته باشد ولی به معنای فقدان مالک و معیار است. البته ممکن است اطالعاتی 

 "جاهل"مالک این اطالعات را ندارد. هرکسی که نتواند براساس مالک و معیار در زندگی رفتار کند در قرآن 

 "عدم پردازش"نیست بلکه عدم علم به دلیل  "عدم اطالعات"شود. سیستم جاهل عدم علم به معنای  خوانده می

تی این موضوع به این ترتیب است که جدولی را ترتیب دهیم و تمام مواجهات یک هفته خود را است.  تمرین مهار

در آن ثبت کنیم از مواجه با فامیل و دوستان تا مواجهات دیگر همه را در آن ثبت کنیم. سپس ستونی را جدا کنیم و 

ی مثبت و خوشحال کننده هم جدا ها هایی در آن ناراحت شدیم را ثبت کنیم. ستونی هم برای ثبت مواجه مواجه

هایی که باعث ناراحتی ما شدن اهمیت بیشتری دارند. از طرفی علت ناراحتی خود را هم بنویسیم  کنیم. ولی مواجه

مثال به دلیل ظلم به دلیل رعایت نکردن حقوق و موارد از این دست را ثبت کنیم. مالک برخورد و مقابله به مثل با 

ایم هر نوع مقابله به مثل را هم ثبت کنیم. یعنی ممکن سکوت کردیم یا برخورد تند داشته الفرد را هم بنویسیم مث

گیرد مثبت باشد از طرفی ممکن است برخورد و  است ناراحتی وجود داشته باشد ولی برخورد و بروزی که شکل می

کند و درست  تغییر می بروز تند و منفی باشد. اگر حس درونی روی عمل کنترل شود بعد از مدتی حس درونی

است یعنی اگر بروز فرد مثل بروزی که منجر به ناراحتی  "حاسد اذا حسد "واقع مهم بروز است مثل  شود. در می

های  های منفی و مثبت به تعداد مواجه شده است باشدگناه است. ولی اگر شبیه نبود مشکلی ندارد. بعد از ثبت مواجه

به ازای هر برخورد مثبت برای خود صدآفرین ثبت کنید. یکی از مشکالت انسان مثبت سجده کنید. به قول معلمین 

های  کند ترس از مغرور شدن دارد. درحالی که اگر انسان در مواجه این است برای رفتارهای مثبت خود شکر نمی

رفتار را داشته  شود در برخوردهای بعدی خود با قدرت بیشتری این منفی بروز مثبت از خود نشان داد این منجر می
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باشد. باید انسان این موارد را احصا کند. یعنی اگر از او سوال شود در هفته گذشته آیا ناراحت شده ای پاسخ دهد 

های خود اگر ناراحت شود برخورد تند و بد  شود این فرد در مواجه دانم، این عدم توجه به این موارد باعث می نمی

 ر خطرناک است.از خود بروز دهد. این موارد بسیا

ای از ناراحتی دارد بعد از مدتی این حد آستانه ها وجود دارد، زندگی انسانبه ویژه در روابط بین زوج نکته مهمی

کند. حتی ممکن  ها قدرت انسان را کم میناراحتی ها  وی شکند و هر کدام از این برخوردنبیند و م حد آسیب می

انسان باید متوجه این موضوع باشد که  ه نرساند!ند یا حتی به بیست سال آینداست این رابطه را به روز قیامت نرسا

این تصادفی نیست. این نیروها به  ،دهدو جدایی رخ می خورد اگر ارتباط دو نفر بعد از بیست یا سی سال به هم می

شوند. لذا از االن باید محاسبه کرد و واقعا با  صورت تدریجی کاسته شده و یک مرتبه در ضربة آخر از هم جدا می

اگر انسان  .مالک رفتار کنیم حتی در تذکر دادن هم با مالک انجام دهیم. بین عمل و حال انسان فاصله وجود دارد

است  ءاین فاصله استفاده کند خداوند به او رحم خواهد کرد. عمل در مقابل حال انسان مثل امضابتواند در دنیا از 

 ءای امضاوز ندهد مثل این می ماند که نامهیعنی انسان اگر حال ناراحت داشت ولی این حال را در عمل خود بر

 نشده باشد.

برای دست یابی به این کنترل باید انسان محاسبه داشته باشد و بداند که از چه چیزهایی و به چه دلیلی ناراحت شده  

 است. اگر دلیل نداریم بروز ندهیم.

یعنی طرف مقابل از انسان در هر حالتی مطمئن است و در پیشانی او و در رفتار انسان  "سَلَامًا َقَالُواْ "به این ترتیب

داند در مواجه با این فرد مقابله به مثل نخواهد دید. بنابراین احصا  بیند با اینکه کار بدی داشته ولی می ت را میامنی

شود از طرفی احصاء رفتار منفی و اصالح کردن آنها هم باعث تقویت  کردن رفتارهای مثبت باعث تقویت انسان می

این است که مثال در بین زوج ها در رفت و آمد کردن با  "لَامًاسَ َقَالُواْ "انسان خواهد شد. یکی از موارد نداشتن

نوبت  5من هم به خانواده شما  نوبت سر زدید، 5شما به خانواده من خانواده های یکدیگر حساب رسی دارند مثال 

ز این قبیل در نبودن است. و موارد ا "سَلَامًا َقَالُواْ "سر خواهم زد. این مدل رفتارها در زندگی مشترک از مصادیق

 زندگی زیاد است.

در زمین در قرآن معادل سبک زندگی است. در این آیه سبک زندگی آسان  "مَش"در واقع  "الْأَرْضِ عَلىَ یَمْشُونَ" 

دهد این هرکسی خود تشخیص می ها است و به معنای تعیّن قائل نبودن برای خود است. ها و مواجهمربوط برخورد

شود شما باید برای ادامه  است. مثال به انسان گفته می "هون بودن"نتها حد دارد و حد همان م .تعیّن نداشتن چیست
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زندگی به شهر دیگری منتقل شوید. این فرد اگر احساس تعلق به خانواده و زمین و شهر داشت در این صورت 

گر رفت و نسبت به این مسائل سبک زندگی او مطابق آیه نخواهد بود ولی اگر کوله بار خود را برداشت و به شهر دی

های روزمرة خود شروع  ها و مواجه. انسان بهتر است از همین برخورداست "هون "شامل ،هم در خود دشواری ندید

کند که کمتر ناراحت شود تا بعد به مسائل بزرگتر و مالی و مادی پرداخت. به نظر من اگر انسان واضحات را عمل 

شود. به هرحال هر کسی ایجاد تکلف در رفتاری نکند برای او واضح  روشن می کند مسائل و مشکالت برای همه

انظباط هستید  د یا نه؟ چون بیخور انضباط هستید به انسان بر می ما بیخواهد بود. مثال اگر کسی به انسان بگوید ش

و اگر هم هستید خوب باط نیستید که نباید ناراحت شوید ؟ اگر بی انضنارحت شدید یا چون نبودید ناراحت شدید!

 هستید دیگر باید اصالح کنید.

کنیم مثال وقتی  های نامأنوس استفاده کند ولی چون واضح است استفاده مینباید از واژه گوید کسی که سخن می

چون او انسان  !کند او که بالفاصله صدای این حیوان را در نمی آورد  مثل او رفتار نمی "خر"ا به کسی می گوییدشم

شود  ب وقتی به شما گفته میهای و رفتارهای خاصی دارد. به این ترتیاین حیوان ویژگیدر حالی که  است

شوید. ولی متاسفانه االن در شرایط کنونی این برخوردهای منفی در جامعه انضباط  بالفاصه که بی انظباط نمی بی

 شود. ناراحت میبسیار زیاد شده طوری که مثال اگر  به کسی سالم هم بدهید از آدم 

اگر درست است که انسان خیلی  .مهر و محبت هستید، این حرف یا درست است یا نیستبی گوید همسر شما می

شود. به این ترتیب  باید اصالح شود و اگر هم اینگونه نباشد که باز خیلی زود مشخص میو زود متوجه خواهد شد 

استغفارهای طوالنی کند زیارت برود  ،دارد نماز شب بخوانداصالح شدن، ناراحتی ندارد. متاسفانه انسان دوست 

ولی دریغ از این که یک صفت از صفات خود را درست کنیم. در  ،ولی اصالح نشود. اربعین پیاده رویی برویم

نیست. در حقیقت انسان باید به این  یبه زیارت و کارهای این مدل !صورتی که اصالح شدن به اصالح شدن است

ه داشته باشد که تنها خداوند مالک نفع و ضرر و حیات و موت و نشور است. تا کی انسان باید غیر خدا موضوع توج

که های منفی رسوب کرده در ذهن است  را مالک بگیرد. هون به طور مسلم در رابطه با مواجه است. به واسطة گزاره

 ،در ذهن نباشد "دهدحقوق تو را اداره می"ة دانیم. مثال اگر در محل کار گزارمالک نفع و ضرر را غیر خدا می

رت غیر خدا را مالک نفع کند در صورت مواجه با خطا و اشتباه آن را گزارش دهد. در غیر این صو انسان جرئت می

شود شما این موضوع را   دانیم. مثال اگر کسی به شما بگوید سخنرانی شما بد بود این مسئله باعث میو ضرر می

ابی کنید. این بررسی تا جایی است که انسان به این نتیجه برسد که مشکل از اوست یا ایراد فکری بررسی و ارزی

 طرف مقابل است. البته اغلب هم ایراد فکری طرف مقابل است.
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نویسند شکایت شان در رابطه با آنچه مطبوعات میروند و به ای یکی از مسئوالن وقت، ناراحت نزد شهید رجایی می

گویند . شهید رجایی در پاسخ میکنند هرچه ایراد و مشکل است به ما وارد می و این چه وضعی استکنندکه  می

شود ما مرتب خود را ارزیابی کنیم تا اگر خدایی نکرد درصد کمی از این  اینکه خیلی خوب است چراکه منجر می

 اصالح شود. ،موارد هم درست بود

کنند، درست نیست و خالف عباد الرحمن  هد و در مقابل نقد توفان میانسان حق نقد منصفانه به دیگران نداینکه 

است. اینکه در رابطه با این موضوع تا این حد بحث شد به این دلیل است که برخی رفتارها  به نحوی است که اگر 

بدون  ،شدبا "هون"کند. یعنی اگر کسی فقط به همین آیه عمل کند یعنی  انجام شود انسان را جزء عبادالرحمن می

 اینکه الزم به انجام کارهای دیگر باشد جزء عبادالرحمن خواهد بود. 

شود. اگر هر کدام از ما در این جلسه صفاتی را در خود تغییر دهیم همه  تغییر صفت منجر به تحول در کائنات می

زائر اصل ها در این صورت انسان شویم. در واقع می)عج اهلل تعالی فرجه( شویم بلکه زائر امام زمانمیزائر اربعین ن

شوند و یک حرکت کلی در  گیرد و به زیارت امام، همه واصل می شان در جریان امامت قرار میامام هستند و روح

اگر در مقابل براساس  .اند یک صفت را در خود محقق کندکه یک تعدادی توانستهبه دلیل این .افتد عالم اتفاق می

عَلَمی  را به جایی آن هم ارزش مند است چرا که  ،دهنددی یک حرکتی را انجام مییک جریانی یک تعداد زیا

را انجام دهید به  هابه اندازة تغییر صفت در عالم اثر ندارد. به انسان گفته شده است که اگر این کار امارسانند. می

 رسید.مقام امامت می

 ذهنی انسان  گیری  البمثالی در رابطه با ق

حتی ممکن است به برخی  .دهند خواهند به اربعین بروند؛ در سامرا اجازة اقامت یک یا دو شب را میمی افرادی که

گذارند. البته زمان مشخصی دارد ی و جای خواب هم برای او کنار میاجازه یک ماه را هم بدهند و البته وعدة غذای

های ذهنی هر فرد را  گیری خواهم غالب گیرند. در واقع می میدهند و صبح زود هم از او  شب پتو به او می 8یا  7مثال 

دو امام بزرگوار)علیهما السالم( قرار دارد و حضرت نرجس خاتون)سالم اهلل علیها(  به شما بگویم. در سامرا

کنم خواهم بیان  مکان عجیبی است. انشاهلل خدا برای همه قسمت کند. اگر این موضوع که می)سالم اهلل علیها( سکینه

های ذهنی خود باید ترتیب دهیم. سامرا نوعا خلوت است و  متوجه شوید یک تجدید نظر کلی در سیستم و گزاره

باشید، بدون د در کنار قبر امام)علیه السالم( توان تواند زمان طوالنی بدون مشکل در حرم باشد. شما می هرکس می

 اینکه کسی بگوید از آنجا خارج شوید. 
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حسی که ا)علیه السالم( ایط خاصی تدارک دیده شده است که فقط شما هستید و حرم امام رضتصور کنید یک شر

ایم حرم امام رضا )علیه رایط بسیار ویژه است چرا که همیشه دیدهشود برای قرار گرفتن در این ش از ما برانگیخته می

 السالم( بسیار شلوغ است.

حرم امام رضا)علیه  در خلوت و بدون شلوغی و در گزینه دوم زرگواربین این دو گزینه که در سامرا کنار دو امام ب 

انتخاب احتماال  است. در ذهن نوسان و ترجیح می دهیم به دلیل شکل گیری که در ذهن شکل گرفته استالسالم(  

 خواهد بود. حرم امام رضا)علیه السالم( 

ما در امامت چند مرد حالج هستیم  تند که بفهمیما السالم( برای امام شناسی بسیار خوب هسمریین)علیهامامین عسگ

خیلی جای . کنیم دهیم و چه چیز دریافت میمیچه چیزی  .چه آمد و شدی داریم ..و چه دریافتی از امامت داریم

 از قبل باید خود را آماده کنیم. شود درحالی که ها پرت و گم می تأسف است که در همان لحظه تمام حرف

نوان توجه دادن به القائات محیطی بیان کردم. به همین نسبت در نجف یک مرتبه همین حس این مباحث را به ع

هستند. کریین)علیهما السالم( عسست و آن دو بزرگوار امامیین ا)علیه السالم( کند نه به دلیل اینکه امام علی تغییر می

هایی غالب شده  درواقع گزاره هد داشت!ر باشد دریافت بیشتری خوامثل این است که انسان یاد گرفته هرجا شلوغ ت

 دانیم از کجا آمده است. که نمی

در صورتی که انسان اول ناراحت  .شنود اول باید بررسی و با داشتن مالک تصمیم بگیردانسان باید هرچه را که می

بروز آن اشکال دارد و این موضوع به جنسیت  اما ند. ناراحتی اشکالی نداردک میبعد دلیل را جست و جو  ،شود می

شوند. یعنی  ها از نظر ظاهر شبیه به هم میمقابل خیلی وقت با صفات عباد طرفصفات عبادالرحمن  شود. مرتبط نمی

تفاوت نسبت به  مثال به فرعون یا آمریکا اگر شما بگویید بد هستید ممکن است بگویند بد هستیم که هستیم یعنی بی

تند. این درست نیست. خصوصیت طیف چون شبیه به دایره است ابتدا و انتهای آن به عنوان نقاط مقابل مواجه هس

-نقطة حساس او دست می دهند ولی در فرعون هم وقتی روی ها رفتارهای مشابهی از خود بروز میخیلی وقت

مسائل سیاسی این مورد بسیار  تفاوت است. در شود به این ترتیب فقط نسبت به برخی موارد بی گذارید متغیر می

و سیستم نشنیدن دارند ولی همین افراد در  تفاوت هستند ها و ناسزاها بی مقابل انواع حرف شود که برخی در دیده می

دهند. در انقالب از این موارد بسیار وجود دارد که زمان زیادی خود را کنترل  مواردی کنترل خود را از دست می

های واقعی تقوا ه شده است. یکی از خصوصیات فرعونین حد آستانه شکسته و بروز دادکرده ولی در مواردی ا

د در یبرای مثال ارجحیت و خباثت معاویه نسبت به یز دهند.توانند ادامه  در غیر این صورت نمی کهبالعکس است 
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نسان در کنترل رفتارها خود دهند. اگر ا همین نظام کنترلی است که خباثت دارد. ولی همین افراد یک مرتبه بروز می

توهم عبادالرحمن است که این در واقع  .یک سیر منطقی و ممتد نداشت یعنی یک جا هست و جای دیگر نیست

 خطرناک تر از نبودن آن است. 

اگر کسی تا این حد نظم درونی داشت که هر چیزی به او گفته شد آرامش و سکونت و ذکر به خدا را در او تغییر 

یعنی  "مخبت"شود  به این افراد بعدا گفته میاست و  "عبادالرحمن"راه خدا مستقیم و مستمر باشد اسم او  در و ندهد

خیلی اعتنا کرده است. انسان در زندگی  "هون". خداوند، به این صفتریزدها را به هم نمیکه چیزی آنکسانی 

 . یعنی اگر مالمتشوند ادث متغییر نمیاحتیاج به کسانی دارد که بشود به آنها اتکا کرد. افرادی که با حو

 آورد.لیک قرار دهد او را از پا در نمیکننده او را هدف ش مالمت

ها جز آن  کند. عمل ثبوت یک صفت در وجود فرد است. این اگر قلبی غیر سلیم باشد حتما در عمل بروز پیدا می

بخشد. انسان باید مراقب باشد تا این بروزات زیاد نشود. خداوند می شود و ای است که در سوره نجم گفته می دسته

این برای انسان بسیار مهم است که تا زمانی که در حال باشد و عمل ناشایستی را بروز ندهد خداوند می بخشد. البته 

. ولی تواند جلوی حال و خطورات خود را بگیرد آید بسیار عالی است ولی انسان نمی به قلبی که این موارد هم نمی

در این مورد اختیار داریم. اگر کسی بگوید این خطورات به حال و آید به عمل نکشانیم  توانیم وقتی خطورات می می

کشاند. وقتی مالک روی عمل باشد مثل نکند حرجی بر او نیست مادامی که به عمل  آید و من را ناراحت می من می

و عمل را به عنوان مالک گذاشته است و این ار داده است انسان قراین است که خداوند یک رحمت عام را برای 

 را بگیرند فرد د تا جلویفرستاده شون را ایمالئکه ،افتد می ایفاصله بین حال و عملای  فاصله تا وقتی شود منجر می

ها گرفته شود. مثل این است هشود جلوی مفسد امر موجب می . اینشود مسائل را می بسیاری از مانع و این خودش

 "چرا باید به ذهن من بیاید"گوید. ولی اینکه فرد بگوید  یآید و نم که فردی غیبت کسی را نکند. غیبت به ذهن می

های خود را احصای عددی  برای مراحل بعد است و برای شروع جلو گیری از بروز خوب است. اگر انسان خوبی

دلیل به خود سخت بگیرد به تدریج بدتر خواهد شد. مثال به این ترتیب د ولی اگر بیشو بکند به تدریج بهتر می

مورد را رد کردیم. به دلیل این موضوع یک مهمانی ترتیب دهیم بابت  20ورد خطورات منفی داشتیم که هر م 20که

این تعداد کنترلی که داشتیم. حتی به کسی هم نگوییم. همین که انسان در کارهای خود قدردانی و شکر داشته باشد 

رد تا خداوند این خطورات را هم به انسان نشان شود. به این ترتیب باید کارهای ک به تدریج حال او هم اصالح می

به برکت ایام محرم و صفر و اربعین اباعبداهلل)علیه  . دهد. امیدوارم در اثر سورة فرقان این فرقان نصیب ما هم شود

 ات بر محمد و آل محمدبه برکت صلو .در ما جاری شود "هون"السالم( صفت 
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نداشته  برخوردهای آنها ناراحت شود که در رفتار او با دیگران تاثیر انسان در صورتی مجوز دارد برای دیگران و

است  اواین ناراحتی رزق  باید فکر کند که د.، بد رفتاری داشته باشحتیاد به واسطة این ناربایباشد. مثال با خانواده ن

 را به دیگران منتقل کند.تواند ناراحتی  نمی اما کندو به عنوان رزق آن را مصرف 

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
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