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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 31/6/95   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (ا ول      ) جلسه  فراقن    مبارهک   سوره          

 

و اعمال صالح  ،ماناعمال، خدمت اسالم و مسلمین باشیم به همه ما توفیق دهد در وندشاءاهلل خدا برای اینکه ان

 .ختم بفرمایید یصلوات ،باورهایمان باورهای سازنده باشد

شاءاهلل حضرت  سازی در جهت اهدافی که ان قدرت پیدا کنیم به نظامخداوند به ما توفیق دهد تا برای اینکه 

نه با  و با کردار و عمل و باورشان کسانی باشیم که ءجزو نیز اینکه  شوندمیتشریف فرما  اهلل تعالی فرجه( )عجاهلل بقیه

 ختم بفرمایید.صلواتی ، هستند اهلل تعالی فرجه( )عجمنتظر امام زمان ،ادعا

برای اینکه و در قلب ما روز به روز بیشتر و بیشتر بشود  فرجه( اهلل تعالی )عجامام زمان به شاءاهلل عشق برای اینکه ان

ایشان روز به روز بیشتر بر ما هویدا شود و این خالء را بتوانیم با دعای خود  اهلل تعالی فرجه( )عجکمبود امام زمان

 یک صلوات ختم بفرمایید. ،شاءاهلل جبران کنیم ان

 صلواتی ختم بفرمایید. ،برای اینکه اهتمام تک تک ما قوی شود

*** 

 هستندها  عضی سورهبدلیلش این است که  .ایست که ما نوعا کمتر با آن آشنا هستیم سوره مبارکه فرقان در واقع سوره

 .مبارکه فرقان که کمتر خوانده شده و شنیده شده است از جمله سوره

در  که در قرآن آمده در این سوره است. «تبارک»بیشترین  تبارک قرآن است. سوره فرقان، گفت که سوره توان می

یکی از موضوعات اساسی  ،رسدواژه تبارک ذکر شده و بنظر می آمده،ای که در این سوره  چند آیه از آیات شریفه

ر ه به همین دلیل به .کند ر و برکتش را نازل میحث برکت است و اینکه خداوند خیب، که در این سوره اهمیت دارد

سوره « آیه نور»این سوره را با  ،سوره فرقان «تبارک» کند. نور برقرار می مبارکهحال این سوره ارتباطی هم با سوره 
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و یکی هم  10است و بعد بالفاصله آیه  1آیه  اول ،شان تبارک آمده . آیاتی که در مطلعدهد نور ارتباط می

 . 61آیه  درسوره  انتهاییهای  قسمت

 

 ارتباط تبارک با نور:

گوئیم برکت یعنی نزول خیرات و برکات و نور الهی و فیوضات الهی به انسان  وقتی می .کلمه تبارک از برکت است

  جنس نور است و رحمت.از  ،در واقع جنس برکت ای که تمام مراتب زندگی او را در برگیرد. به گونه

سوره  .استفاده نکننداز آن ای  ممکن است عده اماشود  مهم سوره این است که برکت نازل می های یکی از بحث

 شود.پرداخته می 62و  61 اتآیدر  نیز  مندی از برکت موانع بهرهبه کند و  شرایط نزول برکت را مطرح می

ت که بحث خیلی تبارک اس کلمهیکی بحث خود  مطرح گردید.پس تا اینجا دو خصوصیت ویژه سوره فرقان 

در واقع  سوره ملک هم مطرح شده است ولی در این سوره در سه آیه آمده است.که در مهمی در این سوره است 

که آیات  است بحث عبادالرحمن نیز دیگر موضوعو  .تبارک در سوره اهمیت داردواژه خود این پراکندگی 

م یک معرفت اجمالی نسبت به این سوره پیدا کنیم بخواهی اگر ای دارد و عبادالرحمن در این سوره اهمیت ویژه

 دیگرییکی تبارک است و  ؛در ذهنمان بیاوریم را توانیم این دو خصوصیت سوره فرقان خیلی راحت می

قرآن داده شده که در این سوره به طور اختصاصی خود لقبی است که به  سوره،خصوصیت از دیگر  .عبادالرحمن

صدق و و بین تواند بین حق و باطل و بین درست و غلط بین  به معنای حقیقتی که می فرقان. فرقان نامیده شده است

که  شما به وسیله یک  ای به گونه .کنندگی داردجداخاصیت یعنی  کذب فاصله بیاندازد و مسیرها را جدا کند.

آن است.  یست،این ن :گوئیدب و جدا کنیدآن دو را به نحوی که  قائل شویدتمیز بین دو مورد توانید  ساختاری می

 آمده که در این سوره به صورت واضح است  سومین خصوصیتی ،جدا کردن و فرق ایجاد کردن ،کردن «آن،این نه»

 که قرآن به نام فرقان نامیده شده است. ،است

 ها برای وحی و دهد خیلیکند که نشان می ست که برای نبی مکرم ذکر میای  خصوصیت چهارمش هم ویژگی

دهد  های خاصی در ذهنشان قائلند که آنها را مورد خطاب قرار می شرایط خاص و ویژگی اهلل علیه و آله( )صلیپیامبر

 .اهت داردخرف شبزبه سوره  بسیار این آیه که کند و افکارشان را نقد می
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 . 30آیه  ینطورمو ه هستند.بسیار ممتاز در آن  29 و 28، 27پنجمین خصوصیت این سوره هم این است که آیات 

در ایم مثال مناجات مسجد کوفه  و ما به صورت جدا جدا آنها را شنیده کدام در جای خودشان خیلی ممتاز هستند هر

 ذکر شده است. 27آیه 

ای از  ها در یک برهه کند و از طرفی درباره اینکه انسان مهجور بودن قرآن صحبت می درباره سوره از یک طرف

بقیه خصوصیات را خودتان  شوند که ای کاش با رسول یک راهی را اتخاذ کرده بودند. میزندگی خودشان متوجه 

 بشوید متوجه خواهید شد.که وقتی وارد آیات 

توان تمام آیات این سوره را در یک یا دو جلسه  چون تعداد صفحات این سوره کم است به ذهنم رسید که می

بعد اگر  و یک مرور ساده کنیمزمان کوتاهی در این سوره را یات آم یکه بیایبنظرم خوب است  .رونمایی کلی کرد

 .خواهیم دادرا ادامه بحث  ،یل کنیملتح بنا شد

  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

 ﴾1﴿تَبَارَکَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا 

ناپذیری پر خیر و برکت است همان  یعنی اینکه بصورت زوال .کند خدا را با وصف تبارک توصیف می در این آیه

یعنی خصوصیت قرآن را در این سوره هم فرقان  اش نازل کرد تا برای عالمین نذیر باشد. خدایی که فرقان را بر بنده

شود  این قرآن می ،توسط آن بنده به وسیله فرقانکه  اما با توجه به این نکته .نذیر بودنغایت آن را نیز کند و  ذکر می

چند  هر ،دهنده کنند شاید بهتر باشد بگوییم هشداردهنده و نه بیم می ترجمهدهنده  یر را بیمذها ن نذیر. اینکه در ترجمه

ن پیش دهنده که انسا جای اینکه بگوییم بیمبده کنن یا بگوییم زنده .هر هشداری در درون خودش یک بیمی هم دارد

برای اینکه اگر  کند. کند یا زنده می کند یا هشیار می بگوییم هشدار می !خودش فکر کند قرآن برای ترساندن است

یعنی تعریف خوبی  جالب نیست. چندانبترساند  راخیر و برکت است خدایی که فرقان را فرستاده تا مردم  بگوییم پر

پرخیر و برکت است که کتابی را فرستاده که بین خیر و شر  .بخواندیعنی حتما بایستی این غایت با آن تبارک  نیست.

 ،تا اینکه به وسیله شنیدن حق کند تا مردم را زنده کند. بین صدق و کذب جدایی ایجاد می و بین حق و باطلو 

 نسبت به درستی هشیار شوند. نسبت به حق هشیار شوند. ها زنده شوند. آدم
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 ﴾2﴿یرًا اوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَخَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِالَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَ

 شود. الذی مانند این است که گفته باشد تبارک الذی... دوباره تبارک اینجا تکرار می. فرماید الذی دوباره می

و لم یتخذ ولدا ولم یکن »ها و زمین به ید اوست  و برکت است آن خدایی که مالکیت آسمانناپذیر و پرخیر  زوال

هرچیزی را خلق کرده و به  .ولدی برای خودش قرار نداده و شریکی در ملک خودش نگرفته «شریک فی الملک

با خلقت و تقدیر  .شود که این تبارک با مالکیت ارتباط مستقیم دارد معلوم می است. هرچیزی هم یک قدری داده

 .«الذی له الملک السماوات و االرض»م وییکه بگاست  مثل این «خلق کل شی فقدره تقدیرا»یعنی  هم ارتباط دارد.

 

ا یَمْلِکُونَ مَوْتًا وَلَا حَیَاةً وَلَا فْعًا وَلَوَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا یَخْلُقُونَ شَیْئًا وَهُمْ یُخْلَقُونَ وَلَا یَمْلِکُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَ

 ﴾3﴿نُشُورًا 

تخاذ کردند که را ا های دیگریغیر از خداوند معبود ،حاال به جای اینکه افراد از یک چنین خدایی تبعیت کنند

و ال حیاه و ال »نبودند  خویشن مخلوق بودند و مالک ضرر و نفعی برای اخودش در حالیکهخالق چیزی نبودند 

 .«انشور

کند و مالک نفع ضرر  خدایی که خلق می که(کسی) .که تبارک مبارک است ،شود در واقع برگردان این آیه می

 موت حیات و نشور است.

 

 ﴾۴﴿زُورًا وَقَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْکٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَیْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَ

 -بگیرید توانید میکدام را  هر -اهلل علیه و آله(  ر)صلن گفتند که این قرآن که فرقان الهی است انذار یا پیامباکافر

 ،ما خدا را قبول داریم ولی این قرآن حرف خدا نیست .نسبت داده است یعنی خودش به خدا «افتراه»افکی است که 

ما خدا را قبول داریم ولی این آقایی که به نام  .)قرآن را(نسبت دادهاین را به خدا  افتراه یعنی پیامبر .دروغ است

نه تنها او این قرآن را به  و گروهی دیگر او را بر این کار یاری دادند. پیامبراست قرآن را از خودش در آورده است

گوئیم  ولی نمی ،دانیم چه کسانی ما می ند.ه اکمکش کرد، بودند اهل این کارکه گروهی هم که  نسبت دادهخدا 

طور  زدند خودش داستانی دارد که وقتی قرآن در جزیره العرب آمد این حرف می نهوگ ها این که حاال خود اینکه این

 .دانستند که خدا هست و کتابی هست می .دننبود که مردم با خدا و کتاب بیگانه باش
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 ی اینکه اینها حرف زور زدند.یعن خیلی نزدیک است به حرف زور خودمان. یعنی خالف واقع. «ازور»

 

 ﴾۵﴿وَقَالُوا أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ اکْتَتَبَهَا فَهِیَ تُمْلَى عَلَیْهِ بُکْرَةً وَأَصِیلًا 

 ست.اهای پیشینیان  این همان افسانه :ها گفتند زدند. حاال یا یک عده دیگر یا خود این ی همو یک حرف دیگر

نوشته شده که وی آن را رونویسی کرده و هر صبح و شام بر او امال و ، اند سر هم کردهکه ها را  های قبلی حرف

مانند حضرت  ندکرد روز به روز مطرح می ،کرد وقتی که قرآن را مطرح می اهلل علیه و آله( )صلچون پیامبر شود. می

صورت روز به روز وحی قرآن به بلکه نبود که لوح داشته باشد  السالم( )علیهو حضرت عیسی السالم( )علیهموسی

خوانند و امال  ای آنها برایش می ها گفتند که توسط یک عده بنابراین این .سال این وحی کامل شد 23بود. در طی 

 زند. ها را می آید این حرف نویسد و می می ،کنند می

 

 ﴾6﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِی یَعْلَمُ السِّرَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا 

انه کان »ها و زمین آگاه است  بگو که این قرآن را آن کسی نازل کرده است که از اسرار آسمان هاآن ای پیامبر به

انه کان غفورا »ها بیاید بگوید  به این آدم اهلل علیه و آله( )صلیامبرحاال اینکه پ .او غفور رحیم است« غفورا رحیما

به  گویدمیوند خدا .زنند ها دارند افک میاین .باید بگوید یچیز دیگر؟ « غفورا رحیما»چرا باید بگوید  ،«رحیما

 .هست نیزو غفور و رحیم  ها خبر دارد آسمان ست که از سرّ آیات کسی ،آیات این آنها بگو... .

 ایراد بعدی که به پیامبرگرفتند این بود:

 

 ﴾7﴿عَهُ نَذِیرًا وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ یَأْکُلُ الطَّعَامَ وَیَمْشِی فِی الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مَلَکٌ فَیَکُونَ مَ

ای بر او نازل نشده تا همراه او مردم  چرا فرشته ؟!رود خورد و در بازارها راه می چرا غذا می ،پیامبر است اوگفتند اگر 

 !دست تنهاست؟ اوچرا  ..را هشدار دهد
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 ﴾8﴿ا مَسْحُورًا أَوْ یُلْقَى إِلَیْهِ کَنْزٌ أَوْ تَکُونُ لَهُ جَنَّةٌ یَأْکُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلً

باغی داشته  است که حداقلش این مالی داشته باشد. ،چیزی ،حاال یا در آسمانها یا در جایی .یا گنجی داشته باشد

اهلل علیه  )صلچقدر به پیامبر ..اید که خودش سحر شده است زدند که شما دنبال کسی راه افتاده به مردم طعنه می! باشه

 است. هکسی چیزی گفت هر اند..روا دادههای بینسبت  8در این آیه  و آله(

) حاال به دعنایت نداشته باشد و کنارش بگذار )خوانید همین قرآنی که می)هر انسانی نسبت به وحی و نسبت به قرآن 

 است.اینجا گفته شده در که  شدههایی  یکی از حالتای( مشمول هر دلیل و بهانه

گفتند این افسانه است و گذاشتند ها  حاال بعضی. وسیدند و گذاشتند کنارش این است که قرآن را با برآیند کلی

 ...ها گفتند اصال کسی که وصل به خداست باید غیر عادی باشد یا مواردی از این دست بعضیو  ،کنار

 

 ﴾9﴿انْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوا لَکَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلًا 

های عجیب و غریب مثل زدند که راه را به  نقدر حرفشدند. ا گمراه و ها زدند ببین چگونه برای تو مثل ای پیامبر

 روی خودشان بستند و دیگر راه برگشتن نداشتند.

 .تواند آنقدر استدالل ببافد که خودش هم دیگر قدرت پیدا کردن راه را نداشته باشد یعنی کسی می

 

 ﴾10﴿تٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَیَجْعَلْ لَکَ قُصُورًا تَبَارَکَ الَّذِی إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَکَ خَیْرًا مِنْ ذَلِکَ جَنَّا

  و.. باغ هایی که نهرهایش از زیر درختانش .داد خواست برای تو بهتر از این قرار می تبارک است خدایی که اگر می

 .هست نیزدر سوره زخرف مورد شبیه این 

 اماقصر داشته باشه  یا و دیا آدمی باشد که ثروت داشته باش ای باشد از قومی یا قبیله دست خدا بسته نبود که پیامبر

 .ه استاینکار را نکرد وندخدا
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 ﴾11﴿بَلْ کَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ کَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیرًا 

ها با دین  مشکل انسان .ب کنندخواستند قیامت را تکذی می در نهایتهایی که آوردند برای این بود که  همه این بهانه

یعنی اگر کسی تکذیب قیامت کرد به طور طبیعی  .تری دارد و آن هم تکذیب قیامت است علت جدی کی و پیامبر

 کند.  وارد  ) اما و اگر(لتن قُاِ ،به مجاری احکام یا انکار کندرا  پیامبر تا گردد هایی می دنبال راه

وند به ش یعنی قائل می ،گویند ساعت کسانی که می یعنی حقیقت ثابت عالم.کند  مطرح میرا خداوند وقتی آخرت 

پرسند ساعت چه زمانی است؟ یعنی روز قیامت کی  بعد می طرف.کند به آن  یک مقطعی که انسان انتقال پیدا می

قیامت ساعت نیست. ساعت  ،دلیلش این است که آخرت ساعت نیستاین حرف بر خداوند سنگین است..   ت.اس

-مشکل بعدی اینها ،آخرت یک حقیقت است سمت!روند آن  که بعدا همه می ست وقوع انفجاری ،یعنی این موقع

یعنی اعتقادی به حقیقت ثابت  کنند. شان این است که قیامت را به عنوان ساعت قبول دارند و آن را هم تکذیب می

 این عالم ندارند.

قوانین ثابتی که در آن هیچ دخل و تصرفی  .قواعد ثابت حاکم استل به این است که ئگرا است قا کسی که آخرت

گوید از کجا معلوم؟ ممکن است  گرا نیست می کسی که آخرت است!نقد  ،گریزی هم نداردراه  داشت. توان نمی

 نباشد. هم هستممکن  ،ممکن است قیامت باشد ..ندهند هست هم ممکن ،همه ما پاداش بدهندبه 

کند که همان موقع که  فکر نمی ؟..کندب یغیبت کردمیمگر کسی جرئت  واالکنیم  یر حس میهمه ما عالم را متغ

گوید  می ،کند چون وجه ثابتی برای عالم قائل نیست غیبت میبراحتی  خورد.، به صورتش سیلی میکند غیبت می

 .مان در ساعت استبعد حساب و کتاب ،کنیم غیبت می

همان  او را کند در جا جزای چون معتقد است هر کاری می .رسد به عصمت میهرکسی چنین اعتقادی داشته باشد 

یا غفلت کرده یا فراموش کرده  یا ندیده .است پس اگر کسی خطا کرد یعنی آخرت را ندیده. کنندبه او اعطا میجا 

 .یا انکار کرده یا تکذیب کرده است

  امام است. فرقان دلیل رسول است کما اینکه قرآن دلیل
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 ﴾12﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَکَانٍ بَعِیدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَیُّظًا وَزَفِیرًا 

 ﴾13﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَکَانًا ضَیِّقًا مُقَرَّنِینَ دَعَوْا هُنَالِکَ ثُبُورًا 

 .یعنی همین حاال در جریان است «ها» .بعد از این دنیا نیستند که شان آستر دنیا هستند هآیات قیامت هم

یعنی وضعیت گناه طوری است که  افتد. بعد این اتفاق می «ها» ،افتدمنظورش این نیست که در یک ساعتی اتفاق می

در سوره تکاثر این  .تواند این ها را هم ببیند بیند می گناه را که می د،االن اگر کسی چشم باطن داشته باشهمین 

 مطلب آمده است.

 

 ﴾1۴﴿ا تَدْعُوا الْیَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا کَثِیرًا لَ 

 ﴾1۵﴿قُلْ أَذَلِکَ خَیْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ کَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِیرًا 

 ﴾16﴿لَهُمْ فِیهَا مَا یَشَاءُونَ خَالِدِینَ کَانَ عَلَى رَبِّکَ وَعْدًا مَسْئُولًا 

د کما اینکه شو می شان یخوشحالباعث اعمال حسنه در کسانی که طیب بودنشان خیلی محسوس است همین االن 

خاصیت نماز . کشان شده استنزدی و اینکه آتش آمده.. مانند شوند خیلی اذیت می، یدآ می شانبه سراغ اگر گناهی

هر غمی مبتال شد بالفاصله  هرکسی به .خواند رود نماز می می و پوشد انسان بالفاصله جلیقه را می .دور کردن است

اینها حقیقت  کند.خودش را از آتش دور و  پوشدبکه جلیقه  این است خواند مثلبرکعت نماز  دو گیرد وبوضو 

 .این قانون است .افتد همین االن اتفاق می و این آخرت است هستند.

به شرط  ،شود کند به طور طبیعی موفق به کار خیر بعدی هم می انسان وقتی کار خوبی می ورد.آ خوبی خوبی می

 نکند. خراباین فرصت را اینکه خودش 

-مین سبب میو هکند  درست میتصورات عجیب و غریبی  ،پاداشبای مشکل این است که انسان برای رسول و هم 

 ..گوید؟ چه می رمگ مگر چه بلد است؟ !رسول است؟ د این همانمیگوی ،به سراغشید آوقتی رسول میشود 

 نه کار و کند رده زنده میاین پیامبر نه مُ اما وقتی بیاید ببیند که استثنایی قائل باشید و ن ویژهأش اگر برای پیامبر

هم بعد  .م که همه حرفهایم در آن استا هگوید من قرآنی آوردمی چیست؟اگر از او بپرسیم حرفت  ..کند می عجیبی

شما چه آنوقت  گوید خدایی را بپرستید که واحد باشد و مالکیت نفع و ضرر و موت و نشورتان هم با اوست. می
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او  وت. دعچیز دیگری نه هیچ هم نه به معجزه اوست و همه حرف پیامبر ..حرفش هم همین است انتهایید؟ یگو می

 ما گاهی .ینه ویژگی خاصو دارد  ینه ثروت خاص و به توحید است واال نه این بنده خدا قدرت خاص دارد دعوت

کار شاقی انجام بدهد تا  کحتما باید ی یم!رو یر بار حرفش نمیززنده نکند  ای رامردهمان، امام جماعت مسجد اگر

به دست  نیز نفع و ضرر شما و شریک ندارد و ولد ندارد او بگوید و ست اگر بگوید خدا یکی .م باشدعالِ ،میک عالِ

آنوقت همه درِ خانه او  ، کرامت داشته باشد تنها کافی است اما !شود این دلیل بر حقانیت او حساب نمی ..اوست

 کشند!برای گرفتن تبرک صف می

 کند و شما همین ن دعوت به حق مییعنی قرآ «فرقان»خواهد بگوید  می ،خواهد حرف خیلی سنگینی بزند خدا می

شما باید آن کسی را که موحدتر است انتخاب  ممتازترین انسان نزد خدا موحدترین انسان است.. قدر قبولش کنید

 .نه اینکه بگوییم این منافات دارد .نکه قدرتش بیشتر استآکنید نه 

بگویند قویترین انسان و ای بدهند  ما برگهاگر به  است. معادالت ذهنی ما را به هم ریخته بودش، قرآن به وجه فرقان

تواند  کسی که از نیروهای غیبی بیشتر می .ست که به غیب متصل استا یم قویترین انسان کسیویگ می کیست؟

اشاره آید پیامبر را  وقتی میی حت .گوید قویترین آدم کیست؟ کسی که موحدتر است می قرآن . امااستفاده کند

 .دانمنمیمن غیب  «ال اعلم بغیب»پیامبر بگو  گوید می کند، می

در بین مردم مثال  که م به علم روز بفرستدتوانست یک پیامبر عالِ مد میآ که می پیامبر .دست خدا که بسته نیست 

طور  چهار روز دیگر اینجا فالن .یدآروز دیگر اینجا باران می مردم دو :مثال بگوید و راجع به نجوم خبرهایی بدهد

هایتان اینطوری هم  بگوید که بیماری به این مردم بعد  !همه بگویند چه آدم عجیب و غریب است . و بعدشود می

توانست وند نمیخدا آیا .شود ن شهر تعطیل آهای  همه بیماری ،ماه ظرف یک هفته یکو بعد کنید  بهبود پیدا می

 همچین کسی رو بیاورد؟

مثال  .بدیهی است و ابتدایی ،های خیلی ساده یعنی در صورت .آیات است کند شبیه این می ینوعا حق که به ما رو

حال آنکه ما از  .به همین صورت ساده ،اینکه دعوا نکند ،اینکه زندگیش خوب باشد ،اینکه آدم دروغ نگوید

بعضی  ها باشد. همین روایت بسته بهکنیم سعادتمان  فکر نمی که یما هدرست کرد موجود عجیب و غریبیمعنویت یه 

باورمان گرچه ممکن است ما  ،را از خودمان کنار بگذاریم کوچکاز ما فقط کافی است در زندگی یک صفت 

 نشود.. 
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 گیرد گیرد یا شریک می یکی درباره خداوند که یا برای خدا ولد می .شود یک انسان از چند ناحیه دچار انحراف می

 .دهد به اسباب می را شا یتموت و نشور مالک و حیات ،ضررو  نفعدر رابطه با و 

بیشتر رفتاری  یاولی بیشتر انحرافش اعتقادی است و انحراف دوم .انحراف اول با انحراف دوم تفاوت ماهوی دارد

در و  ،«ولی»با شرط  اماخدا حاضر است  .شود برایش شریک قائل میو در قسمت اول خدا را قبول دارد  است.

 دومی خدا غائب است.

دهد یا بآبرو  انسانتواند به  دست کسی نیست یعنی کسی نمی .یعنی منفعت دست خداست .خداستمنفعت مالکش 

تواند  او مالک ضرر نیست یعنی نمی . باید بدانیم کهکند ای داریم که خیلی ما را اذیت می همسایه را ببرد. شآبروی

ن به این معنا نیست که خودتان را ای .موت و حیات و نشوری مالکش خداست، هر نفع و ضرر .به ما برساندضرری 

شود که انسان اگر با پدیده نفع یا ضرر  ن خدا بدانید. این موجب میآ بلکه مالکیتش را از ،در معرض ضرر قرار دهید

به استعاذه خود شک  ،متوجه او شد یبرای جلب نفع و دفع ضرر اگر ضررو کند  مواجه شد به خدا اتکا می یرسان

دهد مگر آنکه از او  به منبع ظاهری ضرر بغض و کینه نشان نمی .گوید استعاذه من ناقص بوده است یعنی می .کند می

  .قصاص مثلبخواهند که عکس العملی نشان دهد 

فقط جانش را از دست  ه استکه شهید شد ضرر نکرد آن کسین کسی ضرر کرد که دینش را از دست داد واال آ

 ،برای انجام ندادن کار بد همین کافی است که جزای بداخالقی آن است.کار خیر کار خیری مشابه  یجزا داد.

 آن است. خود بداخالقی مثل

 اگر قیامتی نباشد؟ یحاضر است سیئه انجام بدهد حت ،سیئه مثل خودش استجزای اگر به آدم عاقل بگویند 

های خیلی ساده  همین حرف ،«االرضله ما فی السماوات و ما فی  » گفتو اعتقاد به رسولی داشته باشیم که اگر آمد 

معنای  .مرده را زنده کند م کهنخواهی او از .کافی باشد ها برای مارسالتش همین حرف برای اثبات برای ما گفترا 

 .زندحرف حق میکه ی سک هرو  انتخاب ما داللت حق باشد

پر خیر و  ،چطور یک زندگی اینکه .در سوره فرقان موضوع برکت است و برکت افزایی و قانون برکت در زندگی

 انجام کار خیر است. نشاط دربدانیم که  نشاط و سرور می شود.با برکت و 
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 7/7/95   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 زدند. به پیامبران اتهامو 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. میکند و برکت را در باغ و قصر و... ن 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

یعنی با وجود نبی دیگر این برکت در باغ نیست. تمام داستان هم این بود  .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

که وابسته به اراده  سرایی دهد. خبر می تماده شده است. از یک سرای واقعیآبهشت 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 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ﴾17﴿ءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِیلَ وَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِی هَؤُلَا

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

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

منبعش  چرا گفته؟ ولی اگر دنبال هوای نفس باشد مدام دنبال این است که این را چه کسی گفته؟ .آمده نیست
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البته در  استدالل مال کسی است که خرد ندارد. در قرآن اینطوری است. رود سراغ استدالل. کجاست؟ بیشتر می

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

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 سیستم آیات قرآن استداللی نیست برای همین

 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 می کنند یعنی جمع حشر می .کنند خالصه روز قیامت آنها را حشر می

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

 

رَ وَکَانُوا قَوْمًا بُورًا  حَتَّى نَسُوا الذكکْقَالُوا سُبْحَانَکَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِکَ مِنْ أَوْلِیَاءَ وَلَکِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ

﴿18﴾ 

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

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

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. ای اما گویند ما آنها را گمراه نکردیم. میو کنند  حاشا می ها بودند انسان

ی ارهرک شود که دارایی در دنیا یکی از عوامل نسیان است. نسوا الذکر معلوم میاز حتی  ارث به آنها رسیده است.

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

اند ولی  کند روز قیامت ذکر را شنیده صحبت می آنها راجع بههمه کسانی که در آیه  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.
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 ﴾19﴿مِنْکُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا کَبِیرًا  فَقَدْ کَذَّبُوکُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِیعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ یَظْلِمْ

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

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

 

نَا بَعْضَکُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَکَانَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعَامَ وَیَمْشُونَ فِی الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْ

 ﴾20﴿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. حق است اورا بپذیرید نه به عنوان اینکه دنیای شما را آباد می که پیامبرنسبت این

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.

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

 .افتد نه آبادانی شهرها و تمتعات دنیوی و آن هم فقط تحت لوای انبیا اتفاق می ،برکت یعنی ذکر و نور
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 ﴾21﴿مَلَائِکَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَکْبَرُوا فِی أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا کَبِیرًا وَقَالَ الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَیْنَا الْ

این آیات  !اصال خدا خودش را نشان بدهد .یعنی در ذهنش این است که اگر پیامبر حق است باید مالئکه هم بیایند

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 (9آیة انظُرْ کَیْفَ ضَرَبُواْ لَکَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا یَسْتَطِیعُونَ سَبِیال) پیرامون

 .کند هم به همین موضوع اشاره می یاین برای این فرد مبارک نیست. در آیات بعد .نباشد «کل عبد منیبه لصرتب»

شود در  ذکر نازل می وجه مثلی است. انسان باید از همین دنیا و پوسته استفاده کند. مواردکه البته این  «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  شود تبارک، تعریف برکت می 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 78 الرحمان آیه

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

 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  های مادی است. که این 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  ،باغ داشتند و زمین داشتن 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( )علیهبراهیمها به دلیل مال است یا حقیقی است. حضرت ا شد این ارادت نمی

البالغه  گذاری ندارد. در نهج جایی است که هیچ جذابیت سرمایه 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( )علیهحضرت عیسیبودند. 

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

 .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 دشرایط سختی قرار دارحتی وقتی در 
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اصال معلوم نیست  کند. گذرد، پدر این فرد بداخالقی می است حتی زمانی که همه خوشحال هستند و خوش می

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

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

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

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   از همان ناحیه برکت بر او نازل می 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« کبر»برکت از مشتقات

محل آبی برای  ،موجودات آن ،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 امامال وجود نداشته باشد  ای ممکن است در یک خانواده

این موضوع برای همه مهم است که مال  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 سبحان یعنیشود.  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 کند این است که تبارک خدا در مواجهه می

است که فرزندان  السالم( )علیهمبیت لهاین راجع به ا «وال شکورا ءال نرید منکم جزا وجه اهللل ما نطعمکمان»ولی 

شود.  صدقه بدهند. در این صورت است که برکت نازل می از روی اختیارند که اهخود را طوری آموزش داد

مجرا موجب فعال شدن  خواهد. این رسانی می یعنی حتما باید یک فعل اختیاری وجود داشته باشد. مجرای فیض

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 افتد. یعنی خانة ما به توسط دینداری و عمل به احکام دین نماز در آن برپا می می

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

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

به همین دلیل یکی از القابی که به  .هستند السالم( )علیهمواقع مجرای برکت در عالم اهل بیت
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یعنی محل استقرار است و وقتی او برداشته شود  است. «مساکن برکت اهلل»شود  داده می السالم( )علیهمبیت لاه

 مثل این است که فیض از انسان گرفته شده است.

 پس تا اینجا سه نکته مطرح شد:

 . ارتباط برکت با پیامبر3 .ثبوت خیر2 ارتباط برکت با اسماء  .1

 

 ارتباط برکت با اسماء

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

از طرفی حیات مراتبی از دریافت ذکر است. ممکن است حیات  1واضح در سورة ملک مطرح شده است. آیة

ارتباط با باال دست  م ولییا کنیهل 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  در زیست 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  ا میمندی از ذکر است. مطالب بیشتر ر بهره

 

 ثبوت خیر

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

به دهد.  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  شود. همین که به نسیان دچار شد از این حالت خارج می وسیلة ذکر صفات انسان ثابت می

طور  شود. نسیان انواع دارد. یکی از موارد آن این لة نسیان ذکر هم باطل مییشود و به وس ذکر خدا ثابت می

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

 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 است. نماز خوب باعث  ،تیم آنطور که باید حواسمان را متمرکز کنیم. راه تمرکز حواساین دلیل نتوانس

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

 برکت اهلل است. 

، در محل مناسب خوانده شود ،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. اشیبی بیزمان و شرایط بر روی نماز او اثر نگذارد و در سرتا ارتقا است.  ریزی و برنامه

 

 برکت

چون از ظاهر  .برخی از آنها پر از آب است و جاری و همه از چشمه بودن آن باخبرند .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  بیرون میجوشند و  می ،آب برداشت شود

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

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

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

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

  فرمایند، ت عالمه در ذیل این آیه میبینید. برای خدا کویر و جنگل یکسان است. حضر کم و زیادی نمی

ت. انسان به واسطة همین موت و حیات جریان سهمانطور که حیات خلق شدنی است، موت هم خلق شدنی ا

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 است که در آن آب می انسان با هم تالزم دارند. مثل ظرفی

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

زء رسد ج 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



18 
 

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

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

زمانی که مالئکه را ببینند همان کند این افراد  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

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

تر شده  بیند حسگرهای ادارکی او به تجرد نزدیک را می همانی که انسان مالئکنظر حضرت عالمه این است که ز

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

 ها هم ببیند. مالئکر 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 رد.است که انسان دو نوع سیستم ادارکی دا

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

کند  او کار می چشم برزخی ،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.

 

 (23)مَّنثُورًا هَبَاءً فَجَعَلْنَهُ عَمَلٍ مِنْ عَمِلُواْ مَا  إِلىَ قَدِمْنَا وَ

 (2۴)مَقِیلًا أَحْسَنُ وَ مُّسْتَقَرًّا خَیرٌْ یَوْمَئذٍ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ

 (2۵)تَنزِیالً المَْلَئکَةُ نُزكلَ وَ بِالْغَمَامِ السَّمَاءُ تَشَقَّقُ یَوْمَ وَ

 (26)عَسِیرًا الْکَافِرِینَ عَلىَ یَوْمًا کَانَ وَ  لِلرَّحْمَانِ الْحَقُّ یَوْمَئذٍ الْمُلْکُ

 (27)سَبِیلًا الرَّسُولِ مَعَ اتخََّذْتُ یَلَیْتَنىِ یَقُولُ یَدَیْهِ  عَلىَ الظَّالِمُ یَعَضُّ یَوْمَ وَ

 (28)خَلِیلًا فُلَانًا أَتخَِّذْ لَمْ لَیْتَنىِ  یَاوَیْلَتىَ

 (29)خَذُولًا لِلْانسَنِ الشَّیْطَنُ کَانَ وَ  جَاءَنىِ إِذْ بَعْدَ الذكکْرِ عَنِ أَضَلَّنىِ لَّقَدْ
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 (30)مَهْجُورًا الْقُرْءَانَ هَاذَا اتخََّذُواْ قَوْمِى 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

م شیطان نقش مه دهندهنشان  این .منجر شده من از ذکر دور باشم ،نادرست و عدم ارتباط با رسول و آن خلیل

 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:

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

 چیست؟

شود اصحاب یمین یا  گفته می اینکه .م ارتباط دارنده. همه با دن از میمن و اصحاب یمین شدن استشمیمون 

 .کند پیدا میبا برکت  یمیمنه ارتباط

 است کند. ممکن ها معنای برکت در زندگی تغییر میدرک درست داشتن از معنای برکت. خیلی وقت .1

همچنین نزول و وفور  .این معنای عدم برکت نیست امازندگی انسان زیر فشار اقتصادی سخت شود 

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.

برکت شده است. یک زندگی  ی ما بینی بدون معیار نگوییم زندگعبرکت باید شاخص داشته باشد. ی .2

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.  ث را تشکیل میهای برکت در زندگی است. ذکر و قرآن به همراه برکت یک مثل شاخص

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

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

 های افزون شدن برکت در زندگی. شود راه مضمون وحی می مندی از وحی و 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
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زند و در نظام غیر برکت  شود. به همین دلیل در نظام برکت انعطاف و کرامت حرف اول را می ختی مواجه میس

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

آقا شما خیلی نامناسب که  گویید ن میسخت نیست. مثال شما به یک سخنرا اماسهولت و یسر یعنی فرد راحت است 

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 یشکند. در واقع فرد به دنبال دلیل برای نقدها م خود را نمی تان و منیتحرفبرای اثبات 

 این حالت عسر است. .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  در واقع همه چیز را سخت می .شود ناراحت میگیرد و  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 ،د. در واقع یسرشو برکت می

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

منجر به پوشیده این  کند.قدرت این را داشته باشد که برداشت مثبت باید فرمایند: انسان  می السالم( )علیهامیرالمومنین

 شود. ها می شدن عیب

شود و باید برای  ل انسان در فرد فعال میالیعنی قوة استد فرد این پیچیده شدن را به همراه دارد. ر دریشدن تفکفعال 

 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 باشداین است که کند  طبیعتا کاری که انسان می

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

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

کردیم ببینیم خدا در این رابطه  یا حداقل در جواب افراد سعی می 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 زده است تا حدی که خیلی وقت ساده در قرآن حرف
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نه به دلیل مشکل و پیچیده بودن. شرط تدبر در و  شود فهم نمی ،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

تبارک، تبارک  ،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 قانفرقان یعنی فر

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)حقیقتی که هر کسی به آن توجه کند 

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  ده بشنود، ساده بپذیرد و ساده عمل کند. در این صورت انسان مثل عبد خدا میشود و حرف حق را سا

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

های خیلی  انسان ،ها خیلی ارتباط دارند هایی که با بچه هاست. انسان 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 ویژه خاص و

ها تا حدی او را باید  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  ،گر یک حقیقتی را دریابدداشتنی هست. انسان ا دوست داشت تا کودک دریابد که دوست

ها  توان همة اسماء الهی را در بچه ماند. در هفت سال اول می در قلب باقی می اماممکن است فراموش کند  .رود نمی

 شود که پدر و مادر برای بچه مصداق اسماء باشند. وقتی پدر یا مادر را 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

ها کاری کنند که اگر در بدترین محیط  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 کت میمنحرف نشوند. این فرزند بر گرفتند،انحراف قرار 

  افتد. این در اثر جاری شدن ذکر اتفاق میو جاری کند. 
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 14/7/95   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

 صلواتالسالم( 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.   ایی بیاهست و نیست و بین بایدها و نبایدها جد

 ،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 قرآن نازل می

 را انتخاب کند. 

دهد. نذیر  کند. در واقع برکت را با نذیر ارتباط می ای برکت در زندگی را مطرح میرمز و رازه« تبارک»بحث  .3

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

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

 دارای ذکر بیشتری است.

کند،  تحلیل مفصّلی در این رابطه مطرح می« توقعات انسان از کسی که از جانب خدا مامور است»در رابطه با   .۴

کند، قرآن به یک بنده نازل  دهد. به این صورت که بیان می کند و آن را تعمیم می سیستم انسان را تحلیل می

خورد و چرا مَلِک نیست. به تدریج با ذکر این  چرا غذا می ،رود چرا در بازار راه میاین فرد  دای گفتن شد. عده

فرمایند، قوم من قرآن را مهجور کردند. بنابراین مهجور  اهلل علیه و آله( می موارد در آیات انتهایی، پیامبر)صلی
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ویید این کالم خداست، براساس ها بگ 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 یکی از مشکالتی که انسان با آن مواجه می

 شود. به آن جذب نمیو در نتیجه ارد قرآن ببیند یا انسانی که از جانب خدا آمده است. ذائقة پذیرش او را ند

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 دیگرانت به حق است. یعنی هر کس ظلم کند انسان نسب

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

 بندد. ذهن فرد نقش می

م خواهد بود. اگر شود، ذهن پر شبهه و نا آرا هرکس در زندگی ظلم کند، اولین خصوصیتی که در او ایجاد می

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

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

 او شده است.

ات خارج شده و ، مومن از ظلمالکرسی شود؟ با توجه با آیه چرا این عدم تمایل در کودکان هم دیده می :سوال

گونه است و علت آن طبیعت انسان است که  رود. طبع کودکان این کافر از نور به ظلمات میشود و نور میوارد 

مومن است در ظلمت که در نور است و به نسبت کسی  ،شود ظلوم و جهول است. ولی به نسبت کسی که کافر می

اولیه است. بعد از انجام عمل صالح، نور  قرار دارد. همة بچه ها میل به نماز دارند که این تمایل به دلیل همان نور

کند. در غیر این صورت عاشق نماز نخواهند شد.  شود که در این صورت انسان را عاشق نماز می ای اضافه می ثانویه

 در این صورت دچار مشکل است. ،طفل نسبت به مادر نباشدحال اگر به تدریج حال انسان نسبت به قرآن شبیه به 

د ظلم نیست. در سوره فلق ی هم وجود دارد که بر فرد القا شده است. یعنی همیشه خود انسان مولّهای از طرفی ظلم

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

 .کند رکت معرفی میهای با برکت و فاقد ب در سورة فرقان، قرآن را به عنوان یک عامل جداکننده زندگی

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 نند اما ک کند را می که فرقان می

ها را  به معنای دوستی که نسبت به خلل و فرجهای انسان آگاه باشد یا بتواند آناست، « خَلَ»است. خلیل از مشتقات 
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های انسان را پوشش هپر کند. لذا هر دوستی خلیل نیست. کسی که راز و رمزهای زندگی را بداند یا نیازها و حفر

ممکن است همسر او باشد  کند. 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  کسی است که نیاز خود را از جانب خدا پر می« خلیل الرحمان»

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

ها به طور طبیعی خود  شود که انسان 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 لیل را پر رنگ بیان میخ

 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. ،ظلم

نمل ظلم را قرین علو شود. ظلم هم به معنای تاریکی است ولی در سوره مبارکه  د مینقص در کمال به انسان وار

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

واقعا  ،ضوعی برای فرد مهم شودترسد حاضر است برای فهم ظلم چه کارهایی بکند؟ اگر مو 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  موضوع ندارد ولو اینکه بچه

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

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

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

های وجودی او قرار گرفته است  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

 ود.ش که فقط به واسطة امدادهای غیبی برطرف می

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

نماز  کند. مثال فردی را بی هایی هستند که ظلم و تاریکی را در دیگری القا می 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. اه ببریم تا دیگران از شر ظلمپن

 

 (26عَسِیرً) الْکَافِرِینَ عَلىَ یَوْمًا کَانَ وَ  لِلرَّحْمَانِ الْحَقُّ یَوْمَئذٍ الْمُلْکُ

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

 (28)خَلِیلًا فُلَانًا أَتخكذْ لَمْ لَیْتَنىِ  لَتىَیَاوَیْ

 (29)خَذُولًا لِلْانسَنِ الشَّیْطَنُ کَانَ وَ  جَاءَنىِ إِذْ بَعْدَ الذكکْرِ 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 کند و جزای آن به این شکل است که ذائقه فرد تغییر می واسطة شیطان است. انسان غیبت می

ارتباط خوبی کند با این فرد  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 این هم 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 ان هم ذائقه و مثل خود را پیدا میهای اجتماعی انس همین دلیل در حرکت

 ها وجود دارد. ذائقه

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

 «قتیل العبرات»دهند  الم( میالس 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،

برای ایشان گریه نکرده است. دلیل آن این است که انسان در  عاشورا و میدان جنگ، کسی به اندازة قاتلین حضرت

کند باید باشد. خیلی  کند. ولی احساس می الی که دلش او را یاری نمیشود در ح 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
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ذائقة او به تدریج برگردد. باید مدتی را با طیبات کارهای اشتباه را تکرار نکند تا رای خروج از این حالت انسان باید ب

ماند.  کند و این تیرگی مدتی هم در انسان می 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 روی کند از  زیادی از کارهایی که می

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

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

ها بیشتر را خواهد  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 ری کارها دست خود اوست و اگر از ظلمولی همین فرد یکس

 رود. این صورت به سمت هالکت محض می

 

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

از خوارج نهروان و از  ،بر پا نداشتن غدیرخبر از سقیفه، « امهجورقرآن »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  یها از قرآن دور م 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

کنند  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 خشکخیلی متفاوت است اینکه انسان خوارج را جزء منااند.  کرده

هایی که دارند حتی در نمادهای خود هم از  ها و حکم مثال در نامه .کنند منافقین حتی از آیات قرآن هم استفاده می

کنند هم  و نابینا هستند. حتی آیاتی که استفاده میند ابهره 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
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کند. خسران قرآن برای این  تابد پاک را از خبیث جدا می جداکننده است و زمانی که برجایی می قرآن فرقان است.

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

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

ه نفس باشد و کاروان حسین بن السالم( از ظلم پناه ببرد. چرا که اگر انسان ظالم ب 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 که چرا با فالنی مشورت نکرد..کند به استدالل آوردن  گیرد. شروع می می

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

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

« نصیحت به اخی»یکی از آنها  اند. شدهبه چند لقب معتبر ایشان 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  ها حقیقتا باید برای فرد مهم باشد در این صورت به او گفته می یک ظلم است. از طرفی این ظلم

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

 شود. آورد و متوجه نمی انسان چیزی بدست نمی

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

به سوی ماال از موضوع حرکت ایشان نتیجه احتالسالم( ما در ایران بودیم، در  )علیهاباعبداهلل زمان حرکت حضرت

 .ماندیماطالع می  کربال بی

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

واهد بنابراین دریافتی نخ و او در تاریکی است و این ضمیر در او خاموش خواهد بود ،ظلم در انسان زیاد شود

از آن باید  برای خروج نشنود به همان اندازه ظلمت دارد.  اگر ت. انسان اگر هست باید صدای امام را بشنود.داش

 شود. می« اخلص هلل»این توجه اگر مستمر باشد  همة حواس را جمع کرد و
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کشد و  عه کنار میکند و خود را از جام 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 کند. خدا از انسان برطرف شدن ظلم را می ظلم خود را برطرف می ،باشد

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

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

 نداشتن ظلم است. ،است

از نظر ما هر کسی  کرد. تبرئه میر آنها رشد کرده را غالب 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 ها را تحلیل سیستمی می وقتی انسان

ظالم است. یک جریانی دارد به این ظالم، گونه است. برای خدا مجرم، مجرم است و  گیرید این رار میزندگی افراد ق

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  امابزرگ نباشند  ها شاید در معرض آن گناه 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. هر دو در یک فضا و یک محور مختصات قرار می

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

 جیه را کنار بگذاریم.توباید و آن را برطرف کنیم.  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 20دهیم  انجام می

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

تر است. به این ترتیب انسان مجرم در هر حالتی یک سری کارهای اختیاری دارد که جلوی ظلم را باید از  پخش

های هدایتی بیشتر از مجرم است.  های اختیاری او در زمینه حوزه اماآنجا بگیرد. انسان مومن هم به همین ترتیب است 

 تواند اصالح کند و به سمت نور حرکت کند. در واقع بیشتر می
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 (30)مَهْجُورًا الْقُرْءَانَ هَاذَا اتخَّذُواْ قَوْمِى إِنَّ   یَارَبّ الرَّسُولُ قَالَ وَ

 این آیه برای جامعة کنونی آمده است. گویی

 

 (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 نُزكلَ لَا لَوْ کَفَرُواْ الَّذِینَ قَالَ وَ

 (33)تَفْسِیرًا أَحْسَنَ وَ   بِالْحَقّ جِئْنَاکَ إِلَّا بِمَثَلٍ یَأْتُونَکَ لَا 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  طان هم آنهای آنها شی ای به دیگران ظلم کردند و با هم دوست شدند. به واسطة ظلم 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 

ع ظالم است. در واق ،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  کَفَى»

 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 نُزكلَ لَا لَوْ کَفَرُواْ الَّذِینَ قَالَ»گفتند کسانی که کافر شدند 

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

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

 کند. هماهنگی و نظم ایجاد می .کند خود این مدل یک چینشی را  ایجاد می« تَرْتِیلًا

 

 (3۴سَبِیال) 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. 
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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 ،ظلمت را که عامل آن ظلم است

 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  تقریراجرا کردیم. یعنی اداره  و  تدبیریعنی قانون آن از قبل گذاشته شده است.  تقدیر

. هر جایی که خداوند در عالم، قانون تکوینی را که براساس آن حکمی تشریح می آن را ثبت کرده است

لباس است. یا مثال جعل بینکم مودت و رحمت قرار داده است  ،جعل اینکه لیل شودآورده، با جعل آمده است. مثل

 ها در واقع قوانین هستند. شود. این نسان با ازدواج  مودت و رحمت در او جاری مییعنی به طور طبیعی ا

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

در رابطه با کفار  دیدشکند. 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 آیدکه چطور ممکن است برای فردی چنین حالی به وجود آید!؟ به نظر دلیل  می

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

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

ای ه 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

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

تواند ببیند.  ولی  مثل امام زندگی کند چون با نور امام می ،یبت امامشود انسان در غ 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 هر کاری را در نظر می

مین موضوعات است که مثال رفتن به مسجد یا خواندن نماز اول وقت یکی از مباحثی که بین جوانان مطرح است ه

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
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ه خوب و به صالح ها و آن چیزهایی ک ترین مصداق برای مذهبیون در رابطه با ظلم، عمل نکردن و ترک دانسته مهم

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

انسان نباید به دنبال پیدا کردن راهکار چگونه  . مثال نباید غیبت کرد.گردند. انسان نباید ظلم کند ندادن گناه می

بت نکند در حالی که باید در خط یست بدهد. مثال در سن باال فرد فقط توانسته غغیبت نکردن، زمان خود را از د

 «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 در واقع انسان دچار خسر می

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

دهد ولی ترک کردن حاال به تدریج انجام  .طرفی نباید خیلی به دنبال راهکار بود. به دنبال انجام ندادن آن باشند

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

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

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

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

در نظام تربیتی  شود، حاضر نیست قطع کند و 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.   گناهان کوتاهی کند در سیستم تربیتی به شکل دیگری خود را نشان می
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 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  رافیک سنگین هست برای تلف نشدن زمان میدر مسیرهایی که ت

صبح  8به نظر تا ساعت  .است که از ابتدای روز در گوشة ذهن چیزی داشته باشیم و در طول روز به آن فکر کرد

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

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

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  را که مفاهیم و مضامین قرآن را در هر حالتی میانسانی که قرآن دارد بسیار جالب است چ

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

 بهتراست این کار را از جزء سی شروع کرد. 

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

 اجمالی داشته باشیم. 

  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

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

 بتواند درست را از نادرست متمایز نماید. در واقع فرقان مثل سنگ محک است.
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  یر بودن با نذاست. در سوره فرقان به شأن فرقانیت قرآن اشاره شده است که  "فرقان"یکی از اسامی قرآن

 خداوند ارتباط دارد.

 است و اینکه هر چیزی را  "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

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

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

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

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

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

  صل اهلل علیه و آله و طی کرده وجود مبارک پیامبر اکرم)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  خداوند کسی که مال یا فرزندان زیاد دارد را اهل برکت نمی

 داند. است را با برکت می

   شود به این ترتیب انسان از ناحیة  حیه دچار تزلزل میانسان احتیاج به دوست در دنیا دارد و از همین نا 26در آیة

کنند. وقتی  دوستان در نقش شیطان ایفای نقش می. برخی شود کند دچار مشکل می 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 باشد. یعنی برای تشخیص خوب یا بد بودن افراد کافی استخود به عنوان فرقان 

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

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

هایی که در این سوره مطرح شده جنبة فرقانی دارد و انسان  دارد به این تشخیص رسید. به این ترتیب همه مولفه

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  جه کرد و اگر میبه افرادی که با آنها ارتباط دارند تو

 باید ببیند با چه کسانی دوست دارد آمد و شد کند و ارتباط داشته باشد.
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  در رابطه با خود قرآن بود که به صورت مفصل در رابطه با آن صحبت شد. بحث قرآن و نشست و  30آیه

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

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

 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 "عباد الرحمن"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 

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

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

 اعتقادی است. 

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

شود که چیزی شده یا چیزی بلد هستند. یعنی اگر فردی با او تکلم کند به این دلیل که خود را  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  است. فردی می خورد. خیلی راحت نمی

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

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

 ؟!..  ناپسندی را در مورد تو به کار ببرم آیا تو باید فکر کنی کنی همان چیزی هستی و قهر کنی و بروی

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

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

حقیقت عالم این است و به شما بر بخورد و خود را از هدایت ساقط کنید. در واقع در مقابل سخن عالم باید پرسید 

توان با شنیدن  ی نمیای باشد که به همین سادگ چرا و به دنبال رفع آن بود. حتی ممکن است حرف عالم کنایه یا نکته

توان سوال کرد آیا من درس بخوانم یا آن را را  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
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شود  دهد. انسان چون برای خود شأنیت قائل میبین افراد رخ می ست کههایی او درگیری ها در اینجا منظور مواجه

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

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

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

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

ها یک مرتبه  ئل هستیم با برخورد به این گزارههایی در ما وجود دارد و با توجه به شخصیتی که برای خود قا گزاره

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

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

در این که در سوره نور  دیا به من تهمت زدن دشود آبروی من را ریختن درنظر گرفت. مثال گفته می "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:خبگویند نیستی. ممکن است فرد اند 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 متوجهباالخره که بعد از مدتی 

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

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

نیست چرا که انسانی بعد از مدتی خواهد مرد آبرو داشته   "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( دارای قرب باشد جایگاه درستی داشته باشد و

شدند با این همه دارایی باید در جایی قرار بگیرند که هیچ کس ای که باید قرنطینه میبه گونه شوند یمار میالسالم(ب

دارد و ما با آن کاری نداریم.  یعنی شرایط هایی 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

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 وست ولو اینکه بیمار شودو مقرب درگاه ا
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کنیم چون وظیفه ماست و به ما گفته شده باید مراعات کنیم. ما موظف هستیم کسی را به سوءظن  اگر حفظ آبرو می

روی ما رفت یا کسی شخصیت آلوده نکنیم. موظف هستم آبروی خود را نبریم چرا که برای خود نیستیم ولی اگر آب

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 "قول سالم"

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   در گزارهکسی ناراحت شد و به شخصیت او برخورد ریشه آن در تعیّناتی است که 

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 واَْقَالُ "

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 کردن در مقابل کارها و برخوردهایی است که با ما می

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

ق کند. در حدیث عِنوان بصری از امام صاد 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 حوزهی های او متفاوت است و درقوانین متفاوتی است. مقابله کردن با چنین فرد و افشاگر

 کند. یاد می "الوالباب"گیرد. البته در جاهای دیگر قرآن از این افراد که دارای تدابیر هستند به نام  اجتماعی قرار می

ه ای است که انسان با آن ها در طول زندگی روزمره مواج 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
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شود شرایط متفاوتی  باشند. ولی درحالتی که این ناراحتی و کدورت تبدیل به دشمنی میبوط به حوزه روابط میمر

 دارد. 

یکی از مواجهات انسان با افرادی است که دچار جهل هستند یعنی عام است یعنی در بین مردم  "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

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

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

 "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

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

ثبت و خوشحال کننده هم جدا های م 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 فرد را هم بنویسیم مثال

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

کند و درست  ییر میبروز تند و منفی باشد. اگر حس درونی روی عمل کنترل شود بعد از مدتی حس درونی تغ

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

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

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

تار را داشته شود در برخوردهای بعدی خود با قدرت بیشتری این رف منفی بروز مثبت از خود نشان داد این منجر می

باشد. باید انسان این موارد را احصا کند. یعنی اگر از او سوال شود در هفته گذشته آیا ناراحت شده ای پاسخ دهد 
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های خود اگر ناراحت شود برخورد تند و بد  شود این فرد در مواجه دانم، این عدم توجه به این موارد باعث می نمی

 طرناک است.از خود بروز دهد. این موارد بسیار خ

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!یا حتی به بیست سال آینداست این رابطه را به روز قیامت نرساند 

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

سبه کرد و واقعا با شوند. لذا از االن باید محا 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  ءبتواند در دنیا از این فاصله استفاده کند خداوند به او رحم خواهد کرد. عمل در مقابل حال انسان مثل امضا

 ءای امضاوز ندهد مثل این می ماند که نامهت ولی این حال را در عمل خود بریعنی انسان اگر حال ناراحت داش

 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 امنیت را می

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

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

نوبت  ۵من هم به خانواده شما  نوبت سر زدید، ۵شما به خانواده من خانواده های یکدیگر حساب رسی دارند مثال 

نبودن است. و موارد از این قبیل در  "سَلَامًا َقَالُواْ "این مدل رفتارها در زندگی مشترک از مصادیقسر خواهم زد. 

 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 نای تعیّن قائل نبودن برای خود است.ها است و به مع ها و مواجهمربوط برخورد

شود شما باید برای ادامه  است. مثال به انسان گفته می "هون بودن"منتها حد دارد و حد همان  .تعیّن نداشتن چیست

صورت  زندگی به شهر دیگری منتقل شوید. این فرد اگر احساس تعلق به خانواده و زمین و شهر داشت در این
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سبک زندگی او مطابق آیه نخواهد بود ولی اگر کوله بار خود را برداشت و به شهر دیگر رفت و نسبت به این مسائل 

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

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

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

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

باط نیستید که نباید ناراحت شوید و اگر هم هستید خوب ؟ 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 که بالفاصله صدای این حیوان را در نمی آورد  مثل او رفتار نمی او "خر"ا به کسی می گوییدشم

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

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

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

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  خیلی زود مشخص میباید اصالح شود و اگر هم اینگونه نباشد که باز و زود متوجه خواهد شد 

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

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 !ح شدن استصورتی که اصالح شدن به اصال

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

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

 ،در ذهن نباشد "دهدحقوق تو را اداره می"دانیم. مثال اگر در محل کار گزارة مالک 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   شما بگوید سخنرانی شما بد بود این مسئله باعث میدانیم. مثال اگر کسی به و ضرر می

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

 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 شهید رجایی مییکی از مسئوالن وقت، ناراحت نزد 

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

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

 اصالح شود. ،موارد هم درست بود

کنند، درست نیست و خالف عباد الرحمن  انسان حق نقد منصفانه به دیگران ندهد و در مقابل نقد توفان میاینکه 

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  ،باشد "هون"کند. یعنی اگر کسی فقط به همین آیه عمل کند یعنی  نسان را جزء عبادالرحمن میانجام شود ا

 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 )عج اهلل تعالی فرجه( میشویم 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 کندنستهکه یک تعدادی توابه دلیل این .افتد عالم اتفاق می

عَلَمی  را به جایی آن هم ارزش مند است چرا که  ،دهندیک جریانی یک تعداد زیادی یک حرکتی را انجام می

دهید به را انجام  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 میافرادی که می

بته زمان مشخصی دارد گذارند. الی 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 دهند و صبح زود هم از او می 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

خواهم بیان کنم  جیبی است. انشاهلل خدا برای همه قسمت کند. اگر این موضوع که میمکان ع)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 السالم(  د در کنار قبر امام)علیهتوان 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( تصور کنید یک شرایط خاصی تدارک دیده شده است که فقط شما هستید و حرم امام رض

)علیه ایم حرم امام رضا 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 بین این دو گزینه که در سامرا کنار دو امام بزرگوار 

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

 خواهد بود. م( حرم امام رضا)علیه السال

ما در امامت چند مرد حالج هستیم  ریین)علیهما السالم( برای امام شناسی بسیار خوب هستند که بفهمیمامامین 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 پرت و گم میها  تأسف است که در همان لحظه تمام حرف

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

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 ر باشد دریافت بیشتری خواهد داشت!مثل 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 میدلیل را جست و جو بعد  ،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  بد هستیم که هستیم یعنی بی مثال به فرعون یا آمریکا اگر شما بگویید بد هستید ممکن است بگویند

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

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

تفاوت است. در مسائل سیاسی این مورد بسیار  این ترتیب فقط نسبت به برخی موارد بیشود به  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

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

های واقعی تقوا ه شده است. یکی از خصوصیات فرعونکرده ولی در مواردی این حد آستانه شکسته و بروز داد

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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دهند. اگر انسان در کنترل رفتارها خود  دارد. ولی همین افراد یک مرتبه بروز میهمین نظام کنترلی است که خباثت 

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. 

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

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

خیلی اعتنا کرده است. انسان در زندگی  "هون"ریزد. خداوند، به این صفتها را به هم نمیکسانی که چیزی آن

 . یعنی اگر مالمتشوند سانی دارد که بشود به آنها اتکا کرد. افرادی که با حوادث متغییر نمیاحتیاج به ک

 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 ست که در سوره نجم گفته میای ا دسته

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

تواند جلوی حال و خطورات خود را بگیرد. ولی  ن نمیآید بسیار عالی است ولی انسا 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

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

را بگیرند  فرستاده شوند تا جلوی فردای را افتد، مالئکه ای میای بین حال و عمل فاصله شود تا وقتی فاصله منجر می

ها گرفته شود. مثل این است هشود جلوی مفسد جب میامر مو . اینشود مسائل را می بسیاری از مانعو این خودش 

 "چرا باید به ذهن من بیاید"گوید. ولی اینکه فرد بگوید  آید و نمی 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 یج بهتر میبکند به تدر

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

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

شود. به این ترتیب باید کارهای کرد تا خداوند این خطورات را هم به انسان نشان  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"صفت السالم( 
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نداشته  انسان در صورتی مجوز دارد برای دیگران و برخوردهای آنها ناراحت شود که در رفتار او با دیگران تاثیر

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

 را به دیگران منتقل کند.تواند ناراحتی  نمی اما کندو به عنوان رزق آن را مصرف 
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 24/9/95   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (پنجم      ) جلسه  فراقن    مبارهک   سوره          

 

بلکله   باشلد  السلالم(  بیلت)علیهم  شااهلل این مجلس، مجلس ذکر و توسلل بله اهلل    ان .های خود را در ذهن بیاورید نیت

 بفرستید. یصلوات ،شااهلل حاجت همه برآورده شود ان

از حضللرت  السللالم( مللدیون پیللامبران)علیهم، یده اسللتدانیللد خیراتللی کلله بلله بشللر تللا کنللون رسلل کلله مللیهمللانطور 

السالم( رسیده اسلت بله    )علیهمء آله( بوده است. خیراتی که از انبیا و علیه اهلل السالم( تا حضرت خاتم)صلوات آدم)علیه

آلله( اسلت.    و علیله  اهلل )صللوات  اکرمپیامبر  ،آله( رسیده است. منشاء اصلی خیرات و علیه اهلل واسطه پیامبراعظم)صلوات

 بفرمایید.  ی ختمآله( قوّت بگیرد صلوات و علیه اهلل )صلوات حضرت رسولبرای اینکه توجه ما به 

بحث صلوات به معنای اتصال به فیض مقدس الهی است. همان فیضی که خداوند در سوره مبارکه احزاب وعده داده 

هایی که در طول عمر مرتکلب شلده اسلت     شود و خطاها و لغزش بخشیده میاست. به واسطه صلوات، گناهان انسان 

قلم عفو بر روی آنها کشیده شده و حتی ممکن است تبدیل به حسنه گردد. این مشروط بله زملانی اسلت کله انسلان      

آله( دوسلت   و علیه اهلل آله( پیدا کند و به واسطه آن محبت به اعمالی که پیامبر)صلوات و علیه اهلل محبت به پیامبر)صلوات

علیله و آلله( عشلق     اهلل دارد هم در او اتفاق بیافتد. صلوات وقتی نتیجه دارد که انسان همانطور که به پیامبر)صلوات می

و از اعمللالی کلله   دوسللت دارنللد نیللز عشللق بللورزد      آللله(  و علیلله اهلل ورزد بلله اعمللالی کلله پیامبر)صلللوات    مللی

رند نیز اجتناب و خودداری کند. در این صورت صللوات جلواب خواهلد داد،    آله( دوست ندا و علیه اهلل پیامبر)صلوات

آلله( و اعملالی کله     و علیله  اهلل صلوات واقعی به ایلن معنلا اسلت. بنلابراین بایلد انسلان رابطله داشلتن بلا پیامبر)صللوات          

آلله( و اعملالی کله     و لیله ع اهلل آله( دوسلت داشلتند و رابطله خلود را بلا دشلمنان پیامبر)صللوات        و علیه اهلل پیامبر)صلوات

شللاءاهلل بلله برکللت ایللن چنللد شللبی کلله بلله نللام      ان داشللتند قطللع کنللد.  آللله( دشللمن مللی  و علیلله اهلل پیامبر)صلللوات

آله( است، این رفتار که هنوز در ما تحقق نیافته است، تحقق یابد و اگلر افتلاده قلوت بیشلتری      و علیه اهلل پیامبر)صلوات

 ید. بفرمای، صلواتی ختم پیدا کند و ما اهل صلوات شویم

شلااهلل   کنیم و ان موضوع جلسه سوره مبارکه فرقان بود. جلسات را با رویکرد خانواده مطرح می ،گذشته هایدر هفته

کنلیم چلون هملین کله محفللی حلول        ای را متوقلف نملی   کنیم به بحث خانواده بیشتر بپردازیم. بحث سلوره  سعی می
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شوند. به هرحال خواسته یا ناخواسلته در روح و روان ملا    وره به جلسه دعوت میشود، مالئکه آن س ای دایر می سوره

تلنم اسلت کله    خیلی مغ و میزبان ما سوره مبارکه فرقان بوده است.  مانند آن است که ما به یک مهمانی رفته دارد.اثر 

از سوره آشنا شلویم و اگلر در   کنیم با مضامینی  ها باشد. ما سعی می سری از سوره انسان در ایام عمر خود میزبان یک

 ،ایم ایم، در این جلسات موضوعات سوره را بررسی کرده یا اگر قبال خوانده گذشته فرصت برای مطالعه سوره نداشته

 کنیم.  موضوعات سوره را با دقت بیشتری مطالعه 

 

 خالصه و یادآوری مباحث مطرح شده در جلسات گذشته:

 «تباارک »ه در سوره مبارکه فرقان آمده اسلت. در ایلن سلوره واژه    ترین موضوعی است ک مهم «برکت»بحث  .1

در ذهلن داشلت. سلوره دیگلری کله بله موضلوع        « تبلارک »توان سوره فرقان را به عنوان سوره  آمده است و می

 در سوره مبارکه فرقان چند بار تکرار شده است.« تبارک»اشاره دارد سوره مبارکه مُلک است. واژه « تبارک»

هلای دیگلر    خود از نام «فرقان» از خصوصیات سوره فرقان معرفی قرآن به وجه فرقانیت است. کلمهیکی دیگر  .2

قرآن است، این نیز موضوع مهمی است که خداوند یک سوره را به نام فرقان اختصاص داده است که نام دیگلر  

 حق و باطل است.قرآن یا کارکرد قرآن است. انتظاری که از قرآن در ذهن است به عنوان میزان بین 

اسلت. نلذیر کسلی اسلت کله       «نذیر»آله( به عنلوان   و علیه اهلل خصوصیت دیگر سوره فرقان معرفی پیامبر)صلوات .3

 که حالت تشویق یا حالت تنبیه را در بر دارد.  حال این .عامل هشداردهنده انسان است

شلود و او را از   آنهلا مواجله ملی   خصوصیت دیگر سوره فرقان فهرست کردن انواع انحرافاتی است که انسلان بلا    .۴

تواند  کند. اگر کسی به دنبال لیست کردن انحرافات انسان از مسیر حق است می کند را بیان می مسیر حق دور می

 این سوره را دنبال کند.

اعتنا کند و باید بداند که ارزش این دنیا تا چه اندازه است. چقدر باید به دنیا  به هر حال انسان در دنیا زندگی می .۵

یعنلی خداونلد    «خیرا من ذاللک »کند.  سوره مبارکه فرقان این موضوع را به صورت واضح بیان می 10کرد. آیه 

گونله نبلوده بله ایلن      آله( قصر و مواهب دنیایی دهد ولی این و علیه اهلل هیچ ابایی نداشت از اینکه به پیامبر)صلوات

هب دنیا حض و بهلره داشلته باشلند و ممکلن اسلت نداشلته       السالم( هم از موا ترتیب ممکن است پیامبران)علیهم

 باشند.  
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 (7)نَذِیرًا مَعَهُ فَیَکُونَ مَلَکٌ إِلَیْهِ أُنزِلَ لَا لَوْ  الْأَسْوَاقِ فىِ یَمْشىِ وَ الطَّعَامَ یَأْکُلُ الرَّسُولِ هَاذَا لِ مَا قَالُواْ وَ

 (8)مَّسْحُورًا رَجُلًا إِلَّا تَتَّبِعُونَ إِن الظَّلِمُونَ قَالَ وَ  مِنْهَا یَأْکُلُ جَنَّةٌ لَهُ تَکُونُ أَوْ کَنزٌ إِلَیْهِ یُلْقَى أَوْ

 (9)سَبِیلًا یَسْتَطِیعُونَ فَلَا فَضَلُّواْ الْأَمْثَالَ لَکَ ضَرَبُواْ کَیْفَ انظُرْ

 (10)قُصُورَا لَّکَ یجَعَل وَ الْأَنْهَارُ تحْتِهَا مِن تجْرِى جَنَّاتٍ ذَالِکَ مِّن خَیرًا لَکَ جَعَلَ شَاءَ إِن الَّذِى تَبَارَکَ

آله( باغ نلداده اسلت و دارایلی و امکانلات ملالی نلداده اسلت         و علیه اهلل برخی گفتند که خداوند چرا به پیامبر)صلوات

دنیلا زدم. خداونلد تعملد    ها از  فرماید ببین چگونه برای تو مثل کند و می آله( رو می و علیه اهلل خداوند به پیامبر)صلوات

 آله( خود باغ و گنج نداده است. و علیه اهلل دارد که بگوید به پیامبر)صلوات

شود اعتباری سنجی دنیا نسبت بله آخلرت. کله شلبیه هملان موضلوع در سلوره زخلرف اسلت و البتله            نکته پنجم می

 تر بیان شده است. مفصل

ت عجیبی در این سوره وجود دارد که از روی آنهلا عبلور   برخی نکات سوره هم مربوط به آیات تکوینی است، آیا

 و بحث اصلی خود برسیم. «عبادالرحمان»کنیم تا به آیات  می

 

 (۴۵)دَلِیلًا عَلَیْهِ الشَّمْسَ جَعَلْنَا ثُمَّ سَاکِنًا لَجَعَلَهُ شَاءَ لَوْ وَ الظكلَّ مَدَّ کَیْفَ رَبِّکَ  إِلىَ تَرَ لَمْ أَ

 (۴6)یَسِیرًا قَبْضًا إِلَیْنَا قَبَضْنَاهُ ثُمَّ

 (۴7)نُشُورًا النهَّارَ جَعَلَ وَ سُبَاتًا النَّوْمَ وَ لِبَاسًا الَّیْلَ لَکُمُ جَعَلَ الَّذِى هُوَ وَ

 (۴8)طَهُورًا مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أَنزَلْنَا وَ  رَحْمَتِهِ یَدَىْ بَینْ بُشْرَا الركیَاحَ أَرْسَلَ الَّذِى هُوَ وَ

آیا ندیده پروردگلارت چگونله   « کیف مد اظل»یکی از آیاتی است که در متون فلسفی خیلی به آن اعتنا شده است، 

داد،  خواست سایه را سلاکن قلرار ملی    کند، یعنی اگر خدا می سایه را گسترده ساخت. خدا خود را با سایه معرفی می

شلد و خلود،    ند، شأن مستقل برای سلایه قائلل ملی   ما چرخید نسبت به حرکت خورشید و سایه ثابت می یعنی شیء می
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شد؛ ولی آن را وابسته به شیء خلق کرد. خورشید را دلیل سلایه قلرار    وابسته به موجود دیگر می موجود جدیدی غیر 

 داد. یعنی چون خورشید هست پس سایه هست.

دهلد. چلون خلدا هسلت      میشود نوع استدالل و روش استدالل را نشان  نکته بعدی که در سوره فرقان مطرح می .6

هلای ملا نوعلا از سلمت      خیلی چیزها هستند. نه به دلیل اینکه خیلی چیزها هست خدا هست. درحالی که استدالل

گوییم چون نظم هست پس خدا هست در حالی که باید از سمت دیگلر   نادرست است مثال در برهان نظم ما می

 تحلیل کرد، چون خدا هست پس نظم هست. 

دَلِیلًا درست اسلت کله    عَلَیْهِ الشَّمْسَ جَعَلْنَا ثُمَّ سَاکِنًا لَجَعَلَهُ شَاءَ لَوْ وَ الظكلَّ مَدَّ کَیْفَ رَبِّکَ  إِلىَ تَرَ لَمْ آیه أَمثال در خود 

رود ولی در واقع سایة نور است مثال در شب که ظلمت وجود دارد نور نیست بنابراین سلایه   ابتدا دقت روی شیء می

ندارد. نوعا در استدالل، اصل از معلول به منشاء نیست بلکه از خود منشاء به معللول اسلت کله ایلن مطللب      نیز وجود 

بلار   دهد که در تمام زندگی کاربرد دارد. برای مثال در رابطه با یک انسان متعلالی و خلوب یلک    برهان را ترتیب می

گوییم چون این فرد کار  دهد و بار دیگر می گوییم چون این انسان متعالی و خوب است پس کار خوب انجام می می

رویم. یک  دهد پس انسان خوب و متعالی است. این دو نوع استدالل است که ما نوعا از مسیر اول می خوبی انجام می

افتد، نلوع دیگلر    ام پس فالن اتفاق حتما برای من می گوید چون با خدا عهد کرده موقع انسان با خدا عهد کرده و می

افتد. نوعا ایمان از آن باالیی سرچشمه  گوید چون با خدا عهد کردم پس این اتفاق برای من می ه است که میگون این

خوبی است، چون خدا رحمانیت دارد پس بنلابراین از خلوب غیلر     ،خداست، چون خوبی ،گیرد، یعنی چون خدا می

 شود. این موضوع کاربردهای متعددی دارد. خوب صادر نمی

توانسلت زملین را طلوری قلرار دهلد کله سلایه         گونه برداشت کرد که خداوند می توان این آیه را این آیا می سوال:

 تشکیل نشود؟

سلاکن قلرار    -سلایه را -خواسلت آن را  بگیرید، اگر ملی « ظل»را به چه چیزی بگیرید. اگر به « وجعله»بستگی دارد  -

شلد. از طلرف دیگلر زملانی کله حرکلت و حلاالت        داد، یعنی آن زمانی که سایه وصل به شیء نباشد و مستقل با می

 مختلف نباشد، سایه هم نخواهد بود. 
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 ها نپرداختیم را تا حدی رونمایی کنیم: آیات میانه سوره که ما خیلی به آن

 به عنوان لباس شب:

 به عنوان آرامش  خواب:

 زنده شدن روز:

کننده و از این دست ولی در ایلن   دهنده چون انواع بادها را داریم، مثل باد خزان دهنده، بادهای بشارت بشارت ریاح:

 دهد، اشاره کرده است. دهنده که نوید بهار را می آیه به بادهای بشارت

ثیفی را شست. توان ک گوییم خدا را شکر که آب هست و می شوییم می به عنوان طهور، ما هر زمان جایی را می آب:

شلود. ایلن موضلوع بله ایلن دلیلل اسلت کله          کنیم که بعد از شستن این خیسی، خشک ملی  از طرفی خدا را شکر می

گردد. اگر این خاصیت برای آب نبلود یعنلی    یعنی آب از آسمان آمده است و به آسمان باز می« وسماء ذات الرجع»

دهد. شما وقتی یک گیاهی را  آمدن و رفت آب رخ می شد، چون حیات در اثر رفت حیات محقق نمی آمد و نمی می

شلود   شود. در سوره مبارک طارق اشاره می کند حیات در او ایجاد می دهید چون آب در آن جریان پیدا می آب می

که سماء ذات رجع است و ارض ذات صدع است. یعنی از یک سلمت رجلع و صلدع بلودن آسلمان و زملین را بله        

 «.و ما انزلنا من سماء ماء طهورا»فرماید:  به همان دلیل در این آیه می دهند. وضعیت آب نسبت می

 یابد؟ گوید مد این تاریکی گسترش می منظور از ظل تاریکی است. یعنی در کل تاریکی است و وقتی می سوال:

یکی ظلاهر  منظور از سایه به این معناست که وقتی یک شیء در برابر نور است، اثر آن شیء را که به صلورت تلار   -

به معنا بلند شدن و کش آمدن است. در تاریکی که دیگر نوری نیسلت کله شلیء در    « مد»گوییم.  شود را ظل می می

 کند. ای ایجاد می مقابل آن اثر داشته باشد و سایه ایجاد شود. مثال درخت در اثر نور است که سایه

 

 (۴9)کَثِیرًا أَنَاسىَّ وَ أَنْعَمًا لَقْنَاخَ مِمَّا نُسْقِیَهُ وَ مَّیْتًا بَلْدَةً بِهِ لكنُحْىَ

 بحث حیات و بلدة میتا، موضوعاتی که در رابطه با آب است و مواردی است که در این سوره ذکر شده است.

 



49 
 

 آیات مربوط به عباد الرحمن

برای خاص  اند، یعنی خیر و فیض آنها یعنی بندگانی که رنگ خدایی  و رحمت عام خدایی را گرفته« عباد الرحمن»

و عام، مومن و کافر، جانور و گیاه. یعنی شمولیت رحمتشان فراگیر است و فقط مختص انسان نیست و جنبه عملومی  

 دارد.

 

 «عباد الرحمن»های  ویژگی

 ها ببیند. تواند فخری از این روند. کسی نمی تکلف روی زمین راه می تکبر و بی هَوْنًا، بی الْأَرْضِ عَلىَ .یَمْشُون1َ

باشد؛ برای جاهل  عقل می علم و بی سَلَامًا، اگر به جاهلی برخورد کنند؛ جاهل در قرآن بی قَالُواْ الْجَهِلُونَ خَاطَبَهُمُ .إِذَا2

زند ولی عباد الرحمن برای او امنیت هستند. یعنی مقابلل مثلل    امنیت هستند درست است که جاهل امنیت را بر هم می

کنند، حتی برای خود آن افراد هلم ایلن    کند این افراد امنیت را سلب نمی را سلب می کند و مثل جاهل که امنیت نمی

 زنند. کنند، ممکن است با جهل آنها مقابله کنند ولی امنیت آنها را برهم نمی کار را نمی

 ام شده است.قِیَام، در شب بیتوته دارند یعنی بیت دارند و با  نماز شب ادغ وَ سُجَّدًا لِرَبِّهِمْ .یَبِیتُون1َ

غَرَام، خوب بودنشان عامل ایلن نیسلت کله از علذاب نترسلند،       کَانَ عَذَابَهَا إِنَّ جَهَنَّمَ عَذَابَ عَنَّا اصْرِفْ رَبَّنَا یَقُولُونَ .2

کنند، با کارهای خوبی که ما کردیم  گونه فکر نمی یعنی برای خوب بودنشان حساب خصوصی قائل نیستند. یعنی این

گوینلد   تر هستند نسبت به این موضوع که می باید ما را عذاب کند. درحالی که افراد هرچه عباد الرحمانخداوند چرا 

دعای بیشتری دارند. اینطور نیست که این فرد احساس کند عمل خلوب او مسلاوی بلا    « جَهَنَّمَ عَذَابَ عَنَّا اصْرِفْ رَبَّنَا»

السالم(  شود. این موضوع را در دعاهای امیرالمومنین )علیه نمیبهشت رفتن قطعی است یعنی برای خود استحقاق قائل 

خواننلد،   خواند برای ما نیست بلکه برای خود می السالم( اگر دعای کمیل می بینیم، در واقع امیرالمومنین)علیه زیاد می

دور باشلد و دلیلل    خواهد جهنم از او همین سوره جنبه تعلیمی ندارد، جزء عباد الرحمن است و واقعا می 6۵طبق آیه 

مُقَامًا، است یعنی جهنم هم از جهت استقرار و هم از جهت اقامتگاه جای بدی است. عمل  وَ مُسْتَقَرًّا سَاءَتْ آن هم إِنَّهَا

طور هست، خدا خداست و خالق و ماللک ملا اسلت و     شود این خوف و رجاء به هم بریزد. در واقع هم این منجر نمی

کنلد. فهلم ایلن موضلوع      کنیم، حقی برای مصون بودن، تولید نملی  کنیم و از بدی دوری می اگر هم ما کار خوبی می

 شویم. شاید برای ما سخت باشد ولی اگر قرآن بخوانیم و آیات را مطالعه کنیم متوجه می
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ی بلودن  اند. بیشتر جنبه اجتماع ذکر شده« عباد الرحمن»عباد الرحمان مومنین متقینی هستند که در این سوره به وصف 

 آنها در این سوره اهمیت دارد.

اسلت. محلل   « قلرار »، محل استقرار و قرار و اطمینان، رضایت، محل رضایت آنهلایی کله مربلوط بله     «مُقَامًا وَ مُسْتَقَرًّا»

شود، مُقام حالت نتیجله و مرتبله    کند و نزوالت الهی نازل می ، یعنی جایی که مرتبه پیدا می«مُقام»اقامت، اقامت همان 

مُقَامًا هم برای بهشت و هم برای جهلنم اسلت،    وَ مُسْتَقَرًّا مَقام آن، مَقامی که نسبت به خیرات انجام داده است. سَاءَتْ

هم به معنای مرتبه خیلی بلد اسلت یعنلی    « مُقام»است یعنی خیلی بد، و « ساءت»مستقر محل قرار است که در این آیه 

مربوط به آن چیزی است که بر فلرد  « مُقام»مربوط به خود فرد است و « قرار»های ناجور دارد. در واقع  مرتب دریافت

 شود. نازل می

 

 (67)قَوَامًا ذَالِکَ بَینْ کَانَ وَ یَقْترُواْ لَمْ وَ یُسْرِفُواْ لَمْ أَنفَقُواْ إِذَا الَّذِینَ وَ

موضوع در سلوره مبارکله اسلراء هلم     شود. این  کنند و نه دستشان تنگ می کنند و در این حال نه اسراف می انفاق می

کند مسیر تعادل را حتما رعایت کند که این افراد هم  اشاره شده است که خداوند اصرار دارد یک نفر وقتی انفاق می

 کنند. همین کار را می

 

 یَلْلقَ  ذَالِلکَ  یَفْعَللْ  مَلن  وَ  یَزْنُلونَ  لَلا  وَ بِلالْحَقك  إِلَّلا  اللَّهُ حَرَّمَ الَّتىِ النَّفْسَ یَقْتُلُونَ لَا وَ ءَاخَرَ إِلَاهًا اللَّهِ مَعَ یَدْعُونَ لَا الَّذِینَ وَ

 (68)أَثَامًا

شود آنها غیر خدا را الله   کند حوادث زندگی و شرایط زندگی منجر نمی به نوعی بیان می ءَاخَرَ إِلَاهًا اللَّهِ مَعَ یَدْعُونَ لَا

کند.  خیلی مهم است که این افراد نه قتلل   ا از وضعیت تعادل خارج نمیخود قرار دهند. شرایط سخت زندگی آنها ر

این « عباد الرحمان»کردم که چرا  برای  کنند. من چند سالی در رابطه با این دو موضوع فکر می نفس دارند و نه زنا می

 ، قتل و زنا را مطرح کند. دو ویژگی
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دارد  رسد. نکته اول اینکه بین شرک و گناه رابطله وثیقلی وجلود   در این رابطه سه نکته به ذهن بنده می آقای عباسی:

هلایی را   صحبت شد و یک مرتبه در این آیله صلفت  « عباد الرحمان»چرا که در ابتدا آیاتی در رابطه با صفتهای مثبت 

 کند. آید و اولین صفت سلبی هم شرک را مطرح می باید از خود سلب کنند می« عباد الرحمان»

هلا بله واسلطه رابطله      شود. چون انسان است بین قتل و زنا نیز رابطه وجود دارد که هردو منجر به قتل مینکته دوم این 

شوند و هم ممکن است فرزندی از این رابطه  نامشروعی که با هم دارند دچار خباثت شده و از حیات طیبه محروم می

کننده را هم تراز با مشلرک در نظلر    که نور نیز زناشکل بگیرد که او نیز از این حیات طیبه محروم شود. در سوره مبار

 گرفته شده است.

ای هستند. مثال برای سرقت شلاید نتلوان مرتبله در     ای هستند همانطور که خیرات مرتبه نکته سوم، بعضی گناهان مرتبه

با افلراد کلم    موضوعات در رابطهتوان این کار را کرد. به میزان نفی شرک این  نظر گرفت ولی برای شرک و زنا می

 شود. برای مثال در روایتی از امام صادق)علیه السالم( آمده است که برای همه اعضا زنایی وجود دارد.  می

خلود را از هلیچ   « عباد الرحمان»توان تمرکز کرد که به طور قطع  نظر آقای عباسی نکته سوم است. روی این نکته می

انسان خوبی هستم پس از گناه مصون هستم. حتی در رابطه با زنا نیز گوید چون من  داند. یعنی نمی گناهی مصون نمی

هایی که به انسان خورده شده چه در رابطه با مسائل اقتصادی یا مسائلی از  گوید. مراقبت دارد. اغلب لطمه این را نمی

 بیند. میاین دست، به این دلیل است که انسان برای خود یک مقامی قائل است که آن گناه را برای خود ن

رو شده بودند که باعث شده بود در درگیری با همسرشلان زد و   در یکی از موارد شخصی با مشکلی در خانواده روبه

خوردی صورت بگیرد، از این فرد سوال کردم که چرا شما باید به این کار دست بزنید، ایشان شروع کردند به گریله  

گفت همسرش را مورد ضلرب و شلتم قلرار     م اگر کسی به من میمن در دورانی که مجرد بود»کردن و پاسخ دادند: 

ام و از این ناراحت هستم که ملن   کردم، حاال من با این طرز فکر این کار را انجام داده داده با او به شدت برخورد می

د و ایلن  اگر این فرد مراقبت نداشته باشد ممکن اسلت دسلت بله گناهلان بزرگتلر نیلز بزنل       « چرا باید این کار را بکنم.

خوانند و کارهلای خلوبی کله دارنلد؛ در امورشلان مراقبلت        خطرناک است. برخی افراد به دالیلی مثال نمازی که می

هلایی کله ایلن       شوند. نباید خلود را مصلون دیلد، آدم    کنند و دچار مشکالتی می ها را نیز رعایت نمی کنند، حریم نمی

هاشان  هستند. متاسفانه افرادی هستند که به دلیل مومن بودن مراقبت را دارند اهل مراعات« عباد الرحمان»های  ویژگی

افتد و به تدریج است. برای مثال ما در این مدرسه با برخی از افراد سابقه  شود. این گناهان ناگهانی اتفاق نمی کمتر می
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یم. را رعایلت نکلرد  « یزنلون  الو»ده ساله داریم ولی این سابقه دلیل بر شوخی کردن نیست. اگر این اتفاق بیافتد یعنی 

واسطه متاهل بودن به واسطه امام جماعت بلودن و از ایلن ملوارد مصلون از گنلاه نیسلت. هیچگلاه فلرد نبایلد          افراد به 

مراعات کردن نسبت به زنان یا نفوس را رها کند. قتل نفس نیز به همین ترتیب است. قتل نفس یعنی یک فرد کلاری  

ش بمیرد. مثال فردی همسر خود را عذاب دهد و این موضوع باعث شود که همسلر او  کند که یک نفر زودتر از عمر

تواند از مصادیق قتل نفس باشد. ایلن موضلوع در زنلدگی خلانوادگی خیللی اتفلاق        چند سال کمتر عمر کند. این می

 20ها  ول عمر خانمکنید ط وقتی بررسی میآمار گرفت مثال در برخی شهرها  توان افتد. حتی برای برخی شهرها می می

 سال کمتر از آقایان است.

ای ببیند و بله ایلن واسلطه عملر او      دعا کنید ندانسته هر خطایی کردیم که منجر شده است کسی از این موضوع لطمه

 ت کند تا جبران این کار ما باشد..کوتاه شود، به واسطه خواندن این سوره خداوند به آن فرد چیزهایی را عنای

هلا   با کسانی هست که ناحق باشد ولی کفار و افرادی که حق آنها لطمه دیدن است باید در رابطه بلا آن  این در رابطه

کند دست از ایلن کارهلا بلردارد کله      نند. مثال رباخوار است یا مردم را گمراه مییکارهایی کرد که آنها بیشتر لطمه بب

ن کله ایلن فرزنلدان خیللی مهلم      فامیل بلا فرزنلدا   بحث این موارد جدا است ولی در رابطه با روابط خصوصی خود با

کنند. از خدا بخواهیم به برکت ایلن   خیلی باید دقت کرد چون فرزندان تا یک سنی خیلی والدین را اذیت می هستند.

هلا شکسلته شلود، دچلار ایلن       دانیم و ممکن است به دلیل یک شلوخی سلاده حرملت    ها گناهانی مثل زنا که نمی شب

ها ما را زنده و توفیقات ما را زیلاد   ها و مراقبت های بیان شده نشویم. این دقت ر قتل نفس با ویژگیگناهان نشویم دچا

 کند. می

رویم آن طرف، ولی این خیلی  کند به هرحال می شدن نیست. در کل فرقی نمی شهادت یک مقام است، صرف کشته

ود بنلابراین در دعاهایملان ایلن موضلوعات را     سخت است که در آخرت در پرونده ما ندانسته زنا و قتل نفس ثبت ش

 قرار دهیم.
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 (69)مُهَانًا فِیهِ یخَلُدْ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْعَذَابُ لَهُ یُضَاعَفْ

شود  می« اثامه»کرد اگر دچار گناه شود ، یعنی دچار  نکته خیلی مهمی که وجود دارد این است که اگر انسان باور می

شود و بله ایلن    شود که در این صورت عذاب او مضاعف می اندازد و از جنس گناه می یعنی خود را در سنخ گناه می

خلورد تلا بله عصلب برسلد       ثال وقتی به بدن ضلربه ملی  کند. برای م دلیل است که جنس قیامت عذاب را مضاعف می

شود ولی وقتی تنها عصب باشد خوب شدت آن بیشتر است آخرت نیز شبیه به برخورد با عصب اسلت.   شدت کم می

دارد و به معنای برابر است کله البتله بسلتگی دارد.    « زهر»رود عذاب آن نیز حالت  ها کنار می چون جنس قیامت پرده

کله خداونلد بخواهلد کسلی را در بهشلت یلا        است، نه این« خلود»ماند. جنس روز قیامت  مجازات میمثل « اثم»خود 

رفلت   رفلت و پلس   گونه هم نیست که خداوند نخواهد جعلی نیست. مثال در خواب امکان پیش جهنم خالد کند و این

بد است. قابل تغییلر   امکان عمل نیست و هرچه هست خود نفس است که اگر خوب باشد خوب است و اگر بد باشد

هم نیست و وصل به اراده است و اینطور نیست که روز و شب بگذرد و فرد خوبی و بدی را زیاد کند. جنس قیاملت  

رود. ایلن حاللت خلاری و پسلتی امکلان برگشلت        خلود است. اگر انسان این موضوع را بداند سمت هیچ گناهی نمی

 رفی در نظر بگیرید. ندارد و همیشگی است. خلود را عقلی نگیرید، ع

 شود؟ بحث شفاعت چه می سوال:

 :آیات شفاعت در قرآن سوره مبارکه مدثر است -

 فلىِ  سَللَکَکمُ  مَا (۴1)الْمُجْرِمِینَ عَنِ (۴0)یَتَسَاءَلُونَ جَنَّاتٍ فىِ (39)الْیَمِینِ أَصحَابَ إِلَّا (38)رَهِینَةٌ کَسَبَتْ بِمَا  فکلُّ نَفْسِ

 نُکَلذكبُ  کُنَّلا  وَ (۴۵)الخْائضِینَ مَعَ نخَوضُ کُنَّا وَ (۴۴)الْمِسْکِینَ نُطْعِمُ نَکُ لَمْ وَ (۴3)الْمُصَلكینَ مِنَ نَکُ لَمْ قَالُواْ (۴2)سَقَرَ

  (۴8)الشَّافِعِینَ شَفَاعَةُ تَنفَعُهُمْ مَا (۴8)الشَّافِعِینَ شَفَاعَةُ تَنفَعُهُمْ مَاف (۴7)الْیَقِینُ أَتَئنَا حَتىَّ (۴6)الدِّینِ بِیَوْمِ

انلد.   مطلرح کلرده  « اثبات شفاعت قلرآن »اند و به عنوان  ذیل این آیات مباحثی را آورده طباطبایی)ره( حضرت عالمه

کنلد چلرا بلرای شلما شلفاعت       برای اصحاب یمن امکانی فراهم شد که بتوانند از مجرمین سواالتی بپرسند، سوال می

کلاران بلودیم و تکلذیب     نمازگزاران نبودیم و اطعام مسکین هم نداشتیم، همنشین با گناه نبود، پاسخ دادند چون ما از

کند این موارد است. شفاعت با توجه به ایلن سلوره    روز دین هم کردیم. بنابراین آنچه انسان را از شفاعت محروم می

ر دربار گیر افتاده بلود اظهلار   برای همسر فرعون است برای کسی است که در جایی گیر افتاده است. همسر فرعون د
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آله( درست است ولی با شرایطی کله در   و علیه اهلل السالم( و پیامبر)صلوات ایمان کرد و شهید شد. حب اهل بیت)علیهم

 شود.  سوره مطرح کرد شفاعت شامل حال انسان می

 

  (70)رَّحِیمًا غَفُورًا اللَّهُ کاَنَ وَ  حَسَنَاتٍ سَیِّاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدِّلُ فَأُوْلَئکَ صَالِحًا عَمَلًا عَمِلَ وَ ءَامَنَ وَ تَابَ مَن إِلَّا

شود. مومنین باید مراقبت بیشتری داشته باشند تلا در   کند به وسیله توبه گناهان تبدیل به حسنه می در این آیه اشاره می

تا اواخلر عملر خلود ملومن بلوده وللی یلک         آن سمت قرار نگیرند. چه بسا در یک خانواده دو برادر هستند که یکی

لغزشی او را به هالکت رسانده و برادر دیگر در اواخر عمر خود توبه کرده و عاقبت بخیر شده این به معنای تصلادفی  

بودن نیست بلکه از جنبه تمثیل بیان کردیم که همیشه خوف و رجا هست و کسی نباید خود را مصون بداند. از طرف 

 گیرد.  توانیم بگوییم در جهنم قرار می کس نمی خط ببیند. ما نسبت به هیچ آخرخود را دیگر نباید کسی 

 

 (71)مَتَابًا اللَّهِ إِلىَ یَتُوبُ فَإِنَّهُ صَالِحًا عَمِلَ وَ تَابَ مَن وَ

 (72)کِرَامًا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ إِذَا وَ الزُّورَ یَشْهَدُونَ لَا الَّذِینَ وَ

 (73)عُمْیَانًا وَ صُمًّا عَلَیْهَا یخِرُّواْ لَمْ رَبِّهِمْ بِایَاتِ ذُکكرُواْ إِذَا الَّذِینَ وَ

دهند، در مواجهه با لغو  یعنی شهادت به زور نمی« الزُّورَ»تواند تبدیل به دستورالعمل شوند. عباد الرحمان  این آیات می

ریلزد. کراملت یعنلی     کند و تعادل او را بله هلم نملی    جو زده نمی کنند. لغو آنها را با کرامت و بزرگواری برخورد می

رسد و انعطاف دارد و به کسی  کند یعنی به او آسیبی نمی گیرد. با کرامت عبور می تحت تاثیر الگوهای غلط قرار نمی

عتلدال را رعایلت   رسلیم ا  رود. ما خیلی وقتها وقتی به لغو می کند و زیر بار لغو هم نمی زند و جنگ به پا می لطمه نمی

خلواهیم جللوی بلدی جامعله بایسلتیم       شویم. لغو دیگران روی او اثر ندارد. خیلی وقتهلا ملا ملی    کنیم و خارج می نمی

 کنیم. توانیم مدیریت کنیم و شروع به بدی کردن می نمی

در زنلدگی ملا ایلن     اعتنایی با او برخلورد نکنلیم.   اگر کسی در رابطه با حرف خدا حرفی زد از نزدیکان تا فامیل با بی

کنیم  کنیم یا سکوت می کند ما او را حمایت نمی آید مثال یک نفر به نحوی ذکر خدا را بیان می موارد خیلی پیش می
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 وَ صُلمًّا »ای از ذکر خلدا داشلت او را تاییلد کنلیم و بشلنویم.       کنیم. وقتی کسی چیزی گفت که رایحه یا مخالفت می

 کند. نباید ذکر خدا برای انسان حالت خنثی داشته باشد. ایی میاعتن یعنی مخصوصا بی« عُمْیَانًا

یعنلی  « علیهلا »کند و بی اعتنا است و  یخِرُّواْ یعنی سجده نمی کند و لَمْ شنود سجده می یعنی وقتی آیات را می« یخِرُّواْ»

 شود.  آیه بر او نازل و خواند می

 رند؟در سوره مدثر اصحاب یمین چه نیازی به شفاعت دا سوال:

شاید شفاعت چیز دیگری است. شفاعت بیشتر زمانی است که ملثال ملا کله عللم بله قلرآن نلداریم وللی ارتبلاط بلا            -

کنیم. آنقدر جا دارد برای شفاعت، که وقتی  شود ما علم پیدا می آله( و شفاعت ایشان باعث می و علیه اهلل پیامبر)صلوات

 نهایت است. چون عالم آخرت خیلی بی شود شود مستعد شفاعت می انسان از گناه پاک می

با لغلو موجله   « عباد الرحمان»کنند.  یعنی از روی تفکر و تعقل با آنها برخورد می (عُمْیَانًا وَ صُمًّا) 73 تفسیر المیزان آیه

کنند. یکی نلاظر بله اتفاقلات فلردی اسلت و       شوند. همین سیستم را برای لغو پیاده می شوند بلکه با ذکر مواجه می نمی

قتی آیات برای آنهلا خوانلده   قرآن خواندن و روایات و احادیث است و دیگری در ارتباط با تعامل با دیگران است و

به معنای جفت شلدن اسلت   « شفع»شوند نسبت به آن واکنش مثبت دارند. شفاعت از واژه  شود یا با آنها مواجه می می

 داشته باشد.پس باید شرایطی برای این حالت وجود 

 

 (7۴)إِمَامًا لِلْمُتَّقِینَ اجْعَلْنَا وَ  أَعْینُ رَّةَقُ ذُرِّیَّتِنَا وَ أَزْوَاجِنَا مِنْ لَنَا هَبْ رَبَّنَا یَقُولُونَ الَّذِینَ وَ

 (7۵)سَلَمًا وَ تحَیَّةً فِیهَا یُلَقَّوْنَ وَ صَبرُواْ بِمَا الْغُرْفَةَ یجْزَوْنَ أُوْلَئکَ

 (76)مُقَامًا وَ مُسْتَقَرًّا حَسُنَتْ  فِیهَا خَلِدِینَ

 (77)لِزَامَا یَکُونُ فَسَوْفَ کَذَّبْتُمْ فَقَدْ  دُعَاؤُکُمْ لَا لَوْ رَبىِّ بِکمْ یَعْبَؤُاْ مَا قُلْ

  (76)مُقَامًا وَ مُسْتَقَرًّا حَسُنَتْ  فِیهَا آیه خَلِدِینَ

از آیات غرر کل قرآن است و آیاتی است که الزم است انسان آن را هم از نظر معنایی و هم از نظر عمللی بدانلد بله    

 ضاللت را این آیه به صورت کاربردی بیان کرده است.این دلیل که تمامی بحث هدایت و 
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شود شما در نزد خداوند قدر و  اندازه هستید اگر دعا نباشد. یعنی دعای شما باعث می رَبىِّ یعنی شما بی بِکمْ یَعْبَؤُاْ مَا 

قدرشناسلی   خواهد قدر خودر ا نزد خداوند بداند بنگرد دعلای او نلزد خداونلد چیسلت.     اندازه پیدا کند. هرکس می

کند. بلرای   گیرد و برای آن اقدام می شود. دعا آن چیزی است که انسان درنظر می انسان با دعا نزد خداوند معلوم می

فرجه( باشید و تمام شرایط را بلرای تحققلق آن فلراهم کنیلد در      تعالی  اهلل کنید که از یاران امام زمان)عج مثال: دعا می

یا قرب خود را نصیب ما کن، خوب من باید یک نسبتی با قرب داشلته باشلم تلا    این صورت دعا رخ داده است. خدا

 آن را نصیب من کند. 

خدایا من را از هر گناهی و آلودگی و از هر رجسی پاک کن، من باید مصادیق پلیدی را در زندگی خود تشلخیص  

اضلطراب چگونله بله ایملان تبلدیل      های درونی من را به ایمان تبدیل کن، من باید بفهملم ایلن    دهم. خدایا اضطراب

هلا   هلا رابلدانم. ایلن    ها را به من بده، ابتلدا بایلد نعمتهلا را بشناسلم تلا قلدر آن       شود. خدایا توفیق قدرشناسی نعمت می

 روشهای دعا کردن است. به همان اندازه که انسان زبان برای دعا کردن دارد، قدر دارد.

 

 تمرین این هفته 

عبلور کنلیم و   ناهنجاری درست نکنیم و با خوبی و کرامت از آن ت کرامت باشد. برخورد ما با لغو به صور .1

 خود را آلوده نکنیم.

 اعتنا نباشیم. افزایی کنیم و نسبت به آن بی هم ،ای از ذکر خدا در اطراف ما بود اگر رایحه .2

 روی دعاها وقوف بیشتری داشته باشیم. .3

 

 ***  

جلسات به صورت موضوع محور پیش برود تا افراد بدانند موضوع بحث سوره فرقان است و ایلن   استقرار  -

را از  جلسلات  تواننلد فایلل پیلاده شلده     میهمچنین موضوعات در آن مطرح شده است و پیگیر جلسه باشند. 

 (http://yamalekalmolk.blog.ir )دریافت نمایند. »مالک الملک« وبالگ
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 1/10/95   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (ششم ) جلسه  فراقن    مبارهک   سوره          

 

 .صلواتی ختم بفرمایید ،ورزند السالم( عشق می برای سالمتی خودتان و همه کسانی که به امیرالمومنین)علیه

محل رفت و آمد مالئکه باشد صلواتی  همچنینبرکت پر ی خیر، ا که خداوند توفیق دهد جلسه ما جلسه برای این

 .ختم بفرمایید

 جلسه پیش راجع به سوره مبارکه فرقان مطالبی را بصورت خالصه مطرح کردیم. 

وقتی که قرآن در مراتب  وآله( است. علیه اهلل بر)صلاین سوره همانطور که از نامش پیداست سوره قرآن و پیام

وقتی که انسان  نامش فرقان است. ،کند حقیقتی را شکوفا میای  شود و در هر مرحله مختلف زندگی انسانی نازل می

خواهند از  در واقع وقتی که می شود. کند نامش قرآن می رود و به ملکوت دست پیدا می به واسطه خواندن آن باال می

گذارند و زمانی که بناست خوانده و فهم شود و باال  صحبت کنند نامش را فرقان می ،باال به پایین نازل شدن قرآن

 گذارند. برود نامش را قرآن می

 

 (1)نَذِیرًا لِلْعَلَمِینَ لِیَکُونَ عَبْدِهِ  عَلىَ الْفُرْقَانَ نَزَّلَ الَّذِى تَبَارَکَ

 کند. کارهایی که باید انجام دهند آگاه میهمچنین و مخلوقات و  وندبه خدا تنسبکار فرقان این است که انسان را 

 .خواهیم کردبار دیگر بحث عباد الرحمن را مرور  رسید. «عبادالرحمن»مبحث رفت و به پیش بحث 

اگر این  کنند. یهای وارسته را ببرند از تعابیر مختلفی استفاده م دانید که در قرآن وقتی که بخواهند نام انسان شما می

تشان توصیف شده است. مثال بینید که بعضی از حاال می ،های مختلف بررسی کنید و در سوره بندی تعابیر را دسته

صالحین و صادقین به این شکل در قرآن  ، البتهاند متقین در قرآن توصیف شده ،اند مومنین در قرآن توصیف شده

 اند. توصیف نشدهگونه  شهدا در قرآن این ،اند توصیف نشده

ویژگی تعریف کرده است مربوط به مومنین است که در سوره  برایشان بیشترین وصف توصیفی که در قرآن آمده و

شوند و عباد  چون مومنین و مصلین شبیه به هم تعریف می هستندمومنون خواندیم البته مصلین هم در همین رده 
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دهد که منظور از عباد الرحمن  این نشان می شده است. الرحمن بطور کامل با شیوه و ادبیات خاصی توصیف

 گیرند. های خاصی است که در جامعه زمام امور و امامت متقین را بدست می بنده

  .است «ایشان مشیِ»اولین خصوصیتشان راجع به 

 

 (63)سَلَامًا قَالُواْ الْجَهِلُونَ خَاطَبَهُمُ إِذَا وَ هَوْنًا الْأَرْضِ عَلىَ یَمْشُونَ الَّذِینَ الرَّحْمَانِ عِبَادُ وَ

 (6۴)قِیَامًا وَ سُجَّدًا لِرَبِّهِمْ یَبِیتُونَ الَّذِینَ وَ

 (6۵)غَرَامًا کَانَ عَذَابَهَا إِنَّ  جَهَنَّمَ عَذَابَ عَنَّا اصْرِفْ رَبَّنَا یَقُولُونَ الَّذِینَ وَ

 (66)مُقَامًا وَ مُسْتَقَرًّا سَاءَتْ إِنَّهَا

 (67)قَوَامًا ذَالِکَ   بَینْ کَانَ وَ یَقْترُُواْ لَمْ وَ یُسْرِفُواْ لَمْ أَنفَقُواْ إِذَا الَّذِینَ وَ

 یَلْقَ ذَالِکَ یَفْعَلْ مَن وَ  یَزْنُونَ لَا وَ   بِالْحَقّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتىِ النَّفْسَ یَقْتُلُونَ لَا وَ ءَاخَرَ إِلَاهًا اللَّهِ مَعَ یَدْعُونَ لَا الَّذِینَ وَ

 (68)أَثَامًا

 (69)مُهَانًا فِیهِ یخَْلُدْ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْعَذَابُ لَهُ یُضَاعَفْ

 (70)رَّحِیمًا غَفُورًا اللَّهُ کاَنَ وَ  حَسَنَاتٍ سَیَِّاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدِّلُ فَأُوْلَئکَ صَالِحًا عَمَلًا عَمِلَ وَ ءَامَنَ وَ تَابَ مَن إِلَّا

 (71)مَتَابًا اللَّهِ إِلىَ یَتُوبُ فَإِنَّهُ صَالِحًا عَمِلَ وَ تَابَ مَن وَ

 (72)کِرَامًا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ إِذَا وَ الزُّورَ یَشْهَدُونَ لَا الَّذِینَ وَ

 (73)عُمْیَانًا وَ صُمًّا عَلَیْهَا یخَِرُّواْ لَمْ رَبِّهِمْ بَِایَاتِ ذُکكرُواْ إِذَا الَّذِینَ وَ

 (7۴)إِمَامًا لِلْمُتَّقِینَ اجْعَلْنَا وَ   أَعْینُ قُرَّةَ ذُرِّیَّتِنَا وَ أَزْوَاجِنَا مِنْ لَنَا هَبْ رَبَّنَا یَقُولُونَ الَّذِینَ وَ

 (7۵)سَلَمًا وَ تحَِیَّةً فِیهَا یُلَقَّوْنَ وَ صَبرَُواْ بِمَا الْغُرْفَةَ یجُْزَوْنَ أُوْلَئکَ

 (76)مُقَامًا وَ مُسْتَقَرًّا حَسُنَتْ  فِیهَا خَلِدِینَ

 (77)لِزَامَا یَکُونُ فَسَوْفَ کَذَّبْتُمْ فَقَدْ  دُعَاؤُکُمْ لَا لَوْ   رَبىّ   بِکمُ یَعْبَؤُاْ مَا قُلْ
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 کند. انسان را متحول می ،شود به زندگی انسان وارد میو شود  وقتی ساختار برکت مطرح می

 شوند. جلوه تبارک خدا میآنان  کنند. ند که رحمت الهی را جاری میهست نهاییآعباد الرحمن 

 آنهایی که تحت تاثیر نذیر و فرقان قرار گرفتند و متحول شدند. 

 اگر ما بخواهیم زندگی همراه با برکت و رحمتی داشته باشیم باید در ایجاد جریان عباد الرحمن سهیم باشیم.

های دارای  چند بعدی استفاده کردن از امکانات و استفاده همینطور ت از استفاده بهینه از امکانات وبرکت عبارت اس

افزاید تقدیرات را  دهد رزقتان را می خوانید به شما آرامش می نماز شب میوقتی است که  مانند آنبرکت . مراتب

 غیره. کند و نیکو می

 هشت کار دیگه هم انجام شده است. ،هفت اید به طور طبیعی را که انجام داده عملییک 

بگذاریم. سبک زندگی  «سبک زندگی»توانیم نام بحث مشی را  می است، «یمشون»اولین کاری که باید بکنیم بحث 

 که به معنای زندگی بدون تکلف است. «هون»

در  جریان کمک کند.زند و خود شخص هم باید به این  است که خداوند به انسان می عالمت ونشانی «عباد الرحمن»

اگر شما  ؛گوییم پس می ،جای اینکه این آیات را خطاب به خودمان قرار دهیم و بگوییم ما عباد الرحمانیمه واقع ب

مثال قتل نفس برکت را از زندگی  با آن سنخیت پیدا کنید. باید خواهید که عضو جریان عباد الرحمان باشید پس می

 کند. فردی و اجتماعی دور می

ای که در آن  جامعه افزایی در آن جامعه. الرحمن یعنی نقشه عملیاتی یک انسان در حوزه اجتماع و رحمت عباد

ها و  کنایه و... در آن نیست. عاری از پلیدی همز و لمز، تهمت، ای است که در آن غیبت، برکت هست جامعه

 کند. ص هم پیدا میکند و شاخ بطور طبیعی دعای  افراد عباد الرحمن تغییر می هاست. پلشتی

 است. «عذاب»ای نیست بدین معناست که جریان  در جامعه «رحمت»وقتی جریان 

در بعضی روایات مثال خطبه همام  کند. های جزیی و خاص عباد الرحمن را ذکر می در این آیات مصداق

را معرفی  واضحصفت خیلی  بیش از صد ویژگی مومنین نقل شده است اما اینجا ده پانزده السالم( )علیهامیرالمومنین

 کرده است.
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تک صفات عباد الرحمن  با تک وصف مومنین این سوره عبادالرحمن است و مربوط به بلوغ لبی و بلوغ عبدی است.

 بیعت کنیم تا ذره ذره در مسیر عباد الرحمن قرار بگیریم و خاصیت عباد الرحمان بطور طبیعی به ما منتقل شود.

کنیم مثال در ازدواج آنقدر  داشتن یعنی حذف تشریفات زندگی. سهولت در زندگی. وقتی نگاه می «هون»مشی 

شود. یعنی اولین کاری که باید  تواضع گفته می «هون»شود. به  می «هون»زندگی غیر  تاگذارند  رسم و رسوم می

 تکلفی برود. راحت زندگی کند.  این است که سبک زندگیش به سمت بی انجام دهد

توانید خیلی  شود؟ می مثال اگر کسی به ما سالم نکرد یا برای ما هدیه نخرید یا جشن تولد ما را فراموش کرد چه می

 اش کنید. ساده بگویید فراموش کرد و تمامش کنید و می توانید به بدترین وجه پیچده

م بلکه آدم راحتی باشیم. همه غرها و دادن نباشی ، گیرزدن ، غرزدن بودن یعنی اینکه آدم اهل نق «هون»راستا با هم

هرکسی زمانی دارد که از کوره در برود به همان میزان هون  نبودن سبک زندگی است. «هون»ها محصول زدن   نق

 !عصبانی شوند و از کوره در بروند ها کافی است از کنارشان رد شوی تا نیست. بعضی

اینکه از بدی بدمان  حیات است اما واکنشش باید عاقالنه باشد.اینکه گناهی را ببینیم و واکنش نشان بدهیم نشانه 

 دربینید که چقدر جامعه  می بیاید که درست است اما باید خودمان را کنترل کنیم. طبق حدود الهی باید عمل کرد.

اگر از جامعه مذهبی هم آمار بگیریم )که ما  یحت هیچ، دیگر همین بند اول گرفتار است. جامعه غیر مذهبی که

در حقیقت به آرامش مطلق  ،پیامبر دارند ،خدا دارند؛ خواهیم دید که هفتاد درصد به همین دلیل گرفتارند ایم( گرفته

 گذرند.  شود آسان گذشت نمی از خیلی از چیزهایی که می د،ان وصل هستند اما گرفته

 آید به معنای نهایت خضوع است. اما وقتی برای عباد الرحمن می .مایقابل القهر :اند عالمه مصطفوی برای هون نوشته

ندارد. منیتی ندارد که بخواهد واکنشی نشان دهد. برای نفس خویش وجهی قائل نیست که باید و  «من»کسی که 

باید و نباید الهی به کار را نکند اصال  شنود و تا کسی این نبایدی از آن صادر کند پس باید و نباید الهی را می

 .خورد گوشش نمی

 کند که بتواند تصمیم درست بگیرد. فکرش کار نمی ،تا کسی انانیتش را کنار نگذارد

ها و القائات منفی چه باجا «بد آمدن»کنم که از کنند خواهش می هایی که ازدواج می به طور جدی از آقایان و خانم

مردم ما فقط همین مشی هون را سرمشق خود قرار دهند رحمت بسیاری  و چه بی جا بپرهیزند. من اعتقاد دارم اگر
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شیطان اگر این نقطه  .!خورد. به او بر می ،شود. خانم در خواب دیده همسرش ازدواج مجدد کرده است نازل می

 گذارد در خواب هم آرامش داشته باشیم. نمی یضعف ما را پیدا کرد حت

برای ناحقشان هم و گذرند  طوری شده است که مردم از ناحقشان نیز نمیفرمودند زمانه  امجد می آیت اهلل

دیگری را از اکرام به ، مثال خانم و آقا نسبت به والدینشان وظایفی دارند ولی یکی از طرفین به دالیلی !جنگند می

 کند. والدینش منع می

ای است که برای خود درست «من»منیت  یعنی علت منیتی است که فرد دارد. ،ای دارد و آن منطق فلسفه «بد آمدن»

خود  رصد کردماند و اتفاقاتی که باید  را برداریم یک زندگی می« من»اگر این  کند. ن پاسداری میآکرده و از 

 کند. در آن اتفاقات چطور عمل می شخص

این حکم یا براساس من کمک بگیرد. هرکدام از این اتفاقات حکم دارند ؤتواند از مشاورین م بعضی مواقع انسان می

مبانی علمی دقیق تجربی یا بر اساس حکم الهی باید باشد زیرا ممکن است برخی مواقع یک حکم الهی به ازای آن 

 وجود نداشته باشد ولی تجربه دقیق عاقالنه وجود داشته باشد.

چون این اصال  «دوری و دوستی»گویند : عقالی امروزی می .عرف و عقل همیشه وجود دارند. حاال نگویید عرف

زیادی از طالق در شهر تهران به علت دوری و دوستی  ها از هم بپاشد. درصد شود زندگی صحیح نیست و منجر می

 است.

ارتباط با یکدیگر در صورتی که چه بسا اگر  !دانند هنوز نمی او میلفادوسال است طالق گرفته است اما  کسی

هایی که مدام سرشان در  نه به آن زندگی شد. شد و مشکل حل می می ابتدا گرفته داشتند جلوی اختالفات در همان

از مشکالت یکدیگر  یزندگی همدیگر است و از جزئیات زندگی هم خبر دارند و نه به این دوری و دوستی که حت

 !شوند نمینیز باخبر 

شود فکر کرد  وقت می آن ،دشود. اگر منیت برداشته شو منجر می مورد های بی و نزدیکی مورد های بی منیت به دوری

شود و  می بهم پیچیدهدر مسیر زندگی انسان منیت با حکم خدا . و حکم خدا را تشخیص داد و مطابق آن عمل کرد

های نظام انسانی یک  ترین حالت در پیچیده، شاید شما تجربه نکرده باشید. به این دلیل تدبیر را از دست می دهد

 شوند. مطیع شما میکند مردم  سری قانون که اگر انسان کشفشان
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خاطر  نمنیت آن است که مبنایی ندارد و به همی انسان چگونه بفهمد که کدام منیت است و کدام حکم خدا؟ حال

آنهایی که منطق دارند حکم خداست و حتما باید با یک حجت بیرونی نیز سنجیده شوند. . گویند می «هوی»به آن 

پس حکم خدا آن چیزی است که مبنا دارد و حجت بیرونی نیز آن را  .زند چون آدم گاهی خودش را هم گول می

 کند. تایید می

ها برای ما مهم نیست بخاطر منیت اوست و این بخاطر طفولیت است. هفت سال اول زمان  اینکه ارتباط داشتن با آدم

همچنان باقی برایش  «من»شود اما این انسان است. منش برایش مهم است. گاهی انسان بزرگ می «من»شناخت 

ماند. ما اصال آدم بد به آن معنا نداریم. آدم در راه مانده داریم که همچنان در مقطعی از رشدش مانده است.  می

ای هم جز این  شود ولی این همان صفت است. حال باید چکار کرد؟ باید بزرگ شود و چاره شکلش عوض می

 ندارد.

رسیم به  به سن چهل و پنجاه که می حاال .کنیم و ما ورزش نمی «ورزش کن» :گویند مانند زمانی که همه به ما می

را به کار  انکردیم و عضالتم باید ورزش می کردیم ممارست می غیره. و گردن درد خوریم. کمر درد، مشکل بر می

نحو مطلوبی  بهها  وغیره. از این فکر کردن ،دیدن شنیدن، قوا، تقویتهمینطور بخاطر  گرفتیم تا رشد کنند. می

یعنی باید . حال اگر بخواد اصالح شود باید از آنها استفاده کرد ،کنند مانند و رشد نمی شود همانطور می استفاده نمی

 گذاریم این قوا را فعال کنند. می« نذیر»گروهی از مربیان که اسمشان را 

 ی یک نفر غیر هون باشد.دهند سبک زندگی حت اگر حاکمیت جهان به دست عباد الرحمن باشد اجازه نمی

ایثار و  صبرکردن، د از خودگذشتگی،افرامشکلی که در راستای از بین بردن منیت به وجود آمده است این است که 

اند و این  داده کنند اگر تواضع کردند یعنی وا خورند. گمان می کوتاه آمدن ترس دارند. و چوب این ترس را هم می

گربه را دم » گویند: است. فرهنگ عمومی این شده است که به اسم تدبیر میبه یک فرهنگ عمومی تبدیل شده 

کرد. مثل این است که انسان از ترس اینکه نکند فقیر شود گدایی کند.  و این تفکر جلوی تواضع را می «حجله بکش

تی که برایش گربه کرد اتفاقا در صورتی که اگر تواضع می اندازد. پیش از آنکه به ذلت بیافتد خودش را به ذلت می

 افتاد. کشند اصال اتفاق نمی را دم حجله می

و البته  بها است تواضع اصل هر شرف نفیس است. نفیس به معنای خیلی گران فرمودند: (السالم علیه)امام صادق

 شود. می «مکر»تواضع باید فقط برای خدا و در راه خدا باشد وگرنه 
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 متکبر است. منظور از متکبر دشمن است. سازش نکردن با دشمن عبادت است.تدبیری برای مبارزه با  تکبر ابزار

آمیز و همراه با تحقیر  مثال وقتی خانواده همسر رفتار توهین  -  شود متکبر نبود اما متواضع هم نبود؟  آیا میال: ؤس

این رفتارها با اخالق  نظر بنده این است که خیلی از شود رفت و آمد داشت اما سنگین رفتار کرد؟ دارند آیا می

شود. این شخص دشمن نیست و روایات مدارا و انصاف درباره او صادق است و نه روایات شدت.  حسنه تصحیح می

 زدر اصول کافی روایات خیلی سنگینی راجع به دشمن گفته شده است که قابل تصور ما نیست و راجع به برادران نی

 کنیم عمل کنیم. نمییم و اصال جرئت هم ا هایم و عمل نکرد دهاند که ما تا به حال نشنی چیزهایی گفته

این به دلیل جامعه  -  راجع به دشمن است؟« التکبر مع التکبر عباده»توان استنباط کرد که روایت چگونه می ال:ؤس

گیرد که میکنیم، روایت فوق در روایاتی قرار کنیم. زمانیکه ما جامعه روایت درست میروایتی است که استفاده می

در رابطه با دشمن است. مثال این روایا راجع به شیطان است. شیطان اولین دشمن آدم بوده است: التکبر مع الشیطان 

گوید عصبانی گوید تنبل باش..میعباده. بیایید به همین عمل کنیم. تکبر در مقابل ابلیس اینگونه است که مثال او می

  خواهم! ها باید محکم بگویی: نمیل تمام اینگوید ناراحت باش. در مقابباش..می

 اش عمل کند!خواهد که کسی این روایت را درباره دوست و برادر مومنخیلی جرئت می

کند باید اینگونه فکر کنند که ای بسا شان میآید و ناراحتدر مورد خیلی از برخوردهایی که برای افراد پیش می

ر حرف زد و یا واکنش نشان داد. او مومن است پس حتما دلیلی برای کارش طرف مقابل دلیلی داشته که فالن طو

 دارد. و بعد خودش را ارزیابی کند.

در خانواده و بین زن نباید توهین  جمهور تو باشد. این مومن ممکن است رئیس هایی دارد. من حقؤمن در مقابل مؤم

اگر به ما توهین شد باید  حالخواهیم مشی هون داشته باشیم باید توهین از جامعه دینی برود.  اگر می و شوهر باشد.

 فتد.اتمان به مخاطره بییعنی نباید کاری کنیم که امنی «اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما...»چه کنیم؟ 

به برکت صلوات بر محمد  زیاد شود آمد،برکت عباد الرحمان که ذکرشان در این جلسه  به شاء اهلل که ظرفیت ما ان

 و آل محمد.
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 8/10/95اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           فراقن   ) جلسه هفتم(   مبارهک   سوره          

 

 برای سالمتی خودتان، خانواده خود و همه شیعیان امیراالمومنین)علیه السالم( صلوات ختم بفرمایید.

ایم را جبرای کنیم به برکت صلوات  استفاده کنیم و بتوانیم آنچه از دست دادهخداوند توفیق دهد از باقی عمر خود 

 بر محمد و آل محمد

  

در جلسات گذشته در رابطه با آیات انتهایی سوره مبارکه فرقان مطالبی را مطرح کردیم. هر چند این مطالب ممکن 

شده است به ویژه این که این آیات در است برای برخی از دوستان تکراری باشد ولی خواندن این آیات توصیه 

ادعیه اهل بیت)علیهم السالم( به ویژه ادعیه پیامبر)صل اهلل علیه و آله( به عنوان دعا ذکر شده است. یعنی عالوه بر 

کند و  شروع می 63این که این آیات معرفی عباد الرحمن است دعای اهل بیت)علیهم السالم( نیز هست. از آیه 

 هایی که در این آیات ذکر شده است:  کند. ویژگی را به عنوان دعا مطرح می تعدادی از آیات

 مشی هون  .1

 سالم  .2

 سجده و قیام شبانه  .3

 دعا  .۴

 انفاق .۵

 خواندن خدا .6

 احتراز از قتل و زنا و شهادت زور .7

 با کرامت برخورد کردن .8

 ذکر آیات خداوند .9

 مراقبت از نسل و ذرّیه و ازواج .10

 دعا برای امام شدن .11
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 (63)سَلَامًا قَالُواْ الْجَهِلُونَ خَاطَبَهُمُ إِذَا وَ هَوْنًا الْأَرْضِ عَلىَ یَمْشُونَ الَّذِینَ الرَّحْمَانِ عِبَادُ وَ

 (6۴)قِیَامًا وَ سُجَّدًا لِرَبِّهِمْ یَبِیتُونَ الَّذِینَ وَ

 (6۵)غَرَامًا کَانَ اعَذَابَهَ إِنَّ  جَهَنَّمَ عَذَابَ عَنَّا اصْرِفْ رَبَّنَا یَقُولُونَ الَّذِینَ وَ

 (66)مُقَامًا وَ مُسْتَقَرًّا سَاءَتْ إِنَّهَا

 (67)قَوَامًا ذَالِکَ  بَینْ کَانَ وَ یَقْترُُواْ لَمْ وَ یُسْرِفُواْ لَمْ أَنفَقُواْ إِذَا الَّذِینَ وَ

 یَلْقَ ذَالِکَ یَفْعَلْ مَن وَ  یَزْنُونَ لَا وَ  بِالْحَقّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتىِ النَّفْسَ یَقْتُلُونَ لَا وَ ءَاخَرَ إِلَاهًا اللَّهِ مَعَ یَدْعُونَ لَا الَّذِینَ وَ

 (68)أَثَامًا

 (69)مُهَانًا فِیهِ یخَلُدْ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْعَذَابُ لَهُ یُضَاعَفْ

 (70)رَّحِیمًا غَفُورًا اللَّهُ کاَنَ وَ  حَسَنَاتٍ سَیَّاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدِّلُ فَأُوْلَئکَ صَالِحًا عَمَلًا عَمِلَ وَ ءَامَنَ وَ تَابَ مَن إِلَّا

 (71)مَتَابًا اللَّهِ إِلىَ یَتُوبُ فَإِنَّهُ صَالِحًا عَمِلَ وَ تَابَ مَن وَ

 (72)کِرَامًا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ إِذَا وَ الزُّورَ یَشْهَدُونَ لَا الَّذِینَ وَ

 (73)عُمْیَانًا وَ صُمًّا عَلَیْهَا یخِرُّواْ لَمْ رَبِّهِمْ بَایَاتِ ذُکكرُواْ إِذَا الَّذِینَ وَ

 (7۴)إِمَامًا لِلْمُتَّقِینَ اجْعَلْنَا وَ أَعْینٍ قُرَّةَ ذُرِّیَّتِنَا وَ أَزْوَاجِنَا مِنْ لَنَا هَبْ رَبَّنَا یَقُولُونَ الَّذِینَ وَ

 (7۵)سَلَمًا وَ تحَیَّةً فِیهَا یُلَقَّوْنَ وَ صَبرَواْ بِمَا غُرْفَةَالْ یجُزَوْنَ أُوْلَئکَ

 (76)مُقَامًا وَ مُسْتَقَرًّا حَسُنَتْ  فِیهَا خَلِدِینَ

 (77)لِزَامَا یَکُونُ فَسَوْفَ کَذَّبْتُمْ فَقَدْ  دُعَاؤُکُمْ لَا لَوْ  رَبىّ بِکمُ یَعْبَؤُاْ مَا قُلْ

ای که جلسه گذشته خدمت دوستان مطرح کردیم این بود که آیاتی که در سوره ذکر شده است، استمرار  نکته

به بعد است اما اگر  63شود و یک جدایی بین آیات  آیات قبل است. درست است که آیات به یکباره قطع می

نچه در این آیات ذکر شده، خطاب به به قبل را دقت کنید آ 62دقت کنید آیات با هم ارتباط دارند. اگر از آیه 

ترین  پیامبر، بیان ربوبیت خداوند و شان و منزلیتی است که به پیامبر داده شده است. در واقع در این آیات مهم
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شود قرار گرفتن در راستای رسول مکرم است. آن چیزی که در  خصوصیتی که برای عباد الرحمان بیان می

 به قبل:  62دارد. از آیه « فکری و علمی»بار شود بیشتر  آیات قبل مشاهده می

 

 (61)مُّنِیرًا قَمَرًا وَ سِرَاجًا فِیهَا جَعَلَ وَ بُرُوجًا السَّمَاءِ فىِ جَعَلَ الَّذِى تَبَارَکَ

 هایی برای مراقبت و شهادت قرار داده است. هایی و برج خداوند منزلگاه

 

 (62)شُکُورًا أَرَادَ أَوْ یَذَّکَّرَ أَن أَرَادَ لكمَنْ خِلْفَةً النَّهَارَ وَ الَّیْلَ جَعَلَ الَّذِى هُوَ وَ

هستند. بعد از نهار، لیل « خِلْفَةً»بحث روز و شب و اینکه اینها یکی پس از دیگری در رفت و آمد هستند به صورت 

کند یا  ند، شروع به حرکت میآی های عمر انسان از زمانی که پیامبر می آید. در واقع ثانیه آید و بعد دوبار نهار می می

شود.  قبل از پیامبر مثل این است که او مرده بوده است. یعنی اگر سوال  آیند، انسان متولد می از زمان که پیامبرمی

کنند که شما چند سال دارید باید پاسخ داد چند سال پیامبر در زندگی ما حضور دارند از همان زمان عمر ما شروع 

ایات و تفاسیر این آیه را اینگونه تفسیر کردند که جبران کارهایی که در روز و شب انجام باقی شود. بعضی از رو می

مانده است. برای مثال اگر نماز شب نخوانده است در روز قضای آن را بخواند و اگر در روز کاری را انجام نداده 

د. به همین ترتیب وقتی آیات بعد را نگاه است، در شب انجام دهد. این موضوع هیج منافاتی با آنچه ما گفتیم ندار

 :۵7کنید مثل آیه  می

 (۵7)سَبِیلًا رَبِّهِ  إِلىَ یَتَّخِذَ أَن شَاءَ مَن إِلَّا أَجْرٍ مِنْ عَلَیْهِ أَسَلُکُمْ مَا قُلْ

پیامبر گفته اند. کند که ما همان سبیلی هستیم که  کند و بیان می در دعای ندبه نیز می خوانیم همین فراز را مطرح می

مودت »سوره مبارکه شعرا « مودت فی القربی إِلَّا أَجْرٍ مِنْ عَلَیْهِ أَسْلُکُمْ مَا قُلْ»چون آیه شبیه به این آیه است که 

 شود.  ، سبیل می«قربی

های خیلی خاص است  کند. این سوره یکی از سوره و آیات قبل سوره فرقان نوعا بحث پیامبر را مطرح می ۵6آیه 

جهاد »شود. بحث  که اگر کسی بخواهد با پیامبر)صل اهلل علیه و آله( ارتباط خاصی ایجاد کند، این سوره پیشنهاد می

 داریم. « جهاد اکبر جهاد اصغر و جهاد کبیر»های  ؛ سه نوع جهاد به نام «کبیر
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 (۵2)کَبِیرًا جِهَادًا بِهِ جَهِدْهُم وَ الْکَفِرِینَ تُطِعِ فَلَا

آمادگی باوری، فکری و عملی در مقابل کافر به صورتی که فرد به صورت مطلق تبعیت از کفر وکافر « جهاد کبیر» 

شود  شده است. گفته می« آب»، بحث والیت و تشبیه که به ۴8را در خود منتفی کند. به همین ترتیب آیاتی مثل آیه 

شماری آب را به ست. در روایات بیا  گیرید بگویید که خدایا شکر که آب را طهور قرارداده وقتی وضو می

 دهند. والیت همان آب طهور است. ارتباط می« والیت»

بسیاری از این آیات سوره فرقان در حوزه رسالت و امامت است و در یک کلمه  موضوع والیت و بحث سبیل در 

 این سوره شبیه به سوره مبارکه اسراء بسیار تاکید شده است. 

رساند و ممکن است سبیلِ خداوند یا سبیلِ  شود و انسان را به مقصدی می مواری طی میراهی است که به ه« سبیل»

 شود که آیات آن بسیار زیاد است.  غیر خداوند باشد، در واقع راهسازی خداوند به وسیله سبیل گفته می

مطالب آیات انتهایی را کنیم. قصدمان این بوده که شما همانطور که  به عنوان آیات پایانی مطرح می 32و  31آیات 

کنید و در ذهن دارید، به عنوان باورهایی که عبادالرحمن دارند آیات قبل را مرور کنید یعنی اگر بخواهیم  مرور می

به قبل برگردیم. عباد الرحمان از نظر اعتقادی این باورها را  62باورهای عباد الرحمن را بررسی کنیم باید به آیات 

 دارند:

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

ای  اوال نبی کسی است که از وحی خبر دارد و در واقع محل اتصال انسان به وحی است و خداوند برای هر نبی

عداوت با نبی وجود دارد. در طبع جرم عداوت با عدوی از مجرمین قرار داده است. یعنی در طبع جرم و مجرم بودن 

 هَادِیًا بِرَبِّکَ  کَفَى»دهند نبی و همراه نبی است.  کننده و نصرت خداوند هدایت«نَصِیرًا  وَ هَادِیًا بِرَبِّکَ  کَفَى»نبی است. 

دشوارهایی متعدی از  شود جریان انبیا با شود معلوم می به این دلیل که بحث نصرت و هدایت مطرح می« نَصِیرًا وَ

 باشد. جانب دیگران می

به معنای چیدن میوه از درخت است. و در « جرم»جرم به معنای کاری است که مستوجب مجازات است. در مفردات 

 است.« هو القطع الی اقتضاء الحق»التحقیق به معنای 
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 (32)تَرْتِیلًا رَتَّلْنَاهُ وَ  فُؤَادَکَ بِهِ لِنُثَبِّتَ کَذَالِکَ  وَاحِدَةً جُمْلَةً الْقُرْءَانُ عَلَیْهِ نُزكلَ لَا لَوْ کَفَرُواْ الَّذِینَ قَالَ وَ

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

 (3۴)سَبِیلًا أَضَلُّ وَ مَّکاَنًا شَرٌّ أُوْلَئکَ جَهَنَّمَ  إِلىَ وُجُوهِهِمْ  عَلىَ یحُشَرُونَ الَّذِینَ

کند و باید حتما مورد توجه قرار دهیم این است که خداوند قرآن را  یکی از نکات مهمی که در این آیات ذکر می

به صورت تدریجی قرار داده است.اگر ما بخواهیم در مسیر تکامل قرار بگیرم حتما باید قرآن را به صورت تدریجی 

رای خود قرار دهیم. اگر کسی بخواهد آن چیزی که در قرآن آمده را  یک مرتبه  بفهمیم و یک جریان فهم دائمی ب

 بفهمند با اصل قرآن ارتباط برقرار نکرده است. 

از اسماء خداوند « تبارک»دهند.  داللت می« تبارک»در جلسه گذشته گفته شد آیاتی در سوره مبارکه فرقان به بحث 

های  ت. به این صورت که مراتبی از نفع و خیر یعنی چیزی که از جنبهاست که نشان دهنده نفع  و خیر کثیر اس

افتد و در خیال او یک  اش یک اتفاقی میمختلف دارای نفع و خیر است. انسان اگر دارای مراتب باشد، در جسم

. همچنین شود دهد در تمام مراتب ظاهر می ش نیز یک اتفاق دیگر. انعکاس کار خوبی که انجام میاتفاق و در شهود

شود. این نظام  های بعدی و به گذشتگان او هم داده می این کار خوب که انجام شده به  اطرافیان او و حتی به نسل

کند و در یک جا ساکن نیست. برای مثال همه  خوبی در مراتب عالم جریان پیدا می« برکت»است. در نظام « برکت»

برند حتی  حضور داشته باشیم، تمام اموات ما از این جلسه بهره می ما که در این جلسه حضور داریم چنانچه خالصانه

اگر ما آنها را نیت هم نکرده باشیم. به طور طبیعی اثرکار خوب یک اثر وضعی دارد که در جوامع مختلف این داده 

 شود. می

از سوی انسان  چون مراتبی از نفع و خیر است وقتی اثری« تبارک»است. « تبارک»این جریان داشتن مربوط به 

شود. وضع خوبی یک جا باقی  ها و اطرافیان او پخش می شود در ذریه و نسل او، درگذشتگان، همسایه گذاشته می

دهد و در روح او  شود. حتی در زندگی، انسان یک کار خوب جسمی انجام می ماند و در مراتب پخش می نمی

 رسد.  نفع میهای خود او هم  شود. در واقع در الیه آرامش ایجاد می

را به یک نظام عرضی و طولی یا هم ارضی و هم سماوی است « نظام برکت»در جلسات قبل بیان شد، اگر بخواهیم 

، یعنی رسول است که «وحی و منذر و مبشر»یعنی هم در آسمان و هم در زمین اثر دارد تبدیل کنیم، محور آن با 

 ردیم، آیات آن هم وجود دارد.محور نظام برکت است. دلیل آن را نیز قبال ذکر ک



69 
 

ها بتواند تمایز برقرار  ها تفکیک داشته باشد و بین خوبی حالت ریزش یا تفسیر نظام برکت یعنی انسان نسبت به خوبی

 نام دارد. « فرقان»کند و بتواند ترجیح قائل شود،که  

ن ذکر کرده است. عباد الرحمان گفتیم برای ورود به این نظام برکت خداوند یکسری صفاتی را برای عباد الرحم

کنند. این موضوع از نام آنها نیز مشخص است.  اند و از آن استفاده میکسانی هستند که در نظام برکت وارد شده

 خداوند هستند. عباد حالت فاعلی دارد.« رحمت عام و تکوینی»کننده  یعنی بندگانی که نازل

کند و طبق روایتی که در مصباح الشریعه  ضع خیلی ارتباط پیدا میبود. هون با موضوع توا« هون»اولین صفت بحث  

 وجود دارد، تواضع اصل کل خیر شد و همه خیرات انسان، تواضع شد. 

کسی است که یا عقل ندارد یا علم ندارد و یا هر « جاهل»است. « سَلَاما قَالُواْ الْجَهِلُونَ خَاطَبَهُمُ إِذَا» خصویصت دوم َ

هم به معنای خود را در « خطب»ن دو با هم ارتباط دارند. گاهی عقل و گاهی علم مد نظر است. دو را ندارد. ای

معرض مخاطبی قرار دادن یعنی متکلم شدن است. یعنی جاهل خود را در معرض سخنوری قرار دهد یعنی جاهل 

چیزی مثل این. عباد وقتی با  دهد یا هر خود را در موقعیت برتر یا حق به جانب قرار داده است و به عباد دستور می

 کنند. شوند از خود سالم اظهار می این موقعیت مواجه می

چیزی که در آن سالم باشد ولی در آیه خیلی « قالوا»حتما باید یک جمله کامل باشد یعنی برای مثال « قالوا»بعد از 

المتی و امنیت و عدم مقابله به نماینده یک جمله است که آن جمله نشان دهنده س« سالما»مختصر بیان شده است.

تواند انسان را  مثل است. یعنی براساس علم و عقل عمل کردن و جواب دادن. چون تنها علم و عقل است که می

ها وجه اشتراک این است که یک رخدادی  گیرد در تمام این موقعیت ایمن کند. وقتی در این موقعیت قرار می

گوید.  که مثال یکی از اعضای خانواده یا یکی از همکاران یا هموطنان می براساس حرفی بی حساب و بی مبنا است

کنیم، یعنی  شود. ما همیشه با این موارد ارتباط برقرار می در رابطه با شما یا خود یا دیگران چند حالت مختلف می

رای این موارد دلیل داریم چرا که ها یا با همکاران یا با هموطنان ارتباط دارد. ب انسان یا با خانواده است یا با همسایه

ها مراقبت بیشتری دارد و نسبت به  گاهی مراقبت انسان در یکی از این موارد بیشتر از بقیه است. مثال در یکی از حوزه

بقیه مراقبت کمتر است و تقواها معموال من وجه است و  تام نیست. یعنی ممکن است کسی مراقب ارتباط با خانواده 

حساب  تقوا در جای دیگر جور دیگری است. نوعا تقواها در انسان در تعادل نیست. یک حرف بی باشد ولی این

است یعنی به واسطه حرف « قالو سالما»زند این فرد برخوردی که دارد  همسر فرد در رابطه با یکی از این موارد می
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حساب  مبنا و بی او در گفتن حرف بی حساب محرک مبنا و بی زند. یعنی حرف بی مبنا نمی بنا، در پاسخ حرف بی بی

 نیست.

نیز هست. فرد در ارتباطات خود تواضع دارد. در خانواده در محل کار یا در جاهای « هون»همین موضوع راجع به  

دیگر. ممکن است برخی در محل کار متواضع باشند ولی در خانواده متواضع نباشند، یعنی محقق شدن تواضع در 

 عیت دارد.ها موضو همه موقعیت

در خطاب، لحن وجود دارد. ممکن است حرف خوب باشد ولی با لحن بد بیان شود. دو نفر که دوست هستند، 

ها ما با دوستان خود خطاب  ها دشمنانه است. خیلی وقت های دوستانه دارند و اگر دشمن باشند، خطاب خطاب

 شود.  هم این است که بین دوستان آداب ثابت میها اینگونه است. دلیل آن  دشمنانه داریم. به خصوص در خانواده

 های دیگر اثر ندارد؟ شود در زندگی و موقعیت ها حفظ نمی آیا تقواهایی که در همه موقعیت سوال:

کند در خانه  طبیعتا اثر دارد. انسان موجود عجیبی است یعنی این انسان که در محل کار تقوا دارد و مراعات می -

ها تعاریفی برای خود دارند مثال تعریفی که از تقوا برای  کند. دلیل آن این است که انسان رمییک مرتبه کامال تغیی

 محل کار دارند با خانه متفاوت است.

 شود در این آیات بیان کرد؟ را چطور می« برکت»نقش اسم  سوال:

کند که آن کار را  عادت می هرکس با مبنا کار کند و مبنا را روی عمل جاهالنه نکردن قرار دهد به طور طبیعی -

به « تواضع اصل همه خیرات است»نکند. به همین دلیل در اصالح نفس بعضی از رفتارها را مثل اینکه گفته شد 

کند تواضع برای همسر یا فرزند. تواضع  دهند. اگر کسی که تواضع داشته باشد، فرقی نمی عنوان شاخص قرار می

تواند خیرات را جمع کند. تواضع اگر در کسی باشد  حالش خوب است و می امری است که در هرجایی باشد، انسان

های  ها که انسان برای خود از محل شود! البته با تعریف بندی نمینوعا در همه جا انسان متواضعی است. تواضع تقسیم

یف کند و بنا را در بندی کرد اما اگر تواضع را انسان برای خود تعرشود که تواضع را هم تقسیم مختلف دارد، می

شود. برای مثال انسان بنا را بر آهسته حرف زدن بگذارد  زندگی، تواضع قرار دهد در این صورت منجر به اصالح می

ها را از زبان و ذهن خود  در هر جایی مگر اینکه در مقابل دشمن سعی کند آهسته سخن بگوید یا یکسری اصطالح

آنها استفاده نکند. همین مقدار که در ادبیات انسان یا در رفتار او یکسری های خود نیز از  پاک کند حتی در مثال

 کند.  حذف شود به طور طبیعی بسیاری از برخوردها را درست می ها یا رفتارحرف
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 مصادیق عقل و علم را بیان می کنید؟ سوال:

. مبنایی را دارد و گفتار را کند یک حقیقتی و امر الهی با او هست برای مثال عقل کسی است که هر کاری می -

داند که با این مدل  شود. رجوع به آن گزاره تعقل است. مثال می کند. خودِ گزاره، عقل می براساس آن بیان می

دوست خود را دوست داشته باش اما »فرمایند:  ها باید طبق این گزاره عمل کند. امیرالمومنین)علیه السالم( می انسان

این یک گزاره عقلی است. شناخت آن مهم است. برخی تا « اید یک روزی دشمن تو شودروی نکن ش خیلی زیاده

روی نکن و  با کسی هم که دشمن هستی زیاده»کنند.  شوند تمام اسرار زندگی را برای او فاش می با کسی دوست می

ست. اگر کسی البالغه زیاد ا های عقلی در نهج از این گزاره« حد نگهدار شاید با او یک روز دوست شوی

 تواند به سهولت ادبیات خود را در گفتار و کردار درست کند. البالغه را بیاموزد می های نهج حکمت

شما وقتی همه جا اظهار رضایت کنی، « های خود را زیاد کرده است. هرکس از خود رضایت داشت ناراضی»

هایی هستندف خود را راضی نشان  در سِمت کنید. در مسائل سیاسی کامال مشهود است که افرادی تراشی می ناراضی

 دهند. می

شود.  از طرفی تواضع  گفته می« فروتنی»تواضع یعنی انسان هیچ حس خود برتربینی نداشته باشد. در فارسی به آن 

کنند و  تواند ببیند و فقط دیگران را می بیند که از رفتار و گفتار او دوری مینیاز به آموزش دارد. انسان خود را نمی

این است که « سالم و تواضع»دوست ندارند با او ارتباط داشته باشند. ادبیات تواضع ادبیات خاصی است. نشانه این 

بلکه به خاطر اخالق او و اینکه   دیگران به شدت تمایل دارند با فرد رفاقت داشته باشند نه به خاطر امکاناتی که دارد

 گذرد و در امنیت هستند.  در کنار او به آنها خوش می

 رسد این موضوع که فرد در شرایط جاهالنه قرار بگیرد و تواضع داشته باشد. درست است؟به نظر می سوال:

وقعیتی نزند هرچند اینکه خصوص اینکه انسان باید یاد بگیرد هر حرفی را در هر مخواهد. به بله مهارت کنترل می

گویند موقعیت آن همان زمان است  حرف خوبی باشد. صبر کنید و در موقعیت دیگری بزنید. هستند کسانی که می

های عاقالنه و حکیمانه  های حرف درحالی که اگر کالم آنها حکمت باشد، هر زمانی بزند موثر خواهد بود. از نشانه

شود آن را بیان کرد. یعنی انسان باید بتواند زمان دیگری نیز این  هر موقع می این است که وابسته به زمان نیست.

 شود.  کند، از اصالح دور می حرف را به طرف مقابل خود بزند. انسان وقتی انفعالی رفتار می

 مهارتی کردن تواضع با مهارتی کردن سالم و تنوع دادن به سالم است. 



72 
 

 کند. رجوع به عقل یا بدون رجوع به علم می جاهل کسی است که کار را یا با بدون

سالم کاری است که از هر آفت و آسیبی بیرون است. کاری این ویژگی را دارد که بر مبنای علم و عقل باشد. 

شود. مثل یک پزشکی از روی علم و عقل  گفتار یا رفتاری است که بر منای علم و عقل انجام می« سالم»بنابراین 

کند. مثال هرکسی تب کند به او استامینوفن  و نه کسی که از روی علم و عقل این کار را نمی کند نسخه تجویز می

شود هر حرفی را  شود به هر کسی که تب کرد این دارو را داد؟! به همین ترتیب مگر می دهند درحالیکه مگر می می

بزند. بسیاری از اظهار نظرهایی که هر جایی زد. این موارد جهل است. انسان باید علم پیدا کند تا بتواند حرف 

 دهد. کنیم به دلیل جهل است. جاهل کسی است که در موقعیت علمی و تخصصی قرار ندارد و نظر می می

نه اینکه حرف عاقالنه را در شرایط و موقعیت خود نزنید اما نشانه عاقالنه از غیر عاقالنه بودن، غیر وابسته بودن 

نی وقتی انسان بین اینکه این حرف عاقالنه هست یا نیست تردید دارد باید نگاه کند حرف عاقالنه از زمان است. یع

تر و  که اگر آن را از بستر زمان جدا کنند، این حرف به خودی خود صحت دارد یا نه. هرچه حرف عاقالنه

ادر معرض یک اتهام زنیم، او ر تر باشد کمتر وابسته به بستر زمان است. از طرفی هر حرفی که به کسی می حکیمانه

یعنی به او اتهام می زند که شما نادرست « چرا اینگونه صحبت کردید؟!» گویید دهیم. مثال شما به او می قرار می

 زنید.حرف می

در روایات نماد تواضع است و در روایات آموزش سالم، مهارت تواضع « سالم»از هم جدا هستند اما « هون و سالم»

های خود تنوع سالم داشته  و ملموس است اما انواع دارد. انسان باید به اندازه دوستیاست. سالم خیلی محسوس 

شود و در  باشد. این فقط در مواجهه با یک نفر نیست. اینکه انسان بتواند تنوع در روابط دهد در او خالقت ایجاد می

ه دلیل نوسانات دوستی و دشمنی شود. خیلی از اختالفات خانوادگی ب این صورت قدرت فکر کردن در او بیشتر می

 است.

کردیم تنها دوست صمیمی او خودمان هستیم! وقتی ایشان  ما دوستی داشتیم که خیلی با هم صمیمی بودیم و فکر می

شان شرکت کردیم، دیدیم همه افرادی که در مجلس حضور داشتند، رفتاری شبیه به شهید شدند و در مراسم

این فرد به دلیل کثرت محبتی که داشت خیلی به صمدیت خداوند نزدیک بود یعنی دوستان صمیمی دارند! در واقع 

 کردند.  داشت و این را همه حس می افراد را به خاطر خودشان دوست داشت و برای خود دوست نمی

د. کردن خدا رحمت کند آقای صدیقین را عالم عجیبی بودند. گویا مفاتیح مجسم بودند یعنی به همه مفاتیح عمل می

بندی داشتند. یعنی نوع تواضع او تواضع اختصاصی بود. با هرکسی به  ایشان در برقراری ارتباط با مردم خیلی درجه
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گفتند، سطح تواضع انسان با پدر و مادر  داشت. ایشان می اندازه خود فرد و در سطح خود فرد و مراتب را نگه می

تواند  ا دیگران متفاوت است. در واقع سالم و تواضع چقدر میخود با سطح تواضع او نسبت به برادر و سطح تواضع ب

اند. طیف داشته باشد و انسان را سامان دهد. به همین دلیل در احکام و روایات برای سالم آداب خاصی مطرح کرده

رابطه برای مثال اگر کسی در نماز به شما سالم کرد، واجب است جواب او را بدهید. ظاهرا بحث احکام است اما در 

 69شود  شود پس موضوع بسیار مهمی است. یا کسی که در سالم پیش قدم می با مباحث دیگر اینگونه مطرح نمی

 ثواب دارد و مواردی از این دست.

حسن تنوع در سالم، بدست آودن خالقیت در ارتباطات و راحت شدن ارتباط با افراد است. برای مثال مادر شما به 

کنید، در مدت کوتاهی به دلیل سالم خاص شما  ه است، یک مدل سالم زیبا را انتخاب میدلیلی از شما ناراحت شد

 شود. حال مادرتان خوب می

 سعی کنید کنترل کنید اما اینکه انسان تعداد زیادی دوست دارد و دوست مومن دارد که خیلی خوب است. 

شود  ه غمی که برای هر کس در جبهه حاصل مییکی از این دوستان شهید ما شأنی که برای خود قائل بود این بود ک

رفت و ظرف کمتر از یک دقیقه  او آن را برطرف کند. مثل مادر مهربان سراغ هر کسی که غم دیده بود می

توانست غم آن فرد را بردارد. برای خودش تعریف کرده بود و شأن قائل شده بود که من به درد برطرف کردن  می

-کرد که دوست نزدیک او باشد یا دور یا حتی غریبه باشد. خیلی وقت  برای او فرقی نمیخورم! حاال ها می غم انسان

 کند به دلیل خواستی است که دارد.  ها شأنی که انسان دارد و قدرتی که پیدا می

 دهد؟ این تنوع در سالم یا تواضع رنگارنگی را نشان نمی سوال:

شوید اگر با یک دسته گل یا با لبخند وارد خانه  قتی وارد خانه میاگر حالت نفاق داشته باشد اینگونه است اما و -

کنید و در این  افتد غیر از اینکه همه را خوشحال می کنید. اتفاقی نمی شوید، یک حس جدیدی را وارد خانه می 

 تواند نفاق باشد.  موقعیت نمی

برای خود این شأن را قائل بودند خوب در  مثالی که شما در رابطه با جبهه زدید و اینکه آن شهید بزرگوار سوال:

ها متصور شد. در  توان برای همه موقعیت یک شرایط و مجموعه خاصی این اتفاق افتاده است اما این موضوع را نمی

 رابطه با این هم یک توضیحی بفرمایید.
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یرد. در اصول گ شود احادیث در حوزه دوستان و رفیقان قرار می در روایات وقتی این موضوع مطرح می -

 بسیار جالب در رابطه با این موضوع مطرح است.  یروایت (609.ص3)ترجمه اصول کافی. جکافی

 های دوستی است. منظور از دوستی، دوستی فامیلی، خانوادگی و محل کار است و در واقع منظور از دوست، محیط

السالم( آمد و پرسید: یا امیرالمومنین ما را خبر بده فرمایند: شخصی نزد امیرالمومنین)علیه  امام باقر )علیه السالم( می

هستند. اهل مکاشره «مکاشره»و برخی اهل « اهل ثقه»از دوستان. حضرت فرمودند: دوستان دو نوع هستند که برخی 

کسانی هستند که می توان روی آنها حساب کرد. با سالم بسیار « اهل ثقه»یعنی اهل نشاط و شادابی و فرح هستند. 

آیند.اگر توانستی این  باط دارند. این دوستان حکمِ دست و بازو و بال را دارند وجزء دارایی های تو به حساب میارت

دوستان را پیدا کنید، خالصانه خود، مال و امکاناتتان را در اختیار آنها قرار بدهید. اگر عیبی از او دیدی، ببخش و 

و سعی کن با کسی که مخالف او است، ارتباط نداشته باشید. از کتمان کن و اگر خوبی از آنها دیدی، آشکار کن 

آنها   دهند و بیشتر از آن هم از  ای به تو می طرفی افراد زیادی هم این ویژگی را ندارند. اما اهل مکاشره ، حض و بهره

 زبان باشید. رو  و خوش نیست. سعی کن با آنها خوش

توانیم نسبت به  نسبت به بقیه، و بقیه نسبت به ما دو حالت دارند. یا ما میاگر روایت را از نگاه دیگر بررسی کنیم ما 

کنند به عنوان فرد قابل اعتماد نگاه کند. یا ما به  توانند به ما اعتماد کنند و وقتی به ما نگاه می باشیم یعنی می« ثقه»بقیه 

کنیم. افرادی که  مجلس را عوض میهستیم که یعنی اهل شادی و نشاط هستیم و فضای یک « مکاشره»نسبت آنها 

کنند و آن را مفرح  اهل مکاشره هستند کسانی هستند که یک جمع دوستانه را از حالت خشک و رسمی خارج می

اما یک ارزش است. بنابراین « ثقه»بودن یک ارزش است ولی نه به اندازه « اخوان مکاشره»کنند. در این صورت  می

 شأن را داشته باشیم تا خداوند نیز به ما این دو نوع دوست را روزی کند. حداقل ما نسبت به بقیه این دو

تواند ارتباط به خصوص در حوزه سالم  برای جلسه آینده هر کسی در بین خانواده و دوستان خود ببیند چند مدل می 

توان کار کرد.   ای انجام دهد که در هفته چند نوع سالم دارد. خیلی مفصل در رابطه با سالم میبرقرار کند. بررسی

کند یعنی  تیرانداز عمل می هرکس بتواند از ناحیه سالم ارتباط خود را با دیگران درست و اصالح کند، مثل تک

ها در  تیرانداز است. اغلب انسان ع مثل تکزند! در واقع جایگاه سالم در تواض دقیقا همان جایی را که باید بزند، می

همین محل ضعف دارند. سالم تنها لحن نیست بلکه ارتباط است. تقریبا در نقطه شروع، نوع ارتباطات مشخص 

گویند. یعنی در یک سلول اگر این نقطه  شود. در زیست شناسی به این نقطه شروع در سلول، نقطه آغازین می می

افتد. از طرفی بسیاری  رود و در غیر این صورت این فرآیند اتفاق نمی ، بقیه فرآیند پیش میآغازین وجود داشته باشد
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افتد. موضوع بسیار مهمی است و به همین دلیل است که  های آغازین اتفاق می های ژنتیکی از همین نقطه از جهش

هرگل، مختص خود آن گل است. سالم  های پیام در تواند زایش داشته باشد. در واقع گیرنده هر گُلی با هرگُلی نمی

 توان ارتباط را وصل کرد.  همان نقطه شروعی است که می

 آیا این شرایط در سالم به نامحرم هم وجود دارد؟ سوال:

اتفاقا به همین دلیل که سالم شروع ارتباط است در احکام شدیدا از آن منع شده و مکروه است. در سوره مبارکه  -

 ای است که سد رابطه را می شکند. ع اشاره شده است. سالم اولین نقطهمومنون به این موضو

در این است که هیچ درز و شکافی ندارد. به این صورت که اگر حرف یا سّری را به او بگویید به « ثقه»راه شناخت 

ها منجر  صفت در خانمنیستیم. این « ثقه»کند. ما نوعا  هیج وجه  نه در چهره و نه در گفتار و نه عمل از او بروز نمی

 شود و نقطه ضعف آنها هم در ناتوانی سِّر نگهداری است. به کمال آنها می

 اگر در یک عرفی سالم نکردن خالف ادب نباشد، این خوب نیست.

 دعا کنید خداوند ما را جزء عباد الرحمن قرار دهد به برکت صلوات برمحمد و آل محمد 
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تر امام زمان)عجل اهلل تعالی همه کسانی که برگردن ما حق دارند و از همه مهم ،بزرگترها برای سالمتی خودتان،

 مایید.فرجه الشریف( صلواتی ختم بفر

رسول اهلل)صل اهلل علیه و زیارت  همینطورثواب زیارت حج و  ،برای اینکه هرکسی در این محفل حاضر شده است

 صلواتی ختم بفرمایید. ،آله و سلم( برایش ثبت و ضبط شود

 بفرمایید. عنایتصلواتی  ،به شب قدر پیوند یابد و وصل شود ،برای اینکه امشب ما

*** 

 خواهیم کرد.بیشتری  وقوفدر رابطه با بحث سوره فرقان مطالبی را مطرح کردیم و این هفته بر بحث سالم 

یک تجربه خوب سالم کردن این است که انسان سالم را خدمت رسول اهلل)صل اهلل علیه و علی آله و سلم(ببرد و 

 السالم علیک یا رسول اهلل. :بگوید

که ما هر صبح و شب باید سالم  . به خصوصنسان به)معصومین علیهم السالم( بدهدها سالمی است که ابهترین سالم

 مان را به حضرت بقیه اهلل )عج اهلل تعالی( داشته باشیم.اختصاصی

خواهیم الم بر بقیه اهلل و شب نیز که میهمین که دانستیم خدا عمر دوباره به ما داده است بگوییم س ،هر روز صبح

آخرین سالم را به حضرت بقیه اهلل  و چون ممکن است بار آخری باشد که در این دنیا باشیم .ا برویمدوباره از این دنی

 بدهیم.

صلواتی  ،دهیم برای اینکه این سالم جز اعمال صالح ما قرار بگیردکه به انسان کامل می ها سالمی استبرترین سالم

 ختم بفرمایید.

ن دو سالم به انسان کامل قرار روزمان بی ،را با سالم بر ایشان تمام کردیم و شبوقتی روز را با سالم به بقیه اهلل آغاز 

به از طفولیت خارج شده و  یعنی خواهندشویم که امام میآنطور مییابد که ما نقدر تداوم میآگیرد و ان شاءاهلل می

 رسیم.بلوغ می
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امام  ،دعا کند )عج اهلل تعالی(هرکس برای امام زمانیکی اینکه . دهندهده ی امام است که حتما انجام میدو کار بر ع

 سالم کردن است. هم و دیگری .کندبرایش دعا می

 

 (1)نَذِیرًا لِلْعَلَمِینَ لِیَکُونَ عَبْدِهِ  عَلىَ الْفُرْقَانَ نَزَّلَ الَّذِى تَبَارَکَ

شود که مشکل مشخص می .یر باشندی مردم در اقصی نقاط عالم نذاند که برای همهشود که پیامبر آمدهمعلوم می

 .ند خودشان است آنها را انذار دهدشود کسی که ماندانند چطور میها در مرحله اول این است که نمی آدم

 .و همینطور آیات را مرور کردیم

مغرب از  .شودمی ای است که بعد از ظهرامتداد سایه «مد ظل»کنند که اینطور مطرح می )ره(را عالمه «مد ظل»بحث 

 شود.کند و شب میاب به کرانه افق رسیده و غروب میگذارد تا آنجا که آفتسمت مشرق رو به زیادی می

 علت اینکه سایه هست این است که خورشید است.

 ند. اهبرد ،را سوی وضعیتی که در عالم وجود داردبالفاصله این تشبیه  )ره(حضرت عالمه

 رود. ظهر در روایات به زوال شمس تعبیر شده است.می بین زوال موقعی است که سایه کامال از

کند تا اینکه شب سپس شروع به زیاد شدن می و شودصفر می، ظهر .شودبه تدریج کم میو صبح سایه زیاد است 

 شده و سایه از بین برود.

تابد انسان میخواهد بگوید که وقتی حقایقی به داستان خورشید و سایه این را می می فرمایند که )ره(حضرت عالمه

 دهد.رخ میتغییر و تحوالتی است که با آن  ،تواند آنها را ببیندعلت اینکه انسان می

 افتد.گی از طریق تغییر حاالت اتفاق میارزیابی و دقت توجه در زند

توانید خودتان را کردن به آن می ست که شما با نگاهخداوند در عالم وضعیت ثابتی را برای حقایق قرار داده ا

 ارزیابی کنید.

 دهند. زات مختلفی را از خودشان بروز میرند و در حاالت مختلف برویگعباد الرحمن در حاالت مختلفی قرار می

 دهد.ما بروزات مختلفی از خود نشان میاعتقاداتش به خدا ثابت است ا ،انسان اگر انسان الهی باشد
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گوییم نقاشی بکش و اولین اشکالش این است که به او میای که ها این است که مانند بچهنسانیکی از مشکالت ما ا

 ها ندارد.درکی از تمایز و عظمت پدیده کند،ت بین کوه و خورشید را رعایت نمینسب

د مثل ها عظمتی دارند. هیچ وقت خورشیکدام از اینزند هر، شاخص و سایه مثال میوقتی که خداوند به خورشید

موجود است و مثل مورچه است. همانطور که سایه تابع  ،مورچه ت و سایهمثل کوه اس ،سایه نیست. سایه کوه

ی خدایی که رد. باید فاصلهیگش و خودش را از خورشید میاهمانقدر آن شی سایه ،گیردعظمتش را از وجود می

گیریم در نظر می وندشد. یعنی قدرتی که برای خداپرستیم و مشکالت و مسائلی که داریم فاصله قابل توجهی بامی

 مان نباشد.ی قدرت خودمان و مشکلبه اندازه

کبیر ذکر شده است. جهاد کبیر جهادی است که انسان  سوره مبارکه فرقان در کنار جهاد بحث عباد الرحمن در

دست از . کندکافرین اعراض میش از اگیرد و در شئونات مختلف زندگیمومن تحت لوای رسول و دین قرار می

تواند در منویاتش اعم ظام کفر نیست. یعنی نظام کفر نمییعنی دیگر هم راستا با ن .می داردراستایی با نظام کفر برهم

تبعیت از رسول و  ؛کبیر دارد حداقل دو خصوصیت دارد اقتصادی و.. از او استفاده کند. کسی که جهاد از فرهنگی،

: یاتی کردن آن یازده صفت استراه عمل ،اگر کسی بخواهد از امروز به سراغ جهاد کبیر برود. کفر  از اعراض

روند از این هر چقدر به سمت نخبگی پیش می اماصفت اول ساده زیستی و تواضع است که جلسات قبل گفتیم. 

 !گیرندصفات فاصله می

 بزرگتر. ییا جایو  یا ،یم. ممکن است خانه باشدهست جایی که حضور داریم،ما نماینده ولی الهی در ز هر کدام ا

 هم خودمان و هم آن جاهل را در امنیت قرار بدهیم. ،جهاد کبیر یعنی حتی اگر با جاهل هم مواجه بشویم

و باز در جای دیگر طعنه زد  . سکوت کردم و من کرد که یکی از بستگان به من طعنه زدیکی از دوستان تعریف می

است؟ و...  نکند بخاطر این باشد که من دلم شکستهبعد او میگفت  بدحال شد.ن فرد طعنه زننده آ. چیزی نگفتم من

 !جاهل گرفتار شود هم، شدنشخواهد برای دل شکستهیعنی نگران است و نمی

 آسیبی ببینند. ،کنندان بخاطر برخورد بدی که با وی میمومن در امنیت است یعنی حاضر نیست دیگر

 یعنی جاهل را به سمت تبرئه بکشانید. «سالم»

 برد.حیا را از بین میبلکه  هنر نیست ،داین که شما جامعه را پر گناه نشان بدهی
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ته اگر سیستم سالم نداش و ش با دیگران زیاد استاشود تنشانسان مومن وارد نظام اجتماعی میدر جهاد کبیر وقتی 

 خورد.باشد در همان قدم اول شکست می

ای فعالیت قرآنی شما را قبول ندارند. اگر فعالیت قرآنی شما را قبول ندارند کنید و عدهارید فعالیت قرآنی شما د

 د.نشما را قبول ندار اما دنقرآن را قبول دار !یعنی قرآن را قبول ندارند؟

اید و اصال م کردهها را سر هکند که شما خودتان این صحبتفردی اعتراض می و کنیدمثال شما جایی سخنرانی می

یا اینکه طرف را سمت آتش  ؛توانید برخورد کنیدلکل شی نیست. شما به دو صورت می قرآن شفای هر درد و تبیان

هل بدهید که تو چنین و چنان هستی و قرآن را قبول نداری و... یا اینکه بغلش کنی و سمت و سوی بحث را عوض 

ن به بعد دیگر من یا از ای .البد بیان من ایراد داشته است ،به من است هایی که گفتید مربوطبگویی این حرفو کنی 

 کند.آن فرد فروکش می د،برخور نکنم. با ایل بیانم را درست میکنم یا اوجایی سخنرانی نمی

 در جامعه این حق را ندارید که فورا دیگران را به سمت آتش هل بدهیم.

 ایمان کرده و آنها را مقابل دین و ایمان قرار دهیم. ما نباید مردم را به این راحتی بی دین و

-حتی غیبتش را نمی ،داند که تو دشمنش هستی اما تهمت که هیچیم فردبرخورد سالم است. یعنی  ،در جهاد کبیر

 !کنی

 شود.حس خود انسان حس جوانمردی می ،قول سالم وقتی وارد شود

الرحمن  حال چه بخوابد و چه نخوابد . عباد ،ه شب را درک کندویژگی دیگر بیوته داشتن است. بیتوته یعنی اینک

مثل اینکه نظام  .قائل هستند یکنند. برای شب وضعیت خاصشب را درک مییعنی  کسانی هستند که شب دارند

 ،شود. پس در جهاد کبیر اگر فردی بیتوته در شب نداشته باشدشان از شب درست میفکری آنها و نظام برنامه ریزی

تواند برایش وجود ندارد. در شب است که انسان می ،اسا قدرت اینکه بتواند دشمن را بشناسد و از او اعراض کنداس

قل شده است که به نظام فکری مهم دست یابد. در بلد االمین نمازی از حضرت رسول)صل اهلل علیه و آله و سلم ( ن

 آمده است. «صرِف عَنَّا عَذَاب جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا کانَ غَرَاماًوَ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا ا»در دعایش این آیه 

 داند.ی از عذاب جهنم نمیپیداست که عباد الرحمن خودش را مبرا

 ان شاءاهلل خداوند ما را از عذاب جهنم نجات دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
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 بکنیم؟برای موفق شدن در بیتوته کردن چه باید  سوال:

 «شُکُورًا أَرَادَ أَوْ یَذَّکَّرَ أَن أَرَادَ لكمَنْ خِلْفَةً النَّهَارَ وَ الَّیْلَ جَعَلَ الَّذِى هُوَو»ت:اس 62لما فرمودند جواب در آیه بعضی از ع 

آن ، یعنی اگر کسی توان بیتوته را در شب ندارد .اندده است و خلف را جبران معنا کردهشب و روز را خلف قرار دا

 .کندعبادت را روز برای خودش جبران 

مهم این است که در روز مقداری از زمان را به نیت شب بیتوته  .برخی به دالیلی امکان شب زنده داری را ندارند

 .کنند 

کمتر  بالتبعخواب انسان  ،جواب دوم هم این است که هر مقدار که اضطرار انسان نسبت به عذاب جهنم بیشتر شود

 شود.می

 ترسند در حالی که باید ترس را به یک جریان عبادی تبدیل کرد.بعضی ها از غم می

نیت بیتوته را  ،باید ولو با یک پلک زدنندا خدا هستیم و ضعیف هم هستیم. باالخره ما ب .شد امیدنباید ناگاه هیچ

 شود..آن وقت به شرط استمرار درست میداشته باشیم
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بحث برکت را که  گفته شد،بخشی از آیات سوره مبارکه فرقان را مطالعه کردیم. این سوره همانطور که قبال هم 

مثل برکتی که  .کند مطرح می نازل کرده،( در عالم صل اهلل علیه و آله)سول خاتمو به ویژه ر خداوند توسط پیامبر

 کنیم. ایی سوره را با هم قرائت میتوسط قرآن نازل شده است. بخش از آیات ابتد

 

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)نَذِیرًا لِلْعَلَمِینَ لِیَکُونَ عَبْدِهِ  عَلىَ الْفُرْقَانَ نَزَّلَ الَّذِى تَبَارَکَ

منتها نذیری که به وحی وصل  .اگر سوال شود کدام انسان قدرت بیشتری دارد؟ آن انسانی است که نذیرتر است

 باشد.

 

 (2)تَقْدِیرًا فَقَدَّرَهُ ءٍ شىَ لَّکُ خَلَقَ وَ الْمُلْکِ فىِ شَرِیکٌ لَّهُ یَکُن لَمْ وَ وَلَدًا یَتَّخِذْ لَمْ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ مُلْکُ لَهُ الَّذِى

 وَ حَیَوةً لَا وَ مَوْتًا یَمْلِکُونَ لَا وَ نَفْعًا لَا وَ ضَرًّا لِأَنفُسِهِمْ یَمْلِکُونَ لَا وَ یخْلَقُونَ هُمْ وَ شَیْا یخْلُقُونَ لَّا ءَالِهَةً دُونِهِ مِن اتخَّذُواْ وَ 

 (3)نُشُورًا لَا

 لَّهُ یَکُن لَمْ وَ وَلَدًا یَتَّخِذْ لَمْ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ مُلْکُ لَهُ»مطلب را به مردم برساند که کار نذیر این است که این 

در واقع نذیر حرف جدید ندارد و حرف او همین موضوع است. «. تَقْدِیرًا فَقَدَّرَهُ ءٍ  شىَ کُلَّ خَلَقَ وَ الْمُلْکِ فىِ شَرِیکٌ

کسی به این موضوع اعتقاد داشته باشد، فقط خداپرست است و از هوای نفس خود پیروی به این دلیل که اگر 

شود و به همة قدرت کائنات  متصل به غیب میطلبی که در این آیه بیان شده است، به واسطه همین م . پسکند نمی

  .کند دست پیدا می

قولو ال اله »فرمایند  شود پیامبر)صلوت اهلل( می گفته می است. اینکه« ال اله»( تفسیر 3است و آیه)« اال اهلل»( تفسیر 2آیه)

 لَا وَ ضَرًّا لِأَنفُسِهِمْ یَمْلِکُونَ لَا وَ یخُقُونَ هُمْ وَ شَیًا یخْلُقُونَ لَّا ءَالِهَةً دُونِهِ مِن اتخَّذُواْ» َشود،  آن می« ال اله»، «اال اهلل تفلحوا



82 
 

 وَلَدًا یَتَّخِذْ لَمْ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ مُلْکُ لَهُ الَّذِى»شود  آن می« اال اهلل»و « نُشُورًا لَا وَ حَیَوةً لَا وَ مَوْتًا یَمْلِکُونَ لَا وَ نَفْعًا

 سالم( همین موضوع است.ال انبیاء)علیهمهمه حرف « تَقْدِیرً فَقَدَّرَهُ ءٍ شىَ کُلَّ خَلَقَ وَ الْمُلْکِ فىِ شَرِیکٌ لَّهُ یَکُن لَمْ وَ

 

 (۴)زُورًا وَ ظُلْمًا جَاءُو فَقَدْ  ءَاخَرُونَ قَوْمٌ عَلَیْهِ أَعَانَهُ وَ افْترَئهُ إِفْکٌ إِلَّا هَاذَا إِنْ کَفَرُواْ الَّذِینَ قَالَ وَ

ها دامن  ای هم به آن حرف شوند و عده های باطل می دار حرف انای سکّ در جامعه به این صورت است که یک عده

 قَوْمٌ عَلَیْهِ أَعَانَهُ وَ افْترََئهُ إِفْکٌ إِلَّا هَاذَا اِنْ»کند شود. در واقع وقتی بیان می هر دو دچار ظلم و زور می امازنند  می

کند. این آیه در جواب دو آیه  گوید و این دو را از هم جدا نمی می« زُورًا وَ ظُلْمًا جَاءُو فَقَدْ»به هر دو گروه « ءَاخَرُونَ

افتد یا این  اگر کسی خدای واحد را نپرستد، شرک یا هوی نفس داشته باشد یکی از این دو برای او میباال است که 

است و اگر موضوع توحید « افک»گوید  قبول نکند میاگر  کند. کند یا قرآن را باور نمی است که قرآن را قبول نمی

کند. مثال اگر در  د و به آنها اعانه و کمک میگیری ندار گویند موضع می« افک»در مقابل کسانی که  ،را باور نکند

گویند قرآن  ای می کند که قرآن از مهجور بودن خارج شود. مثالً عده کشور اسالمی قرآن مهجور شد کاری نمی

یک عده دیگر این حرف را  سال پیش متفاوت است. 1۴00یاز های سال پیش است و نیازهای امروز با ن 1۴00برای 

به این ترتیب هر دوگروه هند!  د زنند، انجام می کنند که افرادی که این حرف را می ن کاری را میهما امازنند  نمی

 هستند.« زُورًا وَ ظُلْمًا جَاءُو فَقَدْ»شامل 

برای مطرح  توان اقتصاد را هدایت کرد، رآن میتواند کشور اداره کند و از ق برای اینکه اثبات کنیم که قرآن میما  

با این جمالت رو به  ،کنیم ع حتی به صورت ساده نیز با مشکل مواجه هستیم و هر جا که بیان میکردن همین موض

گویید با این ساختار موجب انحراف افراد زیادی شده است. و دراقع این افراد  شویم که این قرآنی که شما می رو می

زنند مثل خوارج  کند!؟ مثال می که جاری میکند بیشتر از هدایتی است  معتقد هستند که انحرافی که قرآن ایجاد می

 کنند. ها را مطرح می از این قبیل مثال .. و عربستان و داعش و

 ءبینیم در بین عامه مردم، قرآن به عنوان یک کتاب هدایتی مطرح نیست. حتی برخی علما کنیم، می وقتی نگاه می

گویند تا کسی فلسفه بلد  فه بلد باشید. حتی برخی میفلس بفهمید، حتما باید خواهید قرآن را گویند شما اگر می می

دانند. تا حدی که گاهی جلوی قرآن  قرآن می، باالتر سراغ قرآن نروند. فلسفه را در هدایت کردن مردم ،نشده

شود و اگر کسی یا گروهی در رابطه  شود و این قرآن خواند تبدیل به ترس می خواندن و استفاده از قرآن گرفته می

های قرآن افرادی هستند که  شوند. حتی در همین کالس دچار وحشت می ،ات قرآن با هم مباحثه و بحث کنندبا آی
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شود یک دانشجو به خود اجازه بدهد که راحت راجع به  گویند مگر می کنند و می بعد از چند جلسه وحشت می

تا این اندازه ترس از قرآن ایجاد شده کنند.  نیز با این صراحت این کار را نمی ءعلما ؟!ای صریح حرف بزند آیه

 است.

صل اهلل از پیامبر)این ممکن است ما جزء کسانی نباشیم که بگوییم « ءَاخَرُونَ قَوْمٌ عَلَیْهِ أَعَانَهُ وَ افْترَئهُ إِفْکٌ إِلَّا هَاذَا إِنْ»

ن است و تنها کافی است همان کاری را بکنیم که این افک است. دانستن این موضوع آسا اما( نیست علیه و آله

کنند. نهایت این است که این افراد، انسان را از خواندن  چه کار می ،افک استاین گویند  انسان ببیند افرادی که می

و  )ره(و عالمه طباطبایی )ره(افرادی هستند که کتب شهید مطهری کنیم! هند. ما هم همین کار را می د قرآن پرهیز می

دانند. فهم قرآن نیاز به مقدمه ندارد و داللت قرآن  ای برای فهم قرآن می از این قبیل را مقدمه و کتبی )ره(امام خمینی

گویند از قرآن  می انجام بدهید،خواهیدکار قرآنی  ه هر جایی که میشود کباعث میاست. همین  در هدایت تامّ

. درست است که در هستندجالب خوب و  یها ظاهر حرف ثال از کتب شهید مطهری شروع کنید!م و شروع نکنید

 درست است بله ء مفید است.های ایشان بدون استثنا کتابکه فرمودند  )ره(امام )ره(، حضرترابطه با شهید مطهری

 چیزی با قرآن قابل مقایسه نیست.  ، باشد اما قرآن نیست.خواهد باشد هرچه می !قرآن نیست اما

 

 (۵)أَصِیلًا وَ بُکْرَةً عَلَیْهِ  تُمْلىَ فَهِىَ اکْتَتَبَهَا الْأَوَّلِینَ أَسَطِیرُ قَالُواْ وَ

است. ما هم داستان  «ولیناالاساطیر »در رابطه با قرآن بگوید که م یممکن است گفته شود ما که کسی را ندید

سازیم  وان اسطوره میبه عنرا سالم( ال ء)علیهمحتی انیمیشن از انبیا خوانیم. الم( را به عنوان اسطوره میسال ء)علیهمانبیا

حضرت موسی )علیه السالم( از وقتی  کند. اسطوره سازی کنیم، در حالی که قرآن اسطوره سازی نمی خواهیممیو 

شدن نه موسایی )علیه السالم( کد و قانونی است برای حضرت موسیبه دنبال بیان قوانین زندگی است.  زندحرف می

 موفقیت تا بدانم تا من نیز بهخواهد قوانینی که الزم است  برای اینکه انسان موفقی را در عالم معرفی کند، بلکه می

کند. برای مثال در سوره  کند. در واقع قوانینی را برای شبیه موسی)علیه السالم(  شدن مطرح می را معرفی می برسم

و حضرت موسی )علیه السالم( به عنوان عامل تزکیه و هدایت « موسی هل اتاک حدیث»فرماید نازعات میمبارکه 

ها را از  انتواند مثل حضرت موسی )علیه السالم( به مقامی متصل شود تا انس در واقع انسان میشوند.معرفی می

 )علیهمنیز انبیاءواقع موسی قرآن چیزی نیست که انسان به آن دست نیابد به همین دلیل  درفرعونیت خارج کند. 

مثال حضرت ابراهیم )علیه السالم(را بیان کرده است تا ابراهیم بودن ما فعال شود. در  است. سالم( را مطرح کردهال
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های و بیان تاریخی نیست. اتفاقا قالبشود. قرآن مثل  میمطرح یک غایت به عنوان واقع ابراهیم بودن برای انسان 

ای است  کند و قانون آن هم به گونه قانون بیان می وره سازی معمول است. ( بر خالف اسطسالمال انبیاء)علیهمداستان 

 انبیاء)علیهممَثَل برای آن  ،سالم( که ذکر شدهال انبیاء)علیهمکه انسان بتواند عمل کند. حتی در خیلی از مواقع اسامی 

سالم( بوده است ال ء)علیهمانبیا 12۴000ابراهیمِ نوعی را نگاه کن.  ،نوعی را نگاه کن السالم( است. یعنی شما موسی

مثل این است که  واالعزم هستند.سالم( اولال ء)علیهمتن از این انبیا ۵نام در قرآن آمده است و  20و از این بین حدود 

هیچ راهی  ،. یعنی مثال اگر کسی بخواهد شخصیت شناسی قرآنی کندانددر قرآن آوردههای مختلفی هدایتی را  تیپ

ها هر کدام در قالب و شرایط یکی از این  سالم( استفاده کند. انسانال ء)علیهمندارد مگر اینکه از طریق توصیفات انبیا

)صل شود مقام رسول گرامی مقام جمع می .هلل ما به مقام جمع برسیمشاءاکنند. ان  سالم( رشد و نمو میال ء)علیهمانبیا

در مقام فرد پیامبرمان حضرت نوح )علیه السالم( است و با ایشان محشور می شویم.  این! اهلل علیه و آله( و شیعه یعنی

شود انسان بسیار خوب باشد و با حضرت نوح)علیه السالم( محشور  یعنی می .در واقع به فعلیت صفات مرتبط است

 .راضی هستیم. ما ،سالم( در واقع امام ما باشندال ء)علیهمشود. البته در بهشت هر کدام از انبیا

 

 (6)رَّحِیمًا غَفُورًا کَانَ إِنَّهُ  الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فىِ السِّرَّ یَعْلَمُ الَّذِى أَنزَلَهُ قُلْ

 (7)نَذِیرًا مَعَهُ فَیَکُونَ مَلَکٌ إِلَیْهِ أُنزِلَ لَا لَوْ  الْأَسْوَاقِ فىِ یَمْشىِ وَ الطَّعَامَ یَأْکُلُ الرَّسُولِ هَاذَا لِ مَا قَالُواْ وَ

 (8)مَّسْحُورًا رَجُلًا إِلَّا تَتَّبِعُونَ إِن الظَّلِمُونَ قَالَ وَ  مِنْهَا یَأْکُلُ جَنَّةٌ لَهُ تَکُونُ أَوْ کَنزٌ إِلَیْهِ یُلْقَى أَوْ

 (9)سَبِیلًا یَسْتَطِیعُونَ فَلَا فَضَلُّواْ الْأَمْثَالَ لَکَ ضَرَبُواْ کَیْفَ انظُرْ

شان به نسبت فهم توحید و اتصالشان به توحید ربوبی ،ها و ارزیابی قدرت آنها فرماید شناخت انسان آیات میدر این 

با و درجه خلوص او پایین است،  اماآشنا است بین دو نفر، که یکی با علوم غیب  . فریب نخوریم. مثال اگراست

ه با مباحث توحیدی در رابط وقتی گوید، یب میرود یا غ روی آب راه میمثال د دان وجود اینکه علم غیب را می

برای  .شناسد داند، مثال اسماء را می علم توحید می تنهاک نفر هم داریم که او کند، تسلط زیادی ندارد. ی صحبت می

قدرت باالتری دارد. در واقع فردی که علم به توحید دارد درست است که خواب  ،خدا کسی که علم توحید دارد

باالتر است. این گونه نیست ر نزد خدا قوت و قدرت او د اما کند نمیای  ند و کار خاصی و خارق العادهبی خاصی نمی

 .ابعاد مختلفی داردداشت باشد. به این دلیل که انسان نزد خدا ارزش باالیی  ،العاده دارد کس قدرت خارقکه هر
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یی پیدا کند. مثال کشورهای غربی زودتر ارهای ماو تگیری بر نفس یکسری قدرتتواند براساس ریاضت یا سخ می

ها  این یعنی غربی خیر! خداوند آنها را بیشتر دوست دارد؟این یعنی  ای را کشف و پیگیری کردند. ی هستهانرژ

ت آنها را ند با ریاضتوان های آن را زودتر کشف کردند. قوانین ماوای طبیعی نیز قوانینی دارند که افراد می قانون

. قدرت انسان بر کائنات انجام بدهدتواند این کار را  البته باید علم آن را داشته باشند و هر کسی نمی .بدست بیاورند

ت. لذا اگر شما یک روز امام دلیل بر برتری انسان نیست بلکه فهم و علم انسان به توحید دلیل برتری او به کائنات اس

گویی را ارزیابی  زور و بازویی و غیب ، قدرتارزیابی خود مراقب باشید در ید( را دیدتعالی فی فرجه )عج اهللزمان

 بپرسید،هر تعداد سوال که از رسول و امام  وبیبوال کنید. در رابطه با توحید ربرای ارزیابی ایشان از توحید س !نکنید

 :شدسوال  از امیرالمومنین)علیه السالم( در جنگ صفینهند.  د پاسخ می

برخی به او اعتراض کردند  ،از افرادی که در آنجا حضور داشتند «احد و واحد چیست؟ در رابطه باتو یا علی، نظر »

ما جنگ را برای  ،دهم حضرت فرمودند، من پاسخ او را می است که می پرسی! که در شرایط جنگ این چه سوالی

 دهیم. فهم و اقامه توحید انجام می

ریزی کند و نسبت به مباحث  فریب ندهد. اگر کسی در مسیر تکامل خود برنامه باشیم این جریان ما را مراقب 

ولو اینکه نسبت به  کند. ، دست پیدا میتوحیدی خود را تقویت کند یعنی به علم و قدرتی که خدا راضی هست

خدایی است. خدا یعنی خواندن  قرآن ،خیلی چیزهای اطراف ناتوان است. راه بدست آوردن علم و قدرت توحیدی

فرزندم مراقب »گوید:  میوس در وصیت نامه خود به فرزندش وکند. سید بن طا که خود را با کالم خود معرفی می

 «کند باش در شناخت توحید به غیر قرآن مراجعه نکنی، قرآن کتابی است که خداوند را به زبان فطری معرفی می

یعنی فهم این سوال  .ند قرآن با دید توحیدی موضوعیت داردتوحید را از قرآن بفهمید. لذا خوا کنند ایشان توصیه می

 «خدا کیست؟!»که، 

 دلیل اینکه قرآن را باید از دریچه اهل بیت )علیهم السالم( و رسول شناخت، چیست؟-

 گویید:  به این دلیل است که شما مثال در سوره مبارکه عصر می

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (3)بِالصَّبرِ تَوَاصَوْاْ وَ  بِالْحَقّ تَوَاصَوْاْ وَ الصَّالِحَاتِ عَمِلُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ إِلَّا (2)خُسْرٍ لَفِى الْانسَانَ إِنَّ (1)الْعَصْرِ وَ



86 
 

در رابطه با تواصی به حق و تواصی به صبر  هستند.السالم(  اهل بیت)علیهم این مصداق .خواهد این ایمان مصداق می

بیت اهل  ،کند السالم( هستند. در واقع سنگ محکی که این آیات را مصداق دار می اهل بیت)علیهمهم مصادیق 

یعنی آن فرد قرآن ندارد. یعنی  ،خواند و مصداق نداشته باشدبالسالم( هستند. یعنی وقتی کسی سوره عصر )علیهم

یعنی همان مصداق را داشته باشد. لذا وقتی این مصداق را از قرآن بگیریم همان  .مغز داشته باشد باید« الذین امنوا»

شود که امیرالمومنین)علیه السالم( فرمودند. منتها در خطبه فدکیه در دو صفحه ابتدایی حضرت ابتدا با  کاغذی می

یعنی قرآن را مصداق دار  .هند د را انجام می( علیها اهلل سالمکند و سپس وصف و تمجید پیامبر) حمد خدا شروع می

شروع به هستند،  السالم( اهل بیت )علیهمقرآنی که مصداق آن رسول اهلل و . و بعد از این مصداق کردن کردند

در جایی  .ا( نداریدمانند حضرت فاطمه )سالم اهلل علیه توصیفات قرآن ییکنند. شما در هیچ جا توصیف قرآن می

به عنوان قرآن  شود. نشین می امیرالمومنین)سالم اهلل علیه( خانه ن،کنند که به عنوان قرآن خواند یقرآن را توصیف م

فرمایند با قرآن هیچ چیزی در  می هایی دارند که عجیب است. قرآن وصفبرای ا .شود فدک غصب می ،خواندن

منظور ما هم همین قرآن است. قرآن باید مصداق داشته  .خفا نیست. منظور حضرت قطعا قرآن بدون مصداق نیست.

اهل بیت باید مصداق داشته باشند. ما از کجا حق را تشخیص دهیم!؟ از  «تواصی به حق»یا  «الذین امنوا»یعنی  .باشد

 السالم( باید این تشخیص صورت بگیرد. )علیهم

ط از قرآن فقط و فقط برای شناخت خدا و توحید حداقل دو یا سه خ .انسان باید در طول عمر خود قرآن را بخواند

 ،خوانیم برای اینکه بدانیم خدایی که خود را در قرآن معرفی کرده است ربوبی خوانده شود. یعنی ما قرآن را می

تواند  فرد میاز آن بعد  ،کند، دریافت شود خدایی است.  اگر واقعا توحیدی که خداوند در قرآن معرفی می چگونه

دعای مجیر و این وقت است که  شود هر چقدر دعای مجیر بخواند سیر نمیانسان بخواند. با این وجود  دعای مجیر

 ندارد. چندانی  فایدهدعا برای انسان  ندر غیر این صورت خواند .کند برای انسان معنا پیدا می

 

 (11)یرًاسَعِ بِالسَّاعَةِ کَذَّبَ لِمَن أَعْتَدْنَا وَ  بِالسَّاعَةِ کَذَّبُواْ بَلْ

که اعتقادات عبادالرحمان را درون  بوددلیل اینکه از عباد الرحمان جدا شدیم و به آیات ابتدایی بازگشتیم این 

 ( عبادالرحمان چهعلیه و آله اهلل صلپیامبر)، کنیم تا بدانیم در رابطه با خدالب خوانی میکنیم. در واقع ق خوانی می

کند. در واقع آنچه از اعتقاد در قلب  ( و قرآن را چگونه نگاه میعلیه وآله اهلل پیامبر)صلخدا و  داند و کسانی می

 کنیم. عبادالرحمان هست را با هم مرور می
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 (10)قُصُورَا لَّکَ یجْعَل وَ الْأَنْهَارُ تحْتِهَا مِن تجَرِى جَنَّاتٍ ذَالِکَ مِّن خَیرْا لَکَ جَعَلَ شَاءَ إِن الَّذِى تَبَارَکَ

 (11)سَعِیرًا بِالسَّاعَةِ کَذَّبَ لِمَن أَعْتَدْنَا وَ  بِالسَّاعَةِ بُواْکَذَّ بَلْ

 (12)زَفِیرًا وَ تَغَیُّظًا لهَا سمِعُواْ بَعِیدٍ  مَّکاَنِ مِّن رَأَتْهُم إِذَا

 (13)ثُبُورًا هُنَالِکَ دَعَوْاْ مُّقَرَّنِینَ ضَیِّقًا مَکاَنًا مِنهَا أُلْقُواْ إِذَا وَ

 (1۴)کَثِیرًا ثُبُورًا ادْعُواْ وَ وَاحِدًا ثُبُورًا الْیَوْمَ تَدْعُواْ لَّا

 (1۵)مَصِیرًا وَ جَزَاءً لهُمْ کاَنَتْ  الْمُتَّقُونَ وُعِدَ الَّتىِ الْخُلْدِ جَنَّةُ أَمْ خَیرٌ ذَالِکَ أَ قُلْ

 (16)مَّسْولًا وَعْدًا رَبِّکَ  عَلىَ کاَنَ خَلِدِینَ یَشَاءُونَ مَا فِیهَا لهُّمْ

 (17)السَّبِیلَ ضَلُّواْ هُمْ أَمْ هَؤُلَاءِ عِبَادِى أَضْلَلْتُمْ أَنتُمْ ءَ فَیَقُولُ اللَّهِ دُونِ مِن یَعْبُدُونَ مَا وَ یَحْشُرُهُمْ یَوْمَ وَ

 قَوْمَا کاَنُواْ وَ الذكکْرَ نَسُواْ  حَتىَ ءَابَاءَهُمْ وَ مَّتَّعْتَهُمْ لَاکِن وَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِکَ مِن نَّتَّخِذَ أَن لَنَا یَنبَغِى کاَنَ مَا سُبْحَانَکَ قَالُواْ

 (18)بُورًا

جایی گفتم یک سبک بیشتر از تدبر سوره به ذهنم متبادر نشده است با اینکه هرگاه سوره مبارکه فرقان را در من 

ی دارد اما در غیر دستاوردهای زیاد ه شود،خواندهای زیادی گذشته است. سوره فرقان اگر کسی به این شکل  سال

کند. انگار  لعه این سوره ذهن خود را از عالم خالیاطدی ندارد. در واقع فرد باید در موردهای زیااین صورت دستا

دانم با این حالت  ندارد. البته نمی ایرود. یعنی حافظه، خاطره یا دغدغهسراغ سوره ب و بعد داند نمی که از عالم هیچ

ای از ساعاتی که برای نماز شب بلند  مثال برای نماز شب توصیه شده است که چند دقیقه .نایی دارید یا نهآش

نه در آینده  ،شوید را در این حالت به سر ببرید. این خود یک هنر است که انسان نه به خاطرات خود رجوع کند می

شود. در واقع  ره فرقان در این حالت میسر میباشد. خود این موضوع نیاز به تمرین دارد و سخت است. فهم سو

از همان زمان یعنی و نه به سمت عقب. رود مینه به سمت جلو  ،بیند اینگونه است که فرد هر چه آیات گفته را می

برای من  «تبارک الذی»گویم  همان لحظه که می «تبارک»مثال  .شوند برای من معنی می ،کنم که شروع به خواند می

شود، یعنی انسان را از یک  شوید که صحنه ها قطع و وصل می ود. در این مدل خواند سوره متوجه میش معنی می

علیه  اهلل صلمعراج پیامبر) مانند .دارد های مختلف زیادی این سوره قسمتکند.  صحنه به صحنة دیگری منتقل می

راه آن سوره  فرقان  ،( را درک کندعلیه وآله اهلل صلخواهد معراج پیامبر) ( است. به نظر من اگر کسی میوآله
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( سوره مبارکه اسراء است. معراج  علیه وآله اهلل صلاست. در واقع معراج ما سوره مبارکه فرقان است. معراج پیامبر)

ارند و از یک در واقع ایشان در معراج پیش فرض و پیش ذهن ند علیه وآله( نیز  همین شکل است. اهلل صلپیامبر)

( نشان علیه وآله اهلل صلهمه چیز به صورت یک مرتبه به پیامبر) .روند. قبل آن چیزی نیست میبه صحنه دیگر صحنه 

افتد این است که سوره خیلی  شود. اگر کسی بتواند سوره را به این صورت بخواند، اتفاقی که برای انسان می داده می

هند. نمونه این حالت را با همین آیاتی که  د ه انسان نشان میب تنهاتوان آن را جمع کرد. سوره  قطعه قطعه است و نمی

 بینیم. خوانده شد، می

 

 (19)کَبِیرًا عَذَابًا نُذِقْهُ مِّنکُمْ یَظْلِم مَن وَ  نَصْرًا لَا وَ صَرْفًا تَسْتَطِیعُونَ فَمَا تَقُولُونَ بِمَا کَذَّبُوکُم فَقَدْ

 وَ  تَصْبرُونَ أَ فِتْنَةً لِبَعْضٍ بَعْضَکُمْ جَعَلْنَا وَ  الْأَسْوَاقِ فىِ یَمْشُونَ وَ الطَّعَامَ لَیَأْکلُونَ إِنَّهُمْ إِلَّا الْمُرْسَلِینَ مِنَ قَبْلَکَ أَرْسَلْنَا مَا وَ

 (20)بَصِیرًا رَبُّکَ کَانَ

و  کند خورد صحبت می و غذا می رود اینکه ایشان در بازارها راه می .( استعلیه وآله اهلل صلابتدا در رابطه با پیامبر)

وقتی انسان  «(12)زَفِیرًا وَ تَغَیُّظًا لهَا سمِعُواْ بَعِیدٍ  مَّکاَنِ مِّن رَأَتْهُم إِذَا»در آیه  .شود می کند و آخرت بعد صحنه تغییر می

 بلندی داشته باشد. بسیار شنود یعنی باید آن چیز صدای  بیند و می چیزی را از دور می

 

  برد.دوباره انسان را به قسمت دیگری می «(13)ثُبُورًا هُنَالِکَ دَعَوْاْ مُّقَرَّنِینَ ضَیِّقًا مَکاَنًا مِنهَا أُلْقُواْ إِذَا وَ»

سوره  ،یعنی انواع چرخاندن دوربین که بهترین سوره برای این مدل.گویند  می«  التفات» این مدل تفسیر در قرآن را

 فرقان است.

 (17)السَّبِیلَ ضَلُّواْ هُمْ أَمْ هَؤُلَاءِ عِبَادِى أَضْلَلْتُمْ أَنتُمْ ءَ فَیَقُولُ اللَّهِ دُونِ مِن یَعْبُدُونَ مَا وَ هُمْیَحْشُرُ یَوْمَ وَ

 گویند:  مینیز پرستند. و عبادی  را می« من دون اهلل»کسانی که  به سمتبرد  فضا را می

 قَوْمَا کاَنُواْ وَ الذكکْرَ نَسُواْ  حَتىَ ءَابَاءَهُمْ وَ مَّتَّعْتَهُمْ لَاکِن وَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِکَ مِن نَّتَّخِذَ أَن لَنَا یَنبَغِى کاَنَ مَا سُبْحَانَکَ قَالُواْ

 (18)بُورًا

 گویند. بور می ،رسدی پوچ است. به کسی که به پوچی میبور به معنا
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 (19)کَبِیرًا عَذَابًا نُذِقْهُ مِّنکُمْ یَظْلِم مَن وَ  نَصْرًا لَا وَ صَرْفًا تَسْتَطِیعُونَ فَمَا تَقُولُونَ بِمَا کَذَّبُوکُم فَقَدْ

( است. علیه وآله اهلل صلمثل ائمه و خود پیامبر) .مالئکه هستند مانند« ما یعبدون»ها  دهد خیلی وقت این نشان می 

آن فرد است و « ما یعبدون»شود  علیه( را بپرستد. معلوم میامیرالمومنین)سالم اهلل  ،شود انسان به جای خدا درواقع می

تواند غیر خدا را به واسطه مومنین بپرستد در واقع این  او بت و پوچ نیست و ذی شعور است. انسان می« ما یعبدون»

قبل آن  ویعنی فقط آیات را ببینیم  زمانی است که فرد خدا را نشناخته است. برای تمرین این مدل از خواندن قرآن

آن این است که وقتی فرد به این شکل سوره  هرسیم همان آیه برای ما باز شود. نشان وقتی به آیه می و نیز فکر نکنیم

آیات فقط به کند که چرا ادامه نداشت و فضا تغییر کرد. در هر کدام از این  تعجب می ،خواند را با ذهن خالی می

 روید.تر نتر و عقبنید و جلوآیه نگاه ک

 

 وَ  تَصْبرُونَ أَ فِتْنَةً لِبَعْضٍ بَعْضَکُمْ جَعَلْنَا وَ  الْأَسْوَاقِ فىِ یَمْشُونَ وَ الطَّعَامَ لَیَأْکلُونَ إِنَّهُمْ إِلَّا الْمُرْسَلِینَ مِنَ قَبْلَکَ أَرْسَلْنَا مَا وَ

  (20)بَصِیرًا رَبُّکَ کَانَ

 (21)کَبِیرًا عُتُوًّا عَتَوْ وَ أَنفُسِهِمْ فىِ اسْتَکْبرَُواْ لَقَدِ  رَبَّنَا  نَرَى أَوْ الْمَلَئکَةُ عَلَیْنَا أُنزِلَ لَا لَوْ لِقَاءَنَا یَرْجُونَ لَا الَّذِینَ قَالَ وَ

  (22)محّْجُورًا حِجْرًا یَقُولُونَ وَ لكلْمُجْرِمِینَ یَوْمَئذٍ  بُشْرَى لَا الْمَلَئکَةَ یَرَوْنَ یَوْمَ

 عمل های انها مثل سراب است و چیزی در آن نیست. (23)مَّنثُورًا هَبَاءً فَجَعَلْنَهُ عَمَلٍ مِنْ عَمِلُواْ مَا  إِلىَ قَدِمْنَا وَ

 (2۴)مَقِیلًا أَحْسَنُ وَ مُّسْتَقَرًّا خَیرْ یَوْمَئذٍ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ

را این سوره وجود  رتنها د به سراغ اصحاب جنت آمده استمرتبه و بدن مقدمه در آیات قبل  این مدل که یک

 دارد.

 

 

 (2۵)تَنزِیالً المَلَئکَةُ نُزكلَ وَ بِالْغَمَامِ السَّمَاءُ تَشَقَّقُ یَوْمَ وَ
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 (26)عَسِیرًا الْکَافِرِینَ عَلىَ یَوْمًا کَانَ وَ  لِلرَّحْمَانِ الْحَقُّ یَوْمَئذٍ الْمُلْکُ

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

 (28)خَلِیلًا فُلَانًا أَتخكذْ لَمْ لَیْتَنىِ  یَاوَیْلَتىَ

 (29)خَذُولًا لِلْانسَنِ الشَّیْطَنُ کَانَ وَ جَاءَنىِ إِذْ بَعْدَ الذكکْرِ عَنِ أَضَلَّنىِ لَّقَدْ

 (30)مَهْجُورًا الْقُرْءَانَ هَاذَا اتخَّذُواْ وْمِىقَ إِنَّ  یَارَبّ الرَّسُولُ قَالَ وَ

غفلت باعث شده است تا ما نتوانیم آنچه را  یها کند، پرده آیات عجیبی است وگاهی انسان احساس می ،این آیات

البته ، ما طاقت دیدن آنها را نداریم. وجود داردفرمایند ببینیم. توصیفاتی که از بهشت و از جهنم  خدا و رسول می

انسان یک مقدار  ،خوب است اما .ماند انسان زنده نمی ،ها نبود این پرده ها خوب است چرا که اگر این پرده بودن

ای نداشته باشد. راه این  خیلی بد است که انسان هیچ حض و بهره که شده به آنها  توجه داشته باشد.هم  یمحدود

. در واقع بشنودشود را  و همان چیزی که گفته می ه شوددید ،شود مندی این است که همان چیزی که گفته می بهره

 خواهد. گوید بشنو، بشنود. در واقع قرآن چنین فردی را می گوید ببین، ببیند و هر جا می هرجا می

ی این موضوع در سوره فرقان به شکل خاص اماها به این شکل است و تغییر فضاها وجود دارد  البته در همه سوره

یعنی هرچیزی همانی است که خود  است.« حمل اولی»ای روشی دارد و روش سوره فرقان  هر سوره وجود دارد.

گوید همان ظالم است و یا اسیر همان اسیر است یا سختی و موارد دیگر. اتفاقا در این  میکه گوید. مثال ظالم را  می

را چگونه کار کند و وقتی حمل اولیه کل قرآن  ،آموزد انسان می ،و از سوره قرآن وره جلو رفت.سوره باید با س

 ی، فرشی و موارد دیگر ببینید.عرش های مختلف بتواند آن را در حالت د الحمد اهلل رب العالمینخوان می

یا  «کنتراست»فرق گذاشتن است. در هنر به آن  ،تمرین این مدل کار در سوره فرقان است. در واقع کار سوره فرقان

های  این را از این سوره به سوره . ما نیزکند شود. این تضادها در چشم انسان کنتراست ایجاد می گفته می «تضاد»

 چندان چیزیدر معراج  .گوییم به معراج رفته بودیمب اگر کسی بپرسد امشب کجا بودید  کنیم. دیگر منتقل می

توانم ملک  که نمیه است.  چون من تند آن خدا اینگونگف خدایی را فهمیدیم که  می امابرایمان قابل فهم نبود 

اما جاهای است « گفتند می»رسد هر جا به خدا می«. اینگونه است گفتند می»گویم  ، پس میآسمان و زمین را ببینم

دانید که یکسری موارد سمعی و یک سری موارد بصری است  گذارید و می در واقع بین آنها فرق می دیگر را دیدیم.

بینید، و این به صورت ضربی  شنوید و یکی می گذارید. نوعا اینگونه است که یکی می ق میو بین سمعی و بصری فر
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باید غیب  نظامها ما باید دیدن و شنیدن غیبی و ملکوتی خود را فعال کنیم. برای فعال شدن این  است. در برخی سوره

خدا است. شناخت  ، یعنین غیب عالمدانم. این باالتری را شناخت و این غیب یعنی من راجع به خدا و رسول چه می

خدا و فهم معاد و ارتباط این دو با هم باالترین غیب است. برای مثال اگر خواب دیدید یا با عالمی مواجه شدید که 

-خواهم به توحید اطالع پیدا کنم، نه اینکه می گفت من از غیب آسمان ها و زمین باخبر هستم، شما بگویید من می

 اماخواهم  خواهم. اینها را نمی این اتفاقات چیست را نمی ادث اطالع داشته باشم. اینکه سرّخواهم راجع به حو

این داستان زندگی همه  .خواهم در رابطه با خدا بدانم. همه صحنه زندگی انسان برای فهم حقیقت بوده است می

بوده است. اینکه ما خبر دار  میننیز ه خلقت کائناتتمامی  و علت خلقت انسان .استالسالم(  ء الهی)علیهمانبیا

نیست هم خیلی مهم نیست اتفاقا اطالع داشتن خیلی هم خوب نیست. البته بد  .زندگی خوبی خواهیم داشت ،بشویم

م شود انسان فهم توحید را از امام)علیه السالم( بخواهد و اما نمی اما !توان هر دو را از امام)علیه السالم(خواست و می

 .دهد میرا توحید  امادهد  غیب نمیندهد. 

اگرکسی این مدل غیب  اماغیب خواستن دعای مستجاب نیست.  اماواقع توحید خواستن، دعای مستجاب است  در 

از  شود. در این غیب ممکن است کرامت نباشد، یعنی کرامت خواستن را برای فهم توحید بخواهد به او داده می

کنند ولی این  های خود این کار را میهها با دستگا ها فرق آن این است غربیمنت نسان استامع بشری و دنیا طلبانة امط

 باشیم در غیب، توحید را بخواهیم.دست یابد. مراقب به آن خواهد با اتصال به غیب و یا مالئکه  فرد می

ر واقع در تسبیح کند. د تواند از شرک خارج می شود. انسان به وسیله تسبیح می به اندازه ظرف انسان به او داده می

چون  است.خدا اینگونه نیست و در توحید یکی  .دگویی ، هر دو با تسبیح مینبی باشید یا انسان عادی ،کند فرقی نمی

 اماها مرتبه دارد و به ظرف افراد بستگی دارد  در انسان ،اینکه خدا چه چیز نیست گویند خدا اینگونه نیست! هر دو می

 رسد.می آنهمین که خالص باشیم بقیه 

 ؟چیست نشانه این دو یعنی دریافت غیب توحیدی و دریافت کرامات ویژه-

هم ای منتظر رخ نمودن یک خدایی هستید و با تلخی و شادی آن اتفاق  و واقعه  الی هر حادثه در توحید شما در البه

( را به دلیل علیه وآله اهلل صلیعنی شما رسول گرامی) توحید نیست.کاری ندارید. هیچ چیز در این عالم عِدل 

( واسطه است البته در این موضوع بحثی نداریم که حتما با وجود آنها علیه وآله اهلل صلخواهید و پیامبر) خداوند می

خواهید؟ من  دیدید چه چیز از ایشان می( را تعالی فی فرجه شود. مثال اگر امام زمان )عج اهلل توحید نمایان می

خواهم این را به من بیاموزد و هیچ چیز مقدم برای فهم سوره توحید  و از ایشان می نمخواهم سوره توحید بدا می
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ای به اندازه سوره کوثر برای من  هیچ سوره و هیچ موضوعی به اندازه سوره قدر برای من مهم نباشد .برای من نباشد

چه  ،( را به هر دلیلی انسان دیدی فی فرجهتعال مهم نباشد. در واقع اینگونه باید تمرین کرد که وقتی امام زمان)عج اهلل

. باشدها این است که انسان در هر حادثه و اتفاقی به دنبال این موضوع  چیز از ایشان بخواهد. نشانه این مدل خواستن

( علیه وآله اهلل صلدر قرآن داریم که خداوند به پیامبر)خواهیم استغفار کنیم. کنیم و میمثال احساس گناه می

نماز  امارسولی نداریم.  ،بخشیم. ما که کسی را نداریم حتما آنها را می ،ماید اگر آنها برای استغفار نزد تو بیایندفر می

 توان انجام داد.میاین استغفار را در نماز  !که داریمرا 

این است که رسول مثل  .( برای هر فردی است. استغفار را در نماز بخوانیدعلیه وآله اهلل صلنماز نماینده رسول خدا) 

ای دارد، مثال  خوانیم. هر چیزی یک نشانه چون ما طبق گفته رسول نماز می ،دهد استغفار را برای انسان انجام می

تعالی فی  کنیم مثال اگر امام زمان )عج اهلل گاهی ما معین می امانشانه رسول در باطن است.  ،بینیدرسول را که می

ها  در صورتی که اگر به دنبال نشانه !نگونه باشدکه آخواهیم  خواهیم ببینیم اینگونه باشد یا ما غیب را می ( را میفرجه

-رد که حتی وقتی خود او را هم میبرای انسان وجود دارد. در واقع باید توجه ک ، در روز هزاران نشانه از موالباشیم

 تواند ببیند. را که کسی نمی خود مولیاید..، ، نشانه مولی را دیدهدنییب

 

 (28)خَلِیلًا فُلَانًا أَتخكذْ لَمْ لَیْتَنىِ  یَاوَیْلَتىَ 

 پوشاند.گیرد، خلیل کسی است که نیازهای انسان را می ر میروی بحث نیاز قرا« خلیل»

در  ،خدا را ببیند الی حوادث خواهد در البه طبیعتا وقتی انسان می شدن است.در واقع تمام این سوره عباد الرحمان 

کند چون خوش رفتاری  منتها یک موقع کسی خوش رفتاری می توان خدا را دید! ها که نمی فتاریرذائل و در ر

سرعت متفاوت است.  این دو با هم کامال .کند تا خدا را ببیند خوب است، و یک موقع انسان خوش رفتاری می

قع انسان وجدان کرده است که با این رفتار زندگی برای او رسیدن در این دو مدل هم با هم متفاوت است. یک مو

ت یاگر نها اماخوش اخالقی رزق خدا است. هر دو حالت مراتبی از ذکر است دیدن چرخد ولی یک موقع  بهتر می

و هر بار به  ت باید به دنبال مشاهده خدا باشدث و اتفاقاهمه حواددر باشد،  نسان مشاهده و دیدن خداوندآرزوی ا

گویند  به این می و کند ای دیگر خود را به او نشان دهد. در واقع با خدا ارتزاق می دنبال این است که خدا به گونه

 یآن درفصول بعد از های فصلی و استفاده کار برکه جمع کردن آب«. برکت»گویند  و به این انسان می« برکت»

شود.  برای آنها ذخیری می مجدداکنند و و  مصرف میاز آن دارند و  یک جای زخیره ،برکه دارند ی کهاست. افراد
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شود.  مرداب می ،که اگر آب برکه حرکت نکند و جریان نداشته باشدب در او جریان وجود دارد. در حالیبه این ترتی

و پرداخت  دبگیر با یکدیگر تناسب داشته باشد؛در انسان باید دریافت و پرداخت او  این مطلب بسیار مهم است که

 هستند.« برکت»اشته باشد. این افراد باید دریافت دد داشته باشد. به اندازه مسئولیتش کند و در واقع داد و ست

شوند و همه این موضوع را  کند یعنی منشاء رحمت می خصوصیت این افراد این است که عالم از آنها استفاده می

مد نظر ما اتفاق نیافتاده است « برکت»ا را تصدیق نکرد، ن، شمکه دشمای زندگی کردید  فهمند. اگر به گونه می

نه اینکه انسان اینگونه باشد که  ا این اندازه باید فرد رحمت باشدتفهمند. یعنی  وبی را حتی دشمنان نیز میخچون 

ه کسی چه رسد به دشمن. ما از هم در امان نیستیم یعنی مثال مسئولیتی که ب و دیگر دوست برای او بد بگوید

 گذاشت تا ارزیابی صورت بگیرد. زیادی مراقبتی هایباید نظام .شود یا نه دانیم که خوب انجام می نمی ،سپاریم می

گاهی  .کند کسی را به عنوان خلیل برای خود انتخاب میباید در این نیازها  حرفی نیست امادر اینکه انسان نیاز دارد 

کند  ود شیطان قبول میفرد منزوی است. خ لذا اینبه این معنا که خلل و فرج او را بپوشاند، ندارد و  «خلیل» فرد،

حتما با  ،سالم( خلیل شودء)علیهم الهر کسی نتواند با انبیا کند! توفیق را برای بعضی فراهم میو این خلیل باشد 

هم  ،نداشته باشد یفهمد. یعنی اگر کسی هیچ خلیلناینکه یا و بفهمد  ش شود. چه خود خلیل می اوشیطان و اعوان 

 کند. در واقع در آخرت شیطان خود را به عنوان خلیل او معرفی می «.(28)خَلِیلًا فُلَانًا أَتخكذْ لَمْ لَیْتَنىِ  یَاوَیْلَتىَ»گوید  می

 

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

سالم( دشمنی از ال ء)علیهمکند که ما برای همه انبیا واقع اشاره به آیات قبلی می یعنی در .یعنی این چنین «ذَالِکَ»

 عالمت مجرم بودن گذاشته است. مجرم یعنی الیق عذاب بودن.برای همه آنها  قرار دادیم و مجرمین

؟! بله برای هدایت و همگر کسی ادعایی داشت ،کند اشاره می «نَصِیرًا وَ هَادِیًا بِرَبِّکَ  کَفَى»چرا بعد از این موارد به حاال

 بِرَبِّکَ  کَفَى»فرماید،  می نیز خداوند و که مدعی هدایت و خالفت بودند بودند آنها مشرکینی د.نصرت ادعا داشتن

  «نَصِیرًا. وَ هَادِیًا

برای ما نازل شده است!؟ ما که از این قرآن  ن قرآن برای چه کسی نازل شده است؟کنم ای فکر می مش خودگاهی پی

ای از معنا باید در  چقدر طیف گسترده باید معنا در ذهن بیاید تا انتها. «کذالک»فهمیم. یعنی از ابتدای  چیزی نمی
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در این عالم جزء دیدن شود. ما هیچ کاری  دیده نمی نمابرایدا با این اشتغاالتی که داریم، خما ذهن شکل بگیرد اما 

 نیاز به ذهن خالی است. نیز و برای رویت خدا خدا نداریم

 

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

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

 (3۴)سَبِیلًا أَضَلُّ وَ مَّکاَنًا شَرٌّ أُوْلَئکَ جَهَنَّمَ  إِلىَ وُجُوهِهِمْ  عَلىَ یحْشَرُونَ الَّذِینَ

 شوند. شوند یعنی در یک جا جمع می محشور می

 

-در وجودمان تابشی کند و ان تا ان شااهلل به برکت شما قرآن ،آینده چند بار سوره را با این سبک بخوانیدبرای هفته 

 ، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.در زندگی ما نمود پیدا کند ،که مظهر برکت اهلل استءاهلل در شب قدر شا
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 6/11/95اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (دهمفراقن   ) جلسه    مبارهک   سوره          

 

 ختم بفرمایید. یبرای سالمتی خود و همه خدمت گزاران دین صلوات

را با هم مرور کردیم. گفتیم برای خواندن سوره فرقان حتما  جلسه گذشته یک بخش مهمی از سوره مبارکه فرقان

که قرار شد این تمرین برای این هفته انجام شود و اگر کسی این تمرین را آیات داشته باشیم  باید تمرکزی روی

 رابطه با آن توضیح دهد.  در ،انجام داده است

شدت این تغییر در سوره  اماهای مختلف سوره وجود دارد  این جدایی بین قسمت هادرست است که در همه سوره

  یکنیم حالت جدای به این شکل که ما فکر می ایتر است. هیچ سوره فرقان و حالت جدا بودن هر قسمت محسوس

 بندی زیاد است. در سوره فرقان قطعه امااز هم ندارد 

 

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ 

 (1)نَذِیرًا لِلْعَلَمِینَ لِیَکُونَ عَبْدِهِ  عَلىَ الْفُرْقَانَ نَزَّلَ الَّذِى تَبَارَکَ

 (2)تَقْدِیرًا فَقَدَّرَهُ شىَءٍ کُلَّ خَلَقَ وَ الْمُلْکِ فىِ شَرِیکٌ لَّهُ یَکُن لَمْ وَ وَلَدًا یَتَّخِذْ لَمْ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ مُلْکُ لَهُ الَّذِى

 وَ حَیَوةً لَا وَ مَوْتًا یَمْلِکُونَ لَا وَ نَفْعًا لَا وَ ضَرًّا لِأَنفُسِهِمْ یَمْلِکُونَ لَا وَ یخُلَقُونَ هُمْ وَ شَیًا یخْلُقُونَ لَّا ءَالِهَةً دُونِهِ مِن اتخَّذُواْ وَ

 (3)نُشُورًا لَا

 (۴)زُورًا وَ ظُلْمًا جَاءُو فَقَدْ  ءَاخَرُونَ قَوْمٌ عَلَیْهِ أَعَانَهُ وَ افْترَئهُ إِفْکٌ إِلَّا هَاذَا إِنْ کَفَرُواْ الَّذِینَ قَالَ وَ

 (۵)أَصِیلًا وَ بُکْرَةً عَلَیْهِ  تُمْلىَ فَهِىَ اکْتَتَبَهَا الْأَوَّلِینَ أَسَطِیرُ قَالُواْ وَ

ظلم و  شود، مثل ای که ذکر می هر کلمه  نکته مهمی که همه باید در خواند قرآن دقت داشته باشند این است که

ای که انسان این واژه را بفهمد و حس  به اندازه .به هر حال ظلم یک معنایی دارد و زور هم یک معنایی دارد ؛زور

و به نسبتی  سوره فرقان درک خواهد شد ۴د آیه ای که ظلم و زور فهم شو مثال به اندازه .کند این آیه را فهم می ،کند

فهم نخواهد کرد. خود اینکه انسان نسبت به کلمات قرآن تجربه  نیزآیه را  ،که فرد نفهمد ظلم یا زور چیست
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شود  فهمد ظلمی که گفته میر اهمیت دارد.  یعنی مثال انسان در جامعه ظلم را دیده باشد تا بایبس شهودی داشته باشد

ای واژه را بفهمد مثال ظلم را ستم  اگر فرد بخواهد به صورت ترجمهتد اما اف در اثر این شهود اتفاق می فهم آن است.

گوییم که فرد  ای می فهم ترجمه آن فهمد که به د و زور را خالف در نظر بگیرید، آیه را هم  در همین حد میبگیر

 شود.متوجه میدر همین حد 

ما نیز مربوط به موضوع فهم  نه خواندیکی از مشکالتی که در حوزه  قرآن برای ما وجود دارد این است ک

 ای است. ترجمه

 

 (۵)أَصِیلًا وَ بُکْرَةً عَلَیْهِ  تُمْلىَ فَهِىَ اکْتَتَبَهَا الْأَوَّلِینَ أَسَطِیرُ قَالُواْ وَ

 (6)رَّحِیمًا غَفُورًا کَانَ إِنَّهُ  الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فىِ السِّرَّ یَعْلَمُ الَّذِى أَنزَلَهُ قُلْ

 !اینکه مشخص است گوییم راز. اما یعنی چی؟ می« السِّرَّ»پرسیم  از خود می« السِّرَّ»شود  مثال در این آیه وقتی گفته می

فردی اهل سیر و  وقتخواهیم فهمید. اما یک نیز  آیه را فهمیمّ را می« سرّ»دقت داشت به اندازه که واژه اما باید 

را یک  اسراری دارد. به این ترتیب او سِرّفهمد هر کدام از  عوالم،  د و میرسلوک است و با خداوند سَر و سِّری دا

را همان راز  ای دارند و مثال سِرّ که فهم ترجمه هم و گروهی .فهمد فهمد و این آیه را نیز همان جور می جور می

 شود. میهاست که ناشی ها از این قسمت همان اندازه از آیه فهم خواهند داشت، تفاوت ،گیرند می

خوانیم باید  از این به بعد وقتی قرآن می ای از آن را بر میداریم. یک الیه ها اطالع طولی نداریم و تنها نوعا ما از واژه

ها را به صورت عمقی مطالعه کنیم چراکه برای ما ممکن نیست تمام  سعی کنیم درهر چند صفحه از قرآن برخی واژه

توانیم از هر چند صفحه یک یا چند واژه را به  می اماورت عمقی متوجه شویم های یک صفحه از قرآن را به ص واژه

چه خصوصیاتی  ،های مختلف ببینم این نذیر کیست درکتاب« نذیر»شود  صورت عمقی بخوانیم. مثال وقتی گفته می

د افرادی که حتی اگر الزم ش .شود کند، مصداق بیرونی نذیر کیست و به چه کسی نذیر گفته می چه کار می ،دارد

به کار آنها نذیر گفته  که رویت شهودی بکنیم و ببینیمرا اند  و بهره برده در اطراف ما هستند و از این واژه حضّ

 شود. به طور طبیعی عمق فهم ما از قرآن بیشتر می ،خوانیم آیات قرآن را می زمانیکه آنوقت .شود می
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 (7)نَذِیرًا مَعَهُ فَیَکُونَ مَلَکٌ إِلَیْهِ أُنزِلَ لَا لَوْ  الْأَسْوَاقِ فىِ یَمْشىِ وَ الطَّعَامَ یَأْکُلُ الرَّسُولِ هَاذَا لِ مَا قَالُواْ وَ

 ها بود. بنابراین نکته اول در رابطه با واژه

افرادی در رابطه با  و آیات شبیه به آن در این سوره وجود دارد. 7ها و فضاها است. مثال آیه  نکته دوم: صحنه

)صل اهلل اند. شما باید بتوانید تصویرسازی داشته باشید، یعنی پیامبر هایی زده پیامبر)صل اهلل علیه و آله( یکسری حرف

حضرا د چه گفتند و اآن افرببینید  و سپس بعد آن افراد را نیز در ذهن بیاورید و را در ذهن داشته باشیدعلیه و آله( 

شود. نوعا هم این  تصویرسازی آن فضا بسیار مهم میپس ند. ادهجواب دا چهرسول)صل اهلل علیه و آله( در ادامه 

گویند به این صورت است که یا آرزوهای آنها است یا خود مبتال به آن هستند. یعنی مثال آرزو  مواردی که افراد می

به همان هلل علیه و آله( )صل اذهن دارند را از پیامبر اند خود یک گنجی داشته باشند یعنی همان چیزی را که در داشته

 خواهند. ترتیب می

یادمان  رویم، این چند آیه را به این دلیل که مطلع بحث برایتان باز شود و به سراغ آیاتی که ادامه بحث قبل بود می 

 رسیدیم. 3۵کلیت بحث به چه صورتی بوده است،گفتیم. به آیه بیاید که

 

 (3۵)وَزِیرًا هَرُونَ أَخَاهُ مَعَهُ جَعَلْنَا وَ الْکِتَابَ مُوسىَ ءَاتَیْنَا لَقَدْ وَ

معاونت اجرایی یعنی عملیاتی کردن کارهای شود، وزیر یعنی  میوزیر علیه السالم( خیلی جالب است هارون )

دو بازو دارد؛ یکی کتاب و یک حضرت ( علیه السالمبه این ترتیب حضرت موسی)علیه السالم(. حضرت موسی)

و  «کتاب اهلل»شود  می« الْکِتَابَ ءَاتَیْنَا مُوسىَ لَقَدْ»است.« إنی تارکم فیکم ثقلین»رد. شبیه به علیه السالم( دا)هارون

که در روایات به این موضوع بسیار اشاره شده است. شروع  «عترت»شود  می« وَزِیرًا هَرُونَ أَخَاهُ مَعَهُ جَعَلْنَا»

ء حکومت حضرت سلیمان)علیه السالم( و بقیه انبیا. استعلیه السالم( های اجتماعی حضرت موسی) حرکت

گیری حکومت برای  گردد و در واقع شکل ( به حضرت موسی)سالم اهلل علیه( باز میصلوات اهلل علیهم اجمعین)الهی

 حضرت موسی)سالم اهلل علیه( است.
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 (36)تَدْمِیرًا فَدَمَّرْنَاهُمْ بَِایَاتِنَا کَذَّبُواْ الَّذِینَ الْقَوْمِ إِلىَ اذْهَبَا فَقُلْنَا

اشاره کرده است و علیه السالم( فقط به ابتدا و انتهای داستان حضرت موسی)«. فای فصیحه»شود  گفته می« فا»به این 

را آورده است. این آیه جزء آیات احکامی داستان حضرت « فا»افتد این  به جای همه اتفاقاتی که برای حضرت می

این آیه یکی از  ایشان را بداند،که خالصه  باشداست. یعنی اگر کسی به دنبال یک یا دو آیه ( علیه السالمموسی)

 را بدانیم.ا همین مقدار از زندگی یک پیامبر آنها است. گاهی الزم است ما تنه

 

 (37)أَلِیمًا عَذَابًا لِلظَّلِمِینَ أَعْتَدْنَا وَ  ءَایَةً لِلنَّاسِ جَعَلْنَاهُمْ وَ أَغْرَقْنَاهُمْ الرُّسُلَ کَذَّبُواْ لَّمَّا نُوحٍ قَوْمَ وَ

 است. 37خالصه زندگی حضرت نوح)علیه السالم( همین آیه  

 

 (38)کَثِیرًا ذَالِکَ  بَینْ قُرُونَا وَ   الرَّسّ أَصحَابَ وَ ثَمُودَاْ وَ عَادًا وَ

 (39)تَتْبِیرًا تَبرّْنَا کُالًّ وَ  الْأَمْثَالَ لَهُ ضَرَبْنَا کُالًّ وَ

 (۴0)نُشُورًا یَرْجُونَ لَا کَانُواْ بَلْ  یَرَوْنَهَا یَکُونُواْ فَلَمْ أَ  السَّوْءِ مَطَرَ أُمْطِرَتْ الَّتىِ الْقَرْیَةِ عَلىَ أَتَوْاْ لَقَدْ وَ

 (۴1)رَسُوالً اللَّهُ بَعَثَ الَّذِى هَذَا أَ هُزُوًا إِلَّا یَتَّخِذُونَکَ إِن رَأَوْکَ إِذَا وَ

صل اهلل علیه و )رسول ( به آیات مربوط به خود پیامبرء)سالم اهلل علیهم اجمعینبه بعد فضا از آیات انبیا ۴1از آیه  

 شود.  ( وارد میآله

 

 (۴2)سَبِیالً أَضَلُّ مَنْ الْعَذَابَ یَرَوْنَ حِینَ یَعْلَمُونَ سَوْفَ وَ  عَلَیْهَا صَبرْنَا أَن لَا لَوْ ءَالِهَتِنَا عَنْ لَیُضِلُّنَا کَادَ إِن

گوید اگر  آیه می که مشرکین حق به جانب نیز هستند. های مشرکین را  طوری بزند خداوند مشکلی ندارد که حرف

کنند که  یعنی خیلی افتخار می رفت که گمراه شویم! ، بیم آن میکردیم مان استقامت نمیما برای  پرستش خدایان

 .نرفتند پیامبرشانزیر بار حرف 
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 (۴3)وَکِیالً عَلَیْهِ تَکُونُ فَأَنتَ أَ هَوَئهُ إِلَهَهُ اتخَّذَ مَنِ رَءَیْتَ أَ

داند و خود  شود که رسول را منحرف و کار  رسالت را منحرف  می آیه دلیل اینکه یکی فرد چرا تا این اندازه بد می

تی برود به طور طبیعی  مسیرش به این داند و اینکه هرکس به سمت هوی پرس داند، هوی پرستی می را بر هدایت می

 شود. شود و وارونه می سمت ختم می

 

 (۴۴)سَبِیالً أَضَلُّ هُمْ بَلْ  کاَلْأَنْعَامِ إِلَّا هُمْ إِنْ  یَعْقِلُونَ أَوْ یَسْمَعُونَ أَکْثرََهُمْ أَنَّ تحْسَبُ أَمْ

 امافهمد،  شنود ، قدرت تفکر دارد و می کند ، ظاهرش این است که هم عقل دارد و هم می همین کارهایی که می

 است. «سَبِیالً أَضَلُّ هُمْ بَلْ  کاَلْأَنْعَامِ إِلَّا هُمْ إِنْ»

 

 (۴۵)دَلِیلًا عَلَیْهِ الشَّمْسَ جَعَلْنَا ثُمَّ سَاکِنًا لَجَعَلَهُ شَاءَ لَوْ وَ الظكلَّ مَدَّ کَیْفَ رَبِّکَ  إِلىَ تَرَ لَمْ أَ

دانیم دیدن این موضوعات  ما نمی .که خوب است این فهرست را ما هم داشته باشیمدهد  این آیات فهرستی به ما می

. لذا خواهشی که خواهد گذاشت رانیم چون خدا گفته است حتما تاثیرش دا می اماگذارد  چه تاثیری روی ما می

. چرایی آن خداوند  توصیه کرده است آنها را رویت کنیم یک فهرستی از این آیات تهیه کنید. که این استم یدار

افتد باید ببینیم.  برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی می اماافتد  دانیم بعد از دیدن آنها چه اتفاقی می دانیم و نمی میرا نیز 

 است. ۴۵ آیه کند، اولین آیه که این موضوع را بیان می

دانیم دلیل آن چیست  ما نمی .پس تمرین اول دیدن سایه است آن را ببینیم.کند سایه و کوتاه و بلند شدن  وصیه میت

 .این فهم در ما ایجاد شوددهیم تا اگر بنا هست چیزی بفهمیم، با دیدن آن  انجام می اما

  

 (۴6)یَسِیرًا قَبْضًا إِلَیْنَا قَبَضْنَاهُ ثُمَّ

ها مشغول بازی  مثال قبل از اینکه بچه .برند مناسب است های دبیرستانی را اردو می که بچه این آیات برای کسانی

 ،کنند ای هم درست می های صبح و ظهر و این تغییرات یک بهانه گذارند و برای دیدن زمان شوند، شاخص را می
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به عنوان « مهثم قبضنا»و « لکیف مدظ»بنابراین دیدن شاخص و سایه به عنوان یک اردوی علمی با عنوان چگونگی 

 تمرین اول است.

 

 (۴7)نُشُورًا النهَّارَ جَعَلَ وَ سُبَاتًا النَّوْمَ وَ لِبَاسًا الَّیْلَ لَکُمُ جَعَلَ الَّذِى هُوَ وَ

دهیم، پس مورد دوم بتوانیم جزء این لیست قرار  ها را می آمده است این« هو الذی»و « لم ترأ»هایی که در آن  آیه

ثبات « نوم»شب است منتها لباس بودن شب باید رویت شود. عنوان دوم این است که شب لباس است و اینکه بحث 

 برانگیختن و نشاط است.« نهار»است یعنی مایع آرامش است و 

 

 (۴8)هُورًاطَ مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أَنزَلْنَا وَ  رَحْمَتِهِ یَدَىْ  بَینْ بُشْرَا الركیَاحَ أَرْسَلَ الَّذِى هُوَ وَ

کند و بعد  آید.آب از یک طرف رویش گیاه را ایجاد می که از آسمان میست مورد بعدی ریاح و مورد بعدی آب 

 دهد. سیراب کردن انسان و حیوان را انجام می

 

 (۴9)کَثِیرًا  أَنَاسىِ وَ أَنْعَمًا خَلَقْنَا مِمَّا نُسْقِیَهُ وَ مَّیْتًا بَلْدَةً بِهِ لِنُحِىَ

 (۵0)کُفُورًا إِلَّا النَّاسِ أَکْثرُ فَأَبىَ لِیَذَّکَّرُواْ بَیْنهُمْ صَرَّفْنَاهُ لَقَدْ وَ

بگیریم که در این صورت وقتی آب را پیگیری « ماء طهور»توانیم به  خیلی عجیب است، یا این آیه را فقط می ۵0آیه 

کند. همین که آب جزء  و نوعی پیدا می رود یک شکل هم که می یکنید، در خیلی جاها حضور دارد و هر جای می

رود، بسیار اهمیت دارد و  اینکه آب کجاها هست و کجاها می ،های آب رویت انسان قرار بگیرد و شگفتیموارد 

 افتد مگر به وسیله آب.  در عالم نمی چیزیدرواقع هیچ 

ه آنها نیز به عنوان آیه مطرح گیرد و در هم های مختلف قرار می به معنای گرداندن است یعنی در معرکه« صرف»

کند هم وجه و هم شکل های مختلف  کند یعنی هم منفعت درست می است که وجه درست می« صرف»است. 

نداشته باشد انعطاف ندارد و در نتیجه کارکرد نخواهد داشت. مثال ما انواع ظروف را « صرف»کند و اگر  درست می

تواند  می گیری پیدا کند.خاک قدرت شکل تاگِل ترکیب شده است کنیم، در واقع این آب با  با گِل درست می
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آید و بعد رنگ به آن  شود و به اشکال مختلف در می به این ترتیب گِل صرف میکاسه شود یا یک ظرف دیگر، 

بینید خاکی که هیچ ارزشی نداشته است به واسطه آب و رنگ تبدیل به یک چیز  شود. یک مرتبه می اضافه می

. همه چیز به این شکل است به این صورت که این خاصیت تصریف منحصر به افعال مختلف ه استشد ارزشمند

آب نقش اساسی در این تصریف دارد حتی در بدن نیز ، تک تک اعضای بدن به واسطه صرف آب زنده  .شود می

 تواند به است. یا میممکن همه چیز به صرف آب  شود. ، یک موقع غذا میشود هستند، یک موقع این آب، خون می

د اشاره کرده است چون این آب است که تصریف ایجا« ماء»کل آیات باشد که البته در المیزان به حالت اول یعنی 

در آیات آسمان داشتیم و زمین و رویش و بعد یک مرتبه آب هم داریم که  شود چون کند. آب خیلی مهم می می

نیم نقش آب در جاهای دا مثال ما نمی .دهد رد به ما خیلی درس میالبته این آب یک مدل دیگری است.  این موا

 باشد. و دبیرستانی راهنمایی، های دبستان چقدر خوب است که این موارد تکالیف علمی بچه مختلف چیست.

و کند، یعنی همین آسمان و زمین و آب  از محسوسات و ملموسات استفاده  به طور کلی انسان ابتدا طفل است و باید

 نسبت به این موارد توجیه به خوبی کند و ما را کنند این آب چه کارهایی می بعد برای ما تشریح می این موارد.

 هرچه .شود کند و منشاء حیات می شود و آبی که پاک است و هم پاک می کنند. اینکه آب از آسمان نازل می می

به  در عالم مثل آب است. بعد بگوییم این نقش نذیر و کنیمو تشریع بدهیم در این رابطه به خود توضیح  توانیممی

مثل این است که شما  .فهمیم نذیر چه کاره است، بیشتر میاین ترتیب هرچه اطالع ما راجع به آب بیشتر باشد

اطالعاتی  به همین جهت تمامدارید و به شما بگویند که آب در حوزه اسالمی همان نذیر است و  زیادی اطالعات

هایی در  مهم است. مولفهشود. این نوع شیوه آموزش خیلی  ه با آب دارد به نذیر هم منتقل میکه در رابط

ای از درس علوم به مبحث آب و حضور آب در  کند یعنی مثال بخش عمده ی دینی باید باشد که تغییر میها آموزش

مین آب را در جای دیگر یا به به این دلیل که ه .کند و آب دیگر حاشیه نیست های مختلف اختصاص پیدا می مکان

آشنا شد و وقتی  ند ما با مفهوم آب و کارکردهای آنوقتی فرز .کند کند یا به چیز دیگری تشبیه می علم تشبیه می

یک مفهوم دیگری به جای آن گذاشته شد مثل این است که یک بسته اطالعاتی از یک جایی به یک جای دیگر 

این   زیرااز نظام وحیانی اخذ کنیم  ها راآن به فرزندان خود بیاموزیم که را عاتیشود . لذا الزم است موضو منتقل می

کار شود و دیگر الزم نیست یک  کار دینی کردن سهل میشود. در نتیجه  اً به یک نظام دینی تبدیل مینظام بعد

امامت بگویید امامت شبیه . مثال کافی است در رابطه با کار دیگری انجام دهیدبرای دین علمی بکنید و کنارش هم 

ما به استدالل نیاز داریم چون طور دیگری به  دیگر الزم نیست استدالل کنید و دلیل بیاورید. ،به فالن چیز است

کنیم که این دو مدل با هم متفاوت هستند و  کنیم و یک مدلِ دیگر نسبت به دین اطالع پیدا می طبیعت علم پیدا می
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ال آن موارد رفت و مطالعاتی ند. اگر در قرآن گفته شد این موارد مهم است باید به دنبشوبر یکدیگر هم منطبق نمی

مثال در رابطه با آب از اینترنت مطلب بدست بیاورد و مطالعه کند. ما  .خود فرد به دنبال این مفاهیم باشد داشت. باید

ما مقهور این  !برسیم مانبه داد خودو  بریمخدا پناه ب به محیط ایجاد شدهطریق هایی که برای ما از  باید از جهالت

 ها نباید بشویم. فهرست این مطالب را بدست بیاوریم و روی آنها کار کنیم.   جاهلیت

فرماید  که خداوند می استدر این آیه خود اینکه آب قابلیت نوشیدن دارد، آیه است. به واسطه همین قابلیت 

« نُسْقِیَه»ها در نظر داشت و آیه قبل هم اهمیت دارد یعنی قابلیت  م این ویژگیدر واقع باید آب را با تما« صَرَّفْنَاه»

 است.

 

 (۵1)نَّذِیرًا قَرْیَةٍ  کُلّ فىِ لَبَعَثْنَا شِئْنَا لَوْ وَ 

 (۵2)کَبِیرًا جِهَادًا بِهِ جَهِدْهُم وَ الْکَفِرِینَ تُطِعِ فَلَا

آید که اولین جهاد در جهاد کبیر، جهاد علمی است. جهاد صرفی  بدست مینکته اگر این آیات را سرهم کنیم این 

و بر  استخراج کنید ،گوید قرآن میکه هایی  است یعنی شما طبق نظام علمی خود پیش بروید و علم را از مولفه

کبیر ابعاد پیدا اولین جهاد است. جهاد  توجه به آیات الهی و موارد علمی اساس آن آیه بینی را ترویج دهید. در واقع

 کند که هر کدام را بیان خواهیم کرد. می

 

 (۵3)محَّجُورًا حِجْرًا وَ بَرْزَخًا بَیْنهُمَا جَعَلَ وَ أُجَاجٌ مِلْحٌ هَاذَا وَ فُرَاتٌ عَذْبٌ هَاذَا الْبَحْرَیْنِ مَرَجَ الَّذِى هُوَ وَ

آیات قبل دارد. حتما باید آیات و فهرست قبل آید که سطح باالتری نسبت به  از این به بعد فهرست دومی بدست می

شور است که با  درک شود تا این فهرست نیز درک شود. این آیه در رابطه با دریایی است که یکی شیرین و یکی

 خواهد انسان را با حقایقی آشنا کند.ی قرار دارد. میشوند. مثل این است که بین آن دو سدّهم نیز ادغام نمی
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 (۵۴)قَدِیرًا رَبُّکَ کاَنَ وَ  صِهْرًا وَ نَسَبًا فَجَعَلَهُ بَشَرًا الْمَاءِ مِنَ خَلَقَ ذِىالَّ هُوَ وَ

داند. چون انسان را از آب خلق کردیم، این انسان ازدواج کرده و مادر  های انسان را مربوط به آب می این آیه نسبت

تواند انسان را  خداوند می های شما هم وابسته به تصریف آب است. و فرزند و پدر را تشکیل داده است. حتی نسبت

 وابسته به آب کند. 

به این ترتیب خالف آیات عمل کردن اثرات بسیار زیادی در زندگی انسان خواهد داشت حتی آیات به ظاهر 

طبق سیستم آیات تکذیب آیات یعنی انسان  در آیات باال نیز مطرح شد.کوچک اثرات بزرگی دارند. تکذیب آیات 

ذیب ، تکذیب ساختاری، تکدارد؛ تکذیب قولیکه البته این تکذیب انواع  عمل کندبرخالف آن  نکرده بلکهعمل 

. تکذیب به این ترتیب همگون بودن با آیات است ستا و ناناهم راها، اینسازند یعنی رفتاری که انواع تکذیب را می

 کند. یک مفهوم عمومی درست می

 

 (۵۵)ظَهِیرًا رَبِّهِ  عَلىَ الْکاَفِرُ کاَنَ وَ  یَضُرُّهُمْ لَا وَ یَنفَعُهُمْ لَا مَا اللَّهِ دُونِ مِن یَعْبُدُونَ وَ

 (۵6)نَذِیرًا وَ مُبَشكرًا إِلَّا أَرْسَلْنَاکَ مَا وَ

 (۵7)سَبِیلًا رَبِّهِ  إِلىَ یَتَّخِذَ أَن شَاءَ مَن إِلَّا أَجْرٍ مِنْ عَلَیْهِ أَسَلُکُمْ مَا قُلْ

 (۵8)خَبِیرًا عِبَادِهِ بِذُنُوبِ بِهِ  کَفَى وَ  بحَمْدِهِ سَبِّحْ وَ یَمُوتُ لَا الَّذِى الْحَىِّ عَلىَ تَوَکَّلْ وَ

های زیادی دارد،  ر و نذیر معرفی کند داللترا فقط به عنوان مبشّ پیامبر رحمت العالمین اینکه خداوند اصرار دارد

یقت را ایم و الزم نیست آن حق های آن این است که ما حقیقت را در کنج قلب هر انسانی قرار داده تیکی از دالل

ر برای نذیر و فعال کننده است. مبشّاو رسول در گنج این قلب وارد کند، بلکه به این معنا که در ذهن ما وجود دارد، 

برای قبل از فعال شدن است تا استمرار پیدا کند و  نذیر اماگیرد  و ارزیابی صورت می هفعال شد فردزمانی است که 

 شود و در راستای همان آیه  بسیار مهم میاین موضوع  ۵7برسد. البته خود انسان باید فعال شود به همین دلیل در آیه 

 اجر همان، را بدهید ایشان خواهید اجر  میهم اگر خواهد.  صل اهلل علیه و آله( از شما اجری نمیاست که پیامبر) ۵7

انتهای طیف قرار  دیگری درر و هم نذیر الزم هستند، یکی سَر طیف است و هم مبشّپس  ی، توست.خودِ فعال شده

 دارد. 
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 (۵9)خَبِیرًا بِهِ فَسَلْ الرَّحْمَانُ  الْعَرْشِ عَلىَ  اسْتَوَى ثُمَّ أَیَّامٍ سِتَّةِ فىِ بَیْنَهُمَا مَا وَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِى

 (60) نُفُورًا زَادَهُمْ وَ تَأْمُرُنَا لِمَا نَسْجُدُ أَ الرَّحْمَانُ مَا وَ قَالُواْ لِلرَّحْمَانِ اسْجُدُواْ لَهُمُ قِیلَ إِذَا وَ

 (61)مُّنِیرًا قَمَرًا وَ سِرَاجًا فِیهَا جَعَلَ وَ بُرُوجًا السَّمَاءِ فىِ جَعَلَ الَّذِى تَبَارَکَ

ت خداوند است. ها مصادیق برکاست. ستاره و خورشید و ماه، این سومین تبارکی است که در این سوره آمدهاینجا 

دارند و طبق یک نظام خاصی  یکدیگرهایی است که اجرام نسبت به  منظوراز بروج موقعیت بروج هم منازل است.

ثبات  ،در عین گردش اند. یعنی یم شدهثابت و تنظاند، چرخند و در حرکت ر این حال که میدر حرکت هستند و د

که هر شی برای خود آسمان دارد و در آسمان خود نیز برج دارد. صدق کند تواند  البته این برای هر شی می دارند و

آسمان هر چیزی ط منظور از آسمان، آسمان نیست بلکه ، یعنی فقچیزی یک زمینی دارد و یک آسمانی یعنی هر

توان برای اجرام مختلف آن را تفسیر کنند به این دلیل که هر  مباحث علمی است یعنی می . ایننباشداست که زمین 

قراری در رابطه با عالم باال دست آن دارد که آسمان تشی یک سطح استقراری روی زمین دارد و یک سطخ غیر اس

شود که  بروج مواقفی در آسمان می بدهد.تواند معنای خیلی وسیعی  به همین دلیل بروج می .سازد آن شی را می

شود. در واقع برج آن عامل  شود و در واقع حالتی از آسمان است که منجر به ثبات زمین می موجب حفظ آن شی می

که خود ستاره چینش  شود مان است که موجب حفظ زمین میترین خصوصیت برج خاصیتی از آس حفظ است. مهم

 شود. در واقع یک منظومه است.  این مجموعه برج گفته میو در واقع به  ندآن و منازل آن هست

 توانید توضیحی بفرمایید؟ بحث خبیر میدر رابطه با  سوال:

از خدا بخواه که »به برخی آن را   ۵9توضیحات زیادی مطرح شده است. در آیه  ۵9در رابطه با خبیر دوم  در آیه 

 که منظور پیغمبر« از یک فرد آگاه بپرس»یعنی گیرند،  می« بهمفعول»اند. برخی خبیر را معنا کرده« خدا دانا است

آگاهی  است که حاصل آزمایش باشد، یعنی  خبر ۵8برای الرحمن باشد. در آیه  «حال»کنم خبیراً  فکر می اما .است

 داند که چه اتفاقی یعنی خداوند هم از پیش می کافی است.آگاهی و آزمون خداوند نسبت به گناهان بندگانش 

برای بنده خوب کافی است چون پرونده او را به  د از هر جهتی برای بنده کافی است.دان افتد و هم اینکه خدا می می

ای جزء پذیرش حکومت خداوند ندارد. در یک  دهد و برای بنده بد هم کافی است چون بنده چاره کسی نشان نمی

اگر رابطه او با خداوند را شناختی  ،با خداوند را بشناسیکه می فرماید با کسی دشمنی نکن تا رابطه او  هستروایتی 

اگر رابطه  اماکند  ببین اگر این رابطه خوب بود با او دشمنی نکن چون خداوند بنده خوب خود را به تو واگذار نمی

 بس است. َاو با خدا بد بود باز هم با او دشمنی نکن چون همین اندازه که فهمیدی رابطه او با خدا بد است برای تو 
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داند  همین مقدار که خداوند می شود. با او مقابله می در صحنه آمده استصل اهلل علیه و آله( چون پیامبر) «تَوَکَّلْ»

 ایشان کافی است. برای

در قرآن چیزی حدود ده واژه در رابطه با علم  .متعددی است هستند، واژگانهایی که در رابطه با علم خداوند  واژه

اتفاق  افتد، حتما باید مخلوق اتفاق میمحصول اتفاق است، یعنی یک کاری و جریانی در « خبر»خداوند وجود دارد. 

باید حتما اتفاق بیفتد تا آن آگاهی صدق کند. به  امافتد تا آگاهی در رابطه با آن صدق کند. قابل پیش بینی هست ابی

تاده است را به جزء و به دقت و تی که افاین دلیل خداوند نسبت به تمام امور بنده خبیر است یعنی تک تک اتفاقهم

 تا کسی در باطن چیزی نباشد از آن آگاه نیست و« یا من بطن و خبر»داند. طبق دعای جوشن کبیر  می شعمق با

بعد از اتفاق است. آیه  امالم او علم دقیق ر واقع عس از همه چیز خبر دارد. دخداوند در باطن همه چیز هست پ چون

خود بنده که  ییزوایا از برخی حتی .گیرد گیرد از همه زوایا خبر می به این معنا است که خدواند وقتی خبر می ۵8

 برای خبیر مخفی نیست. ،مخفی است شبرای وخبر ندارد  هانیز از آن

 

 (62)شُکُورًا أَرَادَ أَوْ یَذَّکَّرَ أَن أَرَادَ لكمَنْ خِلْفَةً هَارَالنَّ وَ الَّیْلَ جَعَلَ الَّذِى هُوَ وَ

 شب و روز را دنبال هم قرار داد برای کسی که اراده کرده است.

 

 (63)سَلَامًا قَالُواْ الْجَهِلُونَ خَاطَبَهُمُ إِذَا وَ هَوْنًا الْأَرْضِ عَلىَ یَمْشُونَ الَّذِینَ الرَّحْمَانِ عِبَادُ وَ

نامه جهاد آن در این آیات آمده است. یعنی اگر  در سوره فرقان مربوط به عباد الرحمن است که شیوه جهاد کبیر

 آید. نامه جهاد کبیر را اخذ کند از این آیات بدست می کسی بخواهد شیوه

او سلب  حیات از ،گذارد یعنی هرگاه شب و روز از انسان گرفته شود اصل حیات را روی شب و روز می 62آیه 

مربوط به دنیا است و تنها « خِلْفَةً»گیرد.  ندارد و در برزخ قرار می«  خِلْفَةً»میرد شب و روز  شود. یعنی آدمی که می می

 هم در رابطه با انسان است. 

و متذکر شوم  تاآید که تا اراده کنم ه چیست؟! از این آیه بدست میقصد خدا از خلقت انسان و عمری که به او داد

که باعث هویدا سازی در درون من  هیعنی خداوند حقایق را در درون من به ودیعه نهاد .متذکر شوم، ا شکر کنمت
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شود اسم خبیر  یعنی وقتی هویدا می .گیرد شود و همان بحث خبری هم که مطرح شد در این قسمت قرار می می

کند و خداوند خبیر است یا ذکر  ن یا انسان گناه مییابد. منتها خبیر باید به ذکر باشد نه به گناه چو خداوند تجلی می

جه کند و در این شب و روز که در حال گذر است به قوای درونی خود تو خداوند خبیر است. یا انسان بایددارد و 

 اهد، یا اینکه از امکانات به نحوخو و متذکر شود تا فعال شود و همانی شود که خداوند می ذکر را در خود فعال کند

یعنی فعالً  «شکر»رویکرد  کند؛ دو رویکرد در انسان ایجاد می. این دو روش نت استفاده کند، که شکر نام داردحسا

یعنی من هشیار شوم که این هوشیاری را ذکر  »ذکر»به بهترین وجه استفاده کنم و رویکرد  من از این امکانات

شوند. هوشیاری یعنی همه چیز را از  نامند. ذکر و شکر عامل تصریف انسان می گویند و استفاده بهینه را شکر می می

ای که انسان شب و  دهد و به اندازه بودن یعنی قابلیت رفت و برگشت دارد و عمر را او تشکیل می «خلفه»خدا بدانیم. 

ه تا عمر او همین مقدار است. یعنی هرکسی عمرش به اندازه سن او نیست بلکه به اندازه این است ک ،داشته باشد روز

از مشکالت زندگی ما به این دلیل است که هنوز روز و شب ما به درک آن  چه اندازه شب و روز دارد. بسیاری

 .شود ب و روز در ظرف انسان قرار داده میحقیقت نرسیده است. ذکر و هوشیاری حقیقتی است که متناسب با ش

 تاند نلی بکتفضّبه ما امیدوار هستیم که به برکت سوره فرقان  .بهره ما از ذکر کم است ،چون عمر و سن ما کم است

بعد به شب قدر  افتد.دی در ما اتفاق بیروز واقعی تا تولّ روز ما نیز،و بعد  بشودشب واقعی  ،از همین امشب شب ما

. اگر کسی گفت من ده هزار شب و ده برودما باال  مانهای فوت شده خود را جبران کنیم تا سن تا روز و شب برسیم

او شب قدر خود را نیز حساب کرده است. اگر کسی شب و روز نداشته باشد  چون هزار روز داشتم تعجب نکنید

 راه جبران دارد.  ،تا زمانی که در دنیا است اصال نا امید نباشید. انسان پس «.خیر من الف شهر»شبی وجود دارد که 

موقعیت و  ،ها و مراتب مختلف بفهمد و ببیند. یعنی تغییر مکان تواند حقایق را در الیه یعنی انسان می« تصریف»

جایگاه است. مثال تصریف انسان این است که پدر شود یعنی نقش و جایگاه پدر بودن را پیدا کرده است.  تنها عامل 

پشت هم بودن شب و « خِلْفَةً النَّهَارَ وَ الَّیْلَ جَعَلَ الَّذِى هُوَ وَ»البته ما این را از قاعدة اینکه ذکر و شکر است  تصریف،

را قرار داده است، برای شب و روز ذکر و شکر  که «شُکُورًا  أَرَادَ أَوْ یَذَّکَّرَ أَن أَرَادَ لكمَنْ» روز  و در آیه بعد هم 

از این موضوعات  .برای این آدم خلفه قرار داده است تا یک اتفاقی برای او بیفتد پس خداوندبدست آوردیم. 

زمینه الزم برای رسیدن به مراتب و منازل مختلف را پیدا  62تصریف را فهمیدیم. یعنی انسان با استفاده از آیه 

و بعد . آیات باالیی بدست آوردیم ه از، بدون استفادگوییم که آن را از معنای خود آیه کند. به این تصریف می می

کنیم.   و ارتباط این دو را کشف می هخوانیم که تصریف با ماء ارتباط داده شد از این موضوع وقتی آیه باال را می

تواند در قلب انسان  هم می ،ذکر هم همین طور است .تواند در آسمان باشد و هم در زمین باشد یعنی آب هم می
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تواند جاری در عالم باشد. ذکر خود آب است.  تواند حمد بر مالئک باشد و هم می بی باشد و میباشد و هم لسان ن

ذکر گفته  نیزبه رسول  ،ذکر گفته شده است منیز به نماز ،است هبه این دلیل که در کتاب به قرآن ذکر گفته شد

حتی مورد استعمال آن دارای صرف  ها هستند مثل ذکر که برخی واژه. گوید به ذکر خود مومن هم ذکر می ،شود می

 زیاد است.

گیرد و کار آن این است که ذکر را در شب و روز جاری کند. حاال اینکه محتوای ذکر  نماز در پنج نوبت قرار می 

ای که دوستان درمطالعه تعقیبات نماز حضرت زهرا )سالم اهلل  در این پنج نوبت شب و روز چیست، با توجه به تجربه

  1تواند به عنوان محتوای شب و روزها باشد. تند آنها میعلیها(داش

ای از ذکر را داریم. حتما  در یک بخشی از شبانه  ه همه ما گاهی بهر ،برای اینکه یک تجربه عملی نیز حاصل شود

حاال ند. شناسایی ک ،که از خداوند در یک زمانی دارد را هر کس بیشترین ذکری .روز با خداوند بیشتر ارتباط داریم

کس این زمان متفاوت است و متاسفانه خیلی طوالنی نیست. به هرحال این زمان را به تناسب سن و شرایط هر

توان نگهداری کنید. آنقدر  را چطور می اینکه این حال خوب و بعدکند.  شناسایی کنید. این کار به انسان کمک می

حتی در خواب.  ه این تبدیل به طول روز و شب شودرا زیاد کند ک دقایقیانسان روی نقطه ذکر تمرکز کند و  باید

تا به شبانه  خواهم این ذکر را طول دهم د من مییعنی اگر کسی به شما گفت برای چه در دنیا هستید باید گفته شو

  است.« لیه راجعونإنا هلل و إنا ا»برسد. اینگونه حال فرد دیگر  روز

یعنی اراده ذکر کند و آن ذکر را  ،برای این قسمت است« لمن اراد» الزم است.تمرین  ،برای رها نشدن این ذکر

ترین حس  کند. انسان عمیق را قبول می نیز همهو خداوند  تواندمیای که  البته هر کس به هر اندازه .شناسایی کند

ها نسبت به  زمان در خانمن بگیرد. البته آخود از خدا را باید به حدی گسترش دهد تا در طول شبانه روز او قرار 

شویم که خیلی چیزها هست که آن  دهیم. بعد متوجه میبآقایان بیشتر است. آن لحظه را شکار کنیم و آن ر ا طول 

 کند تاترسد و احتیاط میمیانسان و به همین خاطر هم  .کند کند مثال یک مجلس غیبت آن را تاریک می را سیاه می

برد از بین نمیب انسان ذکر خود را با این امور کوچک ی. به این ترت، نرودکند کم می سراغ چیزهایی که این زمان را

 دهد. و به تاراج نمی

                                                           
آن چیزی که در رابطه با صحیفه مطرح کردیم، بعد از پیدا کردن ذکر است یعنی بعد از این که ذکر را تشخیص دادید به وسیله صحیفه و   1

 توانید آن را توسعه دهید. تعقیبات آن می
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های او قدردانی کنیم.   امیدواریم خداوند به ما توفیق دهد تا بتوانیم ذکر او را در همه حاالت جاری کنیم و از نعمت

 حاالتشاهلل این ان. باشد و یاد غیر خدا را برای خود حرام کنیم شاهلل زمانی بیاید که تنها ذکر خدا در وجود ماان

 برای ما در همین روزها اتفاق بیفتد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
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 13/11/95   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (یازدهم   جلسه )   فراقن   مبارهک   سوره          

 

 به عنوان حسن ختام بحث عباد الرحمن و جهاد کبیر را که در این سوره مطرح شده، ارائه خواهیم کرد.

م که اولی راجع به عباد الرحمن است. اخیرا بحث جهاد کبیر در بیانات یدو بحث کلی راجع به سوره فرقان دار ما

نجا که این واژه را حضرت آقا از شد. از آمقامات معظم رهبری به عنوان یکی از وظایف نیروهای انقالبی مطرح 

اینطور  ۵2ه خیلی الزم است که تعریف این واژه را از نظر قرآن بدانیم.آی ،انداستخراج کرده قرآن)سوره فرقان(

دارید باید سعی کنید قبل و بعدش را هم ای را از قرآن بر میوقتی آیه. بهتر استاست که اگر قبل و بعدش را بدانیم 

و  اش کیستش کجاست، به اصطالح همسایهاکه باید ببینیم خانهای دارد ه در قرآن خانهبه هر حال هر آی .ببینید

آیه را با فضای ذهنی خودتان تعریف  ،و اال اگر این کار را نکنید .چیست دهدداللت می به این آیهموضوعی که 

این  امابنویسم  بسیاری لب خوباتوانیم مطهمه ما می یم،خواهید کرد. اگر به ما بگویند از جهاد کبیر مطلب بنویس

 گوید. آن جهاد کبیری نیست که سوره فرقان میدیگر 

 

 (۴6)یَسِیرًا قَبْضًا إِلَیْنَا قَبَضْنَاهُ ثُمَّ

 (۴7)نُشُورًا النهَّارَ جَعَلَ وَ سُبَاتًا النَّوْمَ وَ لِبَاسًا الَّیْلَ لَکُمُ جَعَلَ الَّذِى هُوَ وَ

 (۴8)طَهُورًا مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أَنزَلْنَا وَ  رَحْمَتِهِ یَدَىْ   بَینْ بُشْرَا الركیَاحَ أَرْسَلَ الَّذِى هُوَ وَ

 (۴9)کَثِیرًا    أَنَاسىِ وَ أَنْعَمًا خَلَقْنَا مِمَّا نُسْقِیَهُ وَ مَّیْتًا بَلْدَةً بِهِ لكنُحْىَ

 (۵0)کُفُورًا إِلَّا النَّاسِ أَکْثرُ فَأَبىَ لِیَذَّکَّرُواْ بَیْنهُمْ صَرَّفْنَاهُ لَقَدْ وَ

کفر در مقابل نعمت است. گاهی کفر در مقابل اسالم، ایمان و گاهی در مقابل  ،شودکفری که اینجا مطرح می

تر اینکه نعمت است. خداوند یک سری نعمت دارد و هر کدام از این نعمت ها یک کارکرد دارند و از همه مهم

استعداد هایش  شود ونمیکند و خداپرست واقع کفران می گیرد. درهای دیگر را نادیده میب و نعمتانسان نقش آ

 پوشاند.را می
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 (۵1)نَّذِیرًا قَرْیَةٍ   کُلّ فىِ لَبَعَثْنَا شِئْنَا لَوْ وَ

 (۵2)کَبِیرًا جِهَادًا بِهِ جَهِدْهُم وَ الْکَفِرِینَ تُطِعِ فَلَا

پیامبران را وند خدا ،ها را نبینداین چیزی که باعث شده انسان نعمتدهد که برای برداشته شدن آیه نشان میاین دو 

فال تطع »ها دور کند. جاری کفر را از انسانتواند این ناهنیر یعنی کسی که میفرستد. نذکند و نذیر میمبعوث می

آیات قبلش ارتباط دارد. یعنی نذیر یا رسول هیچ سنخیتی با  تمامآید، یعنی با وقتی می« فال»و « ءفا»این  «الکافرین

یعنی  یعنی اینکه نه تنها هیچ سنخیتی ندارد بلکه با آنها سر ستیزه دارد. «ادا کبیراجاهدهم جه»کفر و کافر ندارد و 

 کند این کفر را حذف کند. اینجا منظور کفر در مقابل نعمت است.سعی می

 بطور طبیعی کفر در ایمان و کفر در اسالم هم نخواهد داشت. ،ها کفور نباشداگر انسان نسبت به نعمت

باید ابتدا نذیر شناس بشویم. اول باید بفهمیم نذیر کیست  ،با نظر قرآن دست به جهاد کبیر بزنیم اگر بخواهیم مطابق

 تا بتوانیم بفهمیم کفر چیست و همراستا نبودن با آن چگونه است. 

کنم. اگر کسی آسمان وی زمین هستم از زمین استفاده مییعنی من اگر ر .دهدنذیر انسان را با طبیعت آشتی می

فهمد. آسمان برای ما عادی شده است. دریا عظمتش از آسمان کمتر شد به این معناست که عظمت را نمیته بانداش

که مشاهده  شود که نیاز درونی ماو این باعث می آسمان دارد هها عظمت بیشتری نسبت ببرای ما انسان امااست 

ها را ببیند و از آن نسان عادت کند که با عظمتاگر ابی پاسخ بماند. در واقع احتیاج به خشیت دارد.  ،عظمت است

به شود. وقتی انسان عادت کند ، کوچک میگناه و ضعف ببیند انسانشود. وقتی بزرگ می ها به عظمت یاد کند،

 شود. بزرگ می ها استفاده کند،ندیدن چیزهای با عظمت و از آ

هیچوقت قریه توانستند خوب باشند و حتی با وحی اتصال پیدا کنند اما ود شاید تعداد کمی از انسانها میاگر نذیر نب

 شد.ای )وحدت( تشکیل نمی

 کند.را مثال در تعریف سایه معرفی می نکته جالب این آیات این است که نذیر

گوید ثال میم .دهد؟ سوره نیز پاسخ میگفته اندها چه میا در قریههنذیرپرسید ما به سراغ سوره فرقان رفته و میش

شود که یک معلوم می ،ند خواب را ثبات قرار داده است پس اگر االن خواب برای من مایه آرامش نیستواکه خد

لنگد. غیر ممکن است کسی با خودش یا دیگری درگیری داشته باشد و خواب آرامی داشته باشد. می کارجای 

. دن دیگران بردارید تا آرام باشیدنکه دست از اذیت کرهمین که نذیر بگوید خواب هایتان را اصالح کنید یعنی ای
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نجا که در سوره زمر از آ می ندارد یعنی اعمال خوبی نداشته است؟فهمیم که هرکس خواب آرایحاال از کجا م

-و اینگونه میفهمد که اعمالش خیلی هم خوب نبوده میآمده که خواب نوعی مرگ است. در واقع فرد در خواب 

 ،ندارد. خوابی ثبات دارد که فرد بعد ازآن بازدهی داشته باشد. در واقع نهار آن فرد نیزدر خواب  شود که آرامش

 شود.خواب تازه نفس میاز نشورش است. بعد 

سوره  ،توانیم از بحث نذیر استفاده کنیم، هشیارگر و القا کننده ذکر است. بهترین جایی که میر به معنای احیاگرنذی

 مبارکه یس است.

،کافرش «و ال تطع الکافرین»گوید ر سوره مبارکه فرقان وقتی مید طبق این سوره نذیر روح افزا و زنده کننده است.

 بیند و غفلت دارد.ها را نمیتعدادهایش را پوشانده است و نعمتکسی است که اس

 در مقابل نعمت شمولیتدر سوره مبارکه احزاب کفر در مقابل ایمان است. نذیر با هیچ کفری سنخیت ندارد.کفر 

ها پرده کارش این است که از نعمت یعنی پیامبر یا نذیر با هیچ پوشاندن نعمتی سازگاری ندارد و .کندزیادی پیدا می

 برداری کند.

اوامر و نواهی قرآن با اوامر و نواهی ما فرق دارد. خداوند همیشه منظورش این نیست که این کار را انجام نده. اگر 

بلکه به این  !کنیفرماید از کفر اطاعت نکن به این معنا نیست که تو داری از کفر اطاعت مییامبر میخدا به پ

کند پیامبرش را تصدیق میکند حتما یک امر الهی بوده است. همچنین ه اینکه پیامبر از کفر اطاعت نمیمعناست ک

 ای از اوامر سرپیچی نکرد.که پیامبرش در هیچ لحظه

که امام صادق  علیه السالم مطرح کردند و آن این است  وجود داردهم نسبت به این اوامر و نواهی  رویکرد دیگری

از کافر اطاعت  ای انسان!»اقع منظورش این است که در و "گوید تا دیوار بشنودبه در می"خداوند  به اصطالح ما که

اهمیت ها ارزشامبرش هم تعارف ندارد و ن نشان داده که حتی با پیدر قرآ نکته دیگر این است که خدا «مکن.

 زیادی دارند.
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 (۵2)کَبِیرًا جِهَادًا بِهِ جَهِدْهُم وَ الْکَفِرِینَ تُطِعِ فَلَا

 (۵3)محَّجُورًا حِجْرًا وَ بَرْزَخًا بَیْنهُمَا جَعَلَ وَ أُجَاجٌ مِلْحٌ هَاذَا وَ فُرَاتٌ عَذْبٌ هَاذَا الْبَحْرَیْنِ مَرَجَ الَّذِى هُوَ وَ

 (۵۴)قَدِیرًا رَبُّکَ کاَنَ وَ  صِهْرًا وَ نَسَبًا فَجَعَلَهُ بَشَرًا الْمَاءِ مِنَ خَلَقَ الَّذِى هُوَ وَ

 (۵۵)ظَهِیرًا رَبِّهِ  عَلىَ الْکاَفِرُ کاَنَ وَ  یَضُرُّهُمْ لَا وَ یَنفَعُهُمْ لَا مَا اللَّهِ دُونِ مِن یَعْبُدُونَ وَ

 دهد. کفر این آیه با آن کفر متفاوت است.اینجا یک کفر دیگر را نشان میخیلی جالب است ببینید 

 .رسد.میبه کفر در ایمان  ،این کفر در مقابل ایمان است. از کفر در نعمت

 

 (۵6)نَذِیرًا وَ مُبَشكرًا إِلَّا أَرْسَلْنَاکَ مَا وَ

 (۵7)سَبِیلًا رَبِّهِ  إِلىَ یَتَّخِذَ أَن شَاءَ مَن إِلَّا أَجْرٍ مِنْ عَلَیْهِ أَسْلُکُمْ مَا قُلْ

 (۵8)خَبِیرًا عِبَادِهِ بِذُنُوبِ بِهِ  کَفَى وَ  بحِمْدِهِ سَبِّحْ وَ یَمُوتُ لَا الَّذِى   الْحَىّ عَلىَ تَوَکَّلْ وَ

 (۵9)خَبِیرًا بِهِ فَسَلْ الرَّحْمَانُ الْعَرْشِ عَلىَ  اسْتَوَى ثُمَّ أَیَّامٍ سِتَّةِ فىِ بَیْنَهُمَا مَا وَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِى

 (60) نُفُورًا زَادَهُمْ وَ تَأْمُرُنَا لِمَا نَسْجُدُ أَ الرَّحْمَانُ مَا وَ قَالُواْ لِلرَّحْمَانِ اسْجُدُواْ لَهُمُ قِیلَ إِذَا وَ

 (61)مُّنِیرًا قَمَرًا وَ سِرَاجًا فِیهَا جَعَلَ وَ بُرُوجًا السَّمَاءِ فىِ جَعَلَ الَّذِى تَبَارَکَ

 (62)شُکُورًا أَرَادَ أَوْ یَذَّکَّرَ أَن أَرَادَ لكمَنْ خِلْفَةً النَّهَارَ وَ الَّیْلَ جَعَلَ الَّذِى هُوَ وَ

 کند. و از هم جدا میبندی جا ادامه دارد. انگار سوره را سطح ها را اگر نگاه کنید تا این «و هو»این سیاق  

شود. البته ممکن است کسی با نذیر همراستا و منذیر  شناخت  یا کافرین از اطاعت بحث جهاد کبیر عدممقدمه 

هایی هستند که در باورها و عباد الرحمن آنهیچ اشکالی ندارد. اما نذیر اصلی پیامبر است. این   و خودش نذیر بشود

 رفتارهایشان اراده شکر و تذکر دارند.

خصوصیات کسی است که  ،ه به نفس و اتصال به غیب و وحی است. در واقع این خصوصیاتالزمه اراده تذکر توج

 خودش را هم راستا با نذیر قرار داده است. عبادالرحمن تابع نذیر است.
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تان را مشابه راستایی است. به اینکه سمتالیکه اطاعت در قرآن به معنای همما اطاعت را تبعیت می پنداریم در ح

 گویند.نید، اطاعت میکیک سمتی می

هیچ هم جهتی با کفر ندارد.  ،آید. انسان مومن اگر مومن واقعی باشدمیساختار اطاعت بر روی کل ساختار انسان  

شود. اگر سبک زندگی ما جایی ء میراستا با کفر نیست. اگر انسان مومن شود هم راستا با انبیاحتی بیدار شدنش هم

برد با من میمثال غیر ممکن است نوع لذتی که یک مو .وال ایجاد شودباید برایمان عالمت س به کفر نزدیک شد،

-شود که آنها کارهای تو را پیش بینی میاطاعت از نظام کفر اینگونه می نهایت مرحلهنوع لذت کافر شبیه باشد. 

کل  ،گیردر جهت دیگری قرار میوقتی د شود. انسانغیر قابل پیش بینی می ،کنند. کسی که همراستای نذیر است

 کند. بحث کفر بحث بسیار مهمی است.زندگیش تغییر می

 خدا به ساختار عدم اطاعت از کفر قائل است. این ساختار با اراده تذکر و اراده شکر فعال می شود.

ها ترین راهدهسا .خداوند راهش را بیان کرده استتوانیم. د الرحمن شوند. کسی نگوید که ما نمیهمه باید عبا

 مربوط به آیات عبادالرحمن است.

 چند گانه. جهاد کبیر قرآن یعنی کسی که متصف شود به این صفات

کفر به طاغوت و پوشانده شدن گناهان توسط خداوند( و سه مورد )دو مورد مثبت  ؛کفر در قرآن پنج معنی دارد

 و یا شکر.منفی. در آیات باید دید که کفر مقابل ایمان است یا اسالم 

های غربی بتوان سبک زندگی را بهبود بخشید. مثال اخیرا آشنا کردن کودکان با مسائل غیر ممکن است با نسخه

کنند. ما الزم نیست به بهانه دشمن شناسی ها را اجرا میها این نظریهبعضی از مدرسه جنسی مطرح شده است.

 ،اگر فرزند ما تفکر کردن را یاد گرفته باشد ندارد!که تفکر انتزاعی  کودکشنا کنیم. آرا با دشمن  هابخواهیم بچه

گویند خودت به سمت انحراف برو به ما می از االن فریبش بدهیم! دیگر الزم نیست به بهانه اینکه بعدا فریب بخورد

 شویم. ، مصون می! گوهر تفکر اگر در ما زنده شودتا منحرف نشوی

را تقویت  کودکسالگی معلم و مدارس اگر بتوانند تفکر تفصیلی  1۴تا  7دارد. از  سالگی امکان رشد 7تفکر از 

ها چیزی جز از بین بردن حیا نیست. فهمد. نشان دادن و بیان کردن بدیبدی را می ،بدون اینکه بدی را ببیند ،کنند

سالگی به  7شود از را میتفکر چیزی است مثل وصل کردن انسان به غیب. تفکر  .تفکر چیزی مثل استدالل نیست
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برای سوزد چون او تفکر دارد و ساله که باید روزه بگیرد،نمی 12دختر آموزش داد. خداوند دلش برای  کودک

 شود. ل یک انسان بزرگ با او برخورد میمثهمین هم 

م یشود. یقین کردمیها نما دچار هیچ کدام از این آلودگی فرزند ،م که اگر مطابق نظام اسالم پیش برویمییقین کرد

تواند به ، میاگر دین دار شودانسان که همه اتفاقاتی که بر سر ما آمده بخاطر انجام ندادن شریعت و دین بوده است. 

 .مقام عصمت برسد

 تفکر جدای از وحی است اما ما چنین تفکری را نداریم. ،کنندها مطرح میتفکری که غربی

 خیلی مراقب باشید کتاب های غربی پر از انحراف است. ،خوانیدکسانی که علوم انسانی می

-دینی است و علم دینی تولید میماهیتا  ،شود. در صورتی که تفکر دینیغربی غیر از دین گریزی عاید نمی از تفکر

 کند.

 های روانشناسی غربی به دیده تردید نگاه کنید.به کتاب

 شود.می باعث همراستا شدن دیگران با ما ،مقاومت ما در حق

دارد. اگر خداوند در قرآن وجود شیطان را حتمی دانسته و فرموده کسی خود و اهلش را از کید او مصون نپن

قطعا و دارد. اما این نکته را هم باید دانست که بر نمی هم باشی، شیطان دست از سر تو )علیه السالم(حضرت ابراهیم

مدرسه شود یک ضعیف است و ایمان غلبه دارد. ما باید بین این دو مطلب جمع کنیم. با ایمان می ،شیطانیقینا کید 

 را در دست بگیرید.

 

 (63)سَلَامًا قَالُواْ الْجَهِلُونَ خَاطَبَهُمُ إِذَا وَ هَوْنًا الْأَرْضِ عَلىَ یَمْشُونَ الَّذِینَ الرَّحْمَانِ عِبَادُ وَ

 (6۴)قِیَامًا وَ سُجَّدًا لِرَبِّهِمْ یَبِیتُونَ الَّذِینَ وَ

 (6۵)غَرَامًا کَانَ عَذَابَهَا إِنَّ  جَهَنَّمَ عَذَابَ عَنَّا اصْرِفْ رَبَّنَا یَقُولُونَ الَّذِینَ وَ

 (66)مُقَامًا وَ مُسْتَقَرًّا سَاءَتْ إِنَّهَا

 (67)قَوَامًا ذَالِکَ   بَینْ کَانَ وَ یَقْترُُواْ لَمْ وَ یُسْرِفُواْ لَمْ أَنفَقُواْ إِذَا الَّذِینَ وَ
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 یَلْقَ ذَالِکَ یَفْعَلْ مَن وَ  یَزْنُونَ لَا وَ   بِالْحَقّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتىِ النَّفْسَ یَقْتُلُونَ لَا وَ ءَاخَرَ إِلَاهًا اللَّهِ مَعَ یَدْعُونَ لَا الَّذِینَ وَ

 (68)أَثَامًا

 (69)مُهَانًا فِیهِ یخَلُدْ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْعَذَابُ لَهُ یُضَاعَفْ

 (70)رَّحِیمًا غَفُورًا اللَّهُ کاَنَ وَ  حَسَنَاتٍ سَیَّاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدِّلُ فَأُوْلَئکَ صَالِحًا عَمَلًا عَمِلَ وَ ءَامَنَ وَ تَابَ مَن إِلَّا

 (71)مَتَابًا اللَّهِ إِلىَ یَتُوبُ فَإِنَّهُ صَالِحًا عَمِلَ وَ تَابَ مَن وَ

 (72)کِرَامًا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ إِذَا وَ الزُّورَ یَشْهَدُونَ لَا الَّذِینَ وَ

 (73)عُمْیَانًا وَ صُمًّا عَلَیْهَا یخَرُّواْ لَمْ رَبِّهِمْ بَایَاتِ ذُکكرُواْ إِذَا الَّذِینَ وَ

 (7۴)إِمَامًا لِلْمُتَّقِینَ اجْعَلْنَا وَ   أَعْینُ قُرَّةَ ذُرِّیَّتِنَا وَ أَزْوَاجِنَا مِنْ لَنَا هَبْ رَبَّنَا یَقُولُونَ الَّذِینَ وَ

 (7۵)سَلَمًا وَ تحِیَّةً فِیهَا یُلَقَّوْنَ وَ صَبرُواْ بِمَا الْغُرْفَةَ یجْزَوْنَ أُوْلَئکَ

 (76)مُقَامًا وَ مُسْتَقَرًّا حَسُنَتْ  فِیهَا خَلِدِینَ

 (77)لِزَامَا یَکُونُ فَسَوْفَ کَذَّبْتُمْ فَقَدْ  دُعَاؤُکُمْ لَا لَوْ   رَبىّ   بِکمُ یَعْبَؤُاْ مَا قُلْ

بودن  «هون»کنم این کار را انجام دهم. قصد میکه چشم قصد میکنم  ؛خوانیم بگوییمهر کدام از این بندها را که می

 .و...  نمکقصد می .کنم هر جاهلی را دیدم بگویم سالمرا. قصد می

 و «ال یقتلون» و «شرک» به «ذلک» 68 آیه دارید. در نگه نبرای خودتا مقداری یک انفاق کردن هنگام 67 آیه طبق

 گردد.برمی «یزنون ال»

 ریزند.و بهم نمی دچار جو نشده عباد الرحمن ! اما گیری دارد، حالت جولغو در جامعه زیاد بشودوقتی   72طبق آیه

 باقیمانده از آیات آخر در جلسه آتی گفته خواهد شد.شاءاهلل نکات ان

 

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(


