
1 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 04/06/96اخوت    استاد   ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ( چهارم جلسه   )    عادیات  سوره مبارهک           

 

 برای سالمتی خودتان و همه زائران خانه خدا صلواتی عنایت بفرمایید.

 :دهیم این است که اری که امروز انجام میعادیات سبک زندگی مجاهدانه مطرح شد. ک مبارکهدر سوره 

نظام فکری حاکم بر زندگی مجاهدانه از قرآن استخراج شود. البته منظورمان این است که شیوه بررسی آن  (1

 به طور کامل را نداریم. بررسیتبیین شود زیرا فرصت 

شیوه بررسی مراتب تفصیلی رفتارهایی که براساس عادیات است را بیان کنیم. زیرا عادیات یک سری  (2

 ها چگونه است. یم ببنیم که مراتب تفصیلی دستیابی به آنخواه رفتارهایی دارد که می

 سازی براساس عادیات شیوه بررسی امت (3

 شیوه بررسی نظام فکری حاکم بر زندگی مجاهدانه

، در واقع سوره عادیات را که نگاه برویمبرای اینکه ما بتوانیم نظام فکری در بیاوریم باید روی آیه آخر سوره 

 دهد: مولفه به ما می 3کنیم که  میآیه توجه  3کنیم روی این  یم

 (11) لَّخَبِیرُ یَوْمَئذٍ بهِمْ رَبهُّم إِنَّ (10)الصُّدُورِ فىِ مَا حُصِّلَ وَ (9)الْقُبُورِ فىِ مَا بُعْثرِ إِذَا یَعْلَمُ فَلَا أَ

 توانیم استفاده کنیم: آیه می 3برای استخراج نظام فکری از این 

 ه بعث و نشرعلم ب (1

 علم به تحصیل آنچه در صدور است (2

 توجه به خبیر بودن خداوند در روز جزاء (3
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آید. پایه نظام فکری بر علم نسبت به توحید و معاد استوار است. البته توحید و  می «علم»و  «ذکر»نظام فکری روی 

 طور نیست که به صورت کلی مطرح کند. در واقع این .کند معادش را تعیین می

 کنیم: سوال مطرح می 3

 علم به بعث و نشر یعنی چه؟ (1

 علم به تحصیل ما فی الصدور یعنی چه؟ (2

 اینکه توجه به خبیر بودن خدا در روز قیامت داشته باشد یعنی چه؟ (3

هایی برای  ها جواب ها نظام فکری نیست بلکه این باز این دهد. سوال در قرآن به ما نظام فکری را می 3بررسی این 

توانیم نظام فکری در  نمی ،شان کنیماست که بعدا باید ساماندهی و منظم شوند، اگر نتوانیم منظم سوال 3این 

 مولفه را حول مسائل زندگی سامان پیدا کند.  3در نظام فکری باید مطالب مربوط به  .بیاوریم

 ضلع سامان دهیم: 3ما باید مطالب را حول این 

 یک ضلع حقایق .1

 یک ضلع مسائل .2

 ساختار وجودی انسانیک ضلع هم  .3

در صورتی کنیم.  به عنوان نمونه بخشی از حقایق، بخشی از مسائل و بخشی از ساختار وجودی انسان را استخراج می

که به چه  خواهد آمدمطالب به صورت کامل دستمان  ،در حدّ همین یکی دوساعتی که بتوانیم بررسی کنیمکه 

 صورتی است.

بندی کل سوره است و از طرفی چون آیه توحیدی  ش این است که آیه آخر جمعکنیم، دلیل از آیه آخر شروع می

 تر است. کند یعنی از نظر سطح حقیقتش بنیادی وط به معاد را باز میاست دانستن آن بقیه آیات مرب

ای تجلی توحید در قیامت است یعنی هم بحث معاد و هم بحث توحید درونش است. به نوعی به  آیه آخر به گونه

کنیم و اگر برای هر آیه  می را مرور کند. به طور سریع آیاتی که داللت به خبیر بودن است ث قیامت هم اشاره میبح

بندی کنیم در عرض دو ساعت نظام فکری استخراج شده  نیم ساعت وقت بگذاریم و در آخر هم نیم ساعت جمع

 است.
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شان طراحی  ن رفتارها براساس الگوهای درونینظام فکری یعنی افراد دارای یک سری رفتارهایی هستند که ای

این  شود، اش مجاهدانه می جهت نیست که کسی زندگی ریزد. بی به هم می نیزرفتارها  ،شود، الگوها به هم بریزد می

تابع یک الگوی درونی است. بنابراین مفهوم نظام فکری یعنی دستیابی به پایه نظری یک نفر یا پایه بنیادی یک نفر 

 بینی است. گیرد براساس چه جهان در طی یک طریق. اخذ کارها و تصمیماتی که می

است. این صفت خاص خداوند  بریم. این واژه در آیات مختلف به کار برده شده می «خبیر»بنابراین بحث را روی 

برخی تر است. های علم متمایز ذکر شده است. تعابیری که راجع به خبیر بودن و خدا هست، نسبت به بقیه واژه

 کنیم چنین است: طور کلی که نگاه می است. همین «خبیر»ها هم فقط مخصوص کلمه  عبارت

 آیات سوره مبارکه بقره (1

 جُناحَ فَال أَجَلَهُنَّ بَلَغْنَ فَإِذا عَشْراً وَ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةَ بِأَنْفُسِهِنَّ یَتَرَبَّصْنَ أَزْواجاً یَذَرُونَ وَ مِنْکُمْ نَیُتَوَفَّوْ الَّذینَ وَ»بحث طالق: 

 1«خَبیرٌ تَعْمَلُونَ بِما اللَّهُ وَ بِالْمَعْرُوفِ أَنْفُسِهِنَّ  فی فَعَلْنَ فیما عَلَیْکُمْ

 وَ سَیِّئاتِکُمْ مِنْ عَنْکُمْ یُکَفِّرُ وَ لَکُمْ خَیْرٌ فَهُوَ الْفُقَراءَ تُؤْتُوهَا وَ تُخْفُوها إِنْ وَ هِیَ فَنِعِمَّا الصَّدَقاتِ تُبْدُوا إِنْ»بحث انفاق: 

 2«خَبیرٌ تَعْمَلُونَ بِما اللَّهُ

 یعنی خداوند نسبت به عمل خبیر است. یعنی خبیر نسبت به عمل.

 عمرانسوره مبارکه آل  (2

های اجتماعی است که در  بحث بخل و انواع بخل در این حوزه به سمت جنگ و مسائل مرتبط با آن است.

 های جهاد هم ممکن است برود. صحنه

 سوره مبارکه نساء (3

 بحث نشوز و اختالفات خانوادگی است. 

                                                           
 234مبارکه بقره، آیهسوره  1

 271آیه همان، 2
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م افراد دچار خیر یا شر ن احکاگردد و در اثر عمل به آ به اجرای احکام برمی «نخبیربود»های مدنی  در سوره

 شوند.  بینند و اگر عمل نکنند دچار شرّ و ضرر می شوند، اگر عمل کنند خیر می می

 مثال در این آیه وجه خبیر بودن است:

 عَلیماً کانَ اللَّهَ إِنَّ بَیْنَهُما اللَّهُ یُوَفِّقِ إِصْالحاً یُریدا إِنْ أَهْلِها مِنْ حَکَماً وَ أَهْلِهِ مِنْ حَکَماً فَابْعَثُوا بَیْنِهِما شِقاقَ خِفْتُمْ إِنْ وَ»

 3« خَبیراً

 های مدنی به گونه اجرای احکام دید. است یعنی باید علم خدا را در سوره «خبیر»این که خدا 

و هم های مدنی اینطور است که نوعا احکام شرعیِ مشخص است. هم برای نشوز زنانه خبیر آمده است  در سوره

 باشد. و این یعنی خداوند خبیر است و آگاه می آید برای نشوز مردانه خبیر می

 الْأَنْفُسُ أُحْضِرَتِ وَ خَیْرٌ الصُّلْحُ وَ صُلْحاً بَیْنَهُما یُصْلِحا أَنْ عَلَیْهِما جُناحَ فَال إِعْراضاً أَوْ نُشُوزاً بَعْلِها مِنْ خافَتْ امْرَأَةٌ إِنِ وَ»

  4«خَبیراً تَعْمَلُونَ بِما کانَ اللَّهَ فَإِنَّ تَتَّقُوا وَ تُحْسِنُوا نْإِ وَ الشُّحَّ

 آیات بعدی هم به همین صورت است.

 فَاللَّهُ فَقیراً أَوْ غَنِیًّا یَکُنْ إِنْ الْأَقْرَبینَ وَ الْوالِدَیْنِ أَوِ أَنْفُسِکُمْ  عَلى لَوْ وَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامینَ کُونُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»

  5«خَبیراً تَعْمَلُونَ بِما کانَ اللَّهَ فَإِنَّ تُعْرِضُوا أَوْ تَلْوُوا إِنْ وَ تَعْدِلُوا أَنْ  الْهَوى تَتَّبِعُوا فَال بِهِما  أَوْلى

 والدین و ... بگذارید.باید شما عدالت را رعایت کنید و نباید فرقی بین دیگران و 

 (شبیه مضمون قبلی است تا حدی) :مائده مبارکه سوره (4

 وَ  لِلتَّقْوى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَالَّ  عَلى قَوْمٍ شَنَآنُ یَجْرِمَنَّکُمْ ال وَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ قَوَّامینَ کُونُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»

  6«تَعْمَلُونَ بِما خَبیرٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا

                                                           
 35مبارکه نساء، آیهسوره  3

 128آیه همان، 4

 135آیه همان، 5

 8مبارکه مائده، آیهسوره  6
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 در سور مدنی: «خبیر»فضای کلی 

باید عدالت برقرار شود. جزئیاتی  اند. بیشتر به جهت آن است که ملت خیر ببیند و عمل به احکام الهی نوعا اجتماعی

 د توجه شود.یعنی به جزئیات اعمال افراد باینشود رعایت شود که کسی متضرر 

 مکی مثل سوره مبارکه انعامفضا در سور مکی مقداری متفاوت است. سور 

 سوره مبارکه انعام (5

 فَوْقَ الْقاهِرُ هُوَ وَ (17)قَدِیرٌ شیْءٍ  کلُ  عَلىَ فَهُوَ بخَیرٍ یَمْسَسْکَ إِن وَ  هُوَ إِلَّا لَهُ کَاشِفَ فَلَا بِضُرٍّ اللَّهُ یَمْسَسْکَ إِن وَ»

 7«الْخَبیرُ الْحَکیمُ هُوَ وَ عِبادِهِ

شود خداوند فضل و  رود و توجه دادن به صفاتی که منجر می بودن در سور مکی روی تبیین نظام توحیدی می «خبیر»

بودن خدا بعد از حکم او  «خبیر»ها صاحب حُکم است و  انعامش در دنیا و آخرت وارد کند. خداوند در این سوره

داند که چه کسی  طور نیست که حکم دهد و نداند که چه خواهد شد پس حکم که می دهد می تجلی می یابد. این

دهد  یعنی حکم می «حکیم خبیر»به کند. ها نیست که بخواهد تجر کند. مثل برخی کند و چه کسی عمل نمی عمل می

 .شود داند که چه می و با تمام جزئیات می

 عالِمُ الصُّورِ فِی یُنْفَخُ یَوْمَ الْمُلْکُ لَهُ وَ الْحَقُّ قَوْلُهُ فَیَکُونُ کُنْ یَقُولُ یَوْمَ وَ بِالْحَقِّ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذی هُوَ وَ»

 8«الْخَبیرُ الْحَکیمُ هُوَ وَ الشَّهادَةِ وَ الْغَیْبِ

طیف خبیر  شود. شبیه همین آیه می «ان ربهم بهم یومئذ لخبیر»این آیه از آیات غرر توحیدی است. در واقع این آیه 

 برد. را از خلق تا بعث می

روی  «خبیر»داریم. یعنی اسم  «حکیم خبیر»داریم، ولی در اینجا که سور مکی است  «بما تعملون خبیر»در سور مدنی 

 آید.  به عنوان اسم می «حکیم»در مکی  اماآید. در مدنی حُکم جزئی و خبیر بودن است  حکیم می

                                                           
 18مبارکه انعام، آیهسوره  7

 73مبارکه انعام، آیهسوره  8
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 (101)عَلِیمٌ ءٍ شىَ بِکلِ هُوَ وَ  شىْءٍ کلَّ خَلَقَ وَ  صَاحِبَةٌ لَّهُ تَکُن لَمْ وَ وَلَدٌ لَهُ یَکُونُ  أَنىَ  الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ بَدِیعُ»

 هُوَ وَ الْأَبْصَارُ تُدْرِکُهُ لَّا (102)وَکِیلٌ ءٍ شى کلِ  عَلىَ هُوَ وَ  فَاعْبُدُوهُ ءٍ شىَ کُلِّ خَلِقُ  هُوَ إِلَّا إِلَاهَ لَا  رَبُّکُمْ اللَّهُ ذَالِکُمُ

 9«الخَبِیرُ اللَّطِیفُ هُوَ وَ  الْأَبْصَارَ یُدْرِكُ

بودن  «لطیف خبیر»ید. لطیف به جهت آن است که چشمان قادر به درك او نیستند. آ وسط می «لطیف»در این آیات 

کنی  تو فکر می امابه معنای این است که چیزی هست  «لطیف»روی یک نحو تفوق و سیطره از باال به پایین است. 

ها را  توانیم آن نمی تند اماهمه هس وآله( علیه اهلل )صلی، روح مقدس پیامبر اکرمالسالم( )علیهمءنیست. مالئکه و انبیا

آید. حاال لطیفی هم هست  به بصر نمی «نشبود هست»که  «هستی»ها اشاره کنیم. یعنی  توانیم به آن درك کنیم و نمی

علم دارد.  ، به آنای که باشد که خبیر است. یعنی هستی دارد که همه رخدادها و اتفاقات به جزء جزء در هر الیه

ل لیزری است که در همه جا عمق پیدا می کند. هر جایی که هر چیزی باشد، او وکیل آن لطیف خبیر بالتشبیه مث

 است. «لطیف خبیر» ،است «کل شیء»است. در همین الیه که 

 بودن در فضای سور مکی: «خبیر»

دهد. بنابراین  شود و همه بروزاتی که در هر عالمی هست را در سیطره علم خدا قرار می همه عالم خلق را شامل می

یعنی هر خلقی برای مخلوق بودنش  (وَکِیلٌ ءٍ شى کلِ  عَلىَ هُوَ وَ)مربوط به تمامی بروزات جهان خلق است.  «خبیر»

 افتد. نیازمند اتکا به خدا است و این یعنی وکیل بودن خدا. خبیر بودن بعد از بروزات اتفاق می

ر بودن به طور واضح بروزات اشیاء مطرح است. بروز که اتفاق بودن خدا و دیگران در این است که در خبی «خبیر»

ست که ا یابد. علم به بروز خبیر شود. خبیر در قیامت تجلی می افتد اثری دارد. قبلش علیم است و بعدش خبیر می می

 شود. جهنمی یا بهشتی می

خبر علمی است که فرد از آثار العملی خواهد بود.  داند که بعد از این عمل چه عکس کسی که خبر دارد یعنی می

 تر خواهد شد. بندی کامل جمع ،کنیم هم خبر دارد. در سور مکی حیطه خبیر بودن کل شئ بود. باز آیاتی که نگاه می

 هود مبارکهسوره  (6

  10«خَبیرٍ حَکیمٍ لَدُنْ مِنْ فُصِّلَتْ ثُمَّ آیاتُهُ أُحْکِمَتْ کِتابٌ الر»

                                                           
 103-101تآیا همان، 9
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که بگوید عبودیت و استغفار داشته  احکام داده شده و سپس تفصیل داده شده است. تا ایناز جانب حکیم خبیر 

باشید تا خدا متاع حسن به شما بدهد و هر ذی فضلی صاحب فضلش شود. اگر عبودیت خدا و استغفار و توبه کنید 

ت و به اعتبار پیامدها خبیر ها حکیم اس گوید و به اعتبار حکم شود. یک سری حُکم می به خاطر حکیم خبیر چنان می

 شود.  اش خبیر می است. یعنی به اعتبار تفصیل

 « إِلَیْهِ تُوبُواْ  ثمُ  رَبَّکمُ اسْتَغْفِرُواْ أَنِ وَ (2)بَشِیرٌ وَ نَذِیرٌ مِّنْهُ لَکمُ إِنَّنىِ  اللَّهَ إِلَّا تَعْبُدُواْ أَلَّا» حکام:اِ

 11«(3)فَضْلَه فَضْلٍ ذِى  کلُ یُؤْتِ وَ مُّسَمًّى أَجَلٍ إِلىَ حَسَنًا مَّتَاعًا یُمَتِّعْکُم»پیامد و نتیجه: 

 یعنی آنکه حکیم خبیر بودن ایجاب کرده است؛ اِحکام آیات و سپس تفصیل آن را. 

 ی از خبیر بودن خدا داشته باشیم.ی از حکیم و حظّی از علم، حظّما هم باید حظّ

یعنی چه طور؟ طبق آیات سوره مبارکه هود اقتدا کردن به جلوه اگر بخواهیم طبق این نظام حکیم خبیر بشویم 

 حکیم خبیر به چه نحوی است؟

ها  کرد، این می «توبه»و  «استغفار»و  «عبودیت»بود؛ یعنی دعوت به  «احکمت ثم فصلت»حکیم خبیر بودن خدا 

توانیم بگوییم که  یکی است یعنی نمی ها . همه این«ای توبه»و اوامر  «استغفاری»، اوامر «عبودیتی»مراتب دارد: اوامر 

تفصیل دارند. پس خداوند اوامر مختلفی را طرح کرد. در اثر این اوامر  اماعبودیت غیر توبه و استغفار است 

امر حاکم  3هاست این  مندی از امکانات و توانمندی مطرح شد. پس هر جایی که بحث بهره «مندی از امکانات هرهب»

 ها رفت و برگشت کرد.  است. باید بین این

 وجه عبودیت، وجه قرار گرفتن تحت حاکمیت یک سری قوانین است.

 بحث استغفار، بحث حاکمیت برخورد و مواجهه با آثار است.

  هاست. بحث توبه، بحث توجه تامّ و دریافت

                                                                                                                                                                                           
 1مبارکه هود، آیهسوره  10

 3-2آیات همان، 11
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آید که  اری برایش میاز آن آثمحور خارج نیست، نیازمند به نظام باید و نبایدی است، بعد  3زندگی انسان از این  

که نان خواستید باید گندم بکارید و سیلو کنید و آرد کنید و بعد از آن باید دریافت  باید به آن بیندیشد مثل این

 داشته باشید. 

یعنی ارتقا سیستم دادن. یعنی مدار را در یک مدار باالتر قرار دادن. قرار گرفتن تحت سیستم، فکر کردن به  «توبوا»

 ها احکام و تفصیل است. آثار آن سیستم و ارتقا. این

شود. نتیجه باید و نبایدها آثاری  آثار یعنی علم، ثروت، زاد و ولد، تمدن و هر چه که در بیرون از عمل ظاهر می

دارد. هر باید و نبایدی در حوزه مخلوق و نه صرف انسان، یک خروجی دارد که در اثر آن خروجی به ارتقا سیستم 

هایشان را  توانند داده کنند ولی چون نمی ها شروع به فعالیت می ها و ویروس کند. االن باکتری رسد یا افت می می

 شوند.  های خودشان خفه می مدیریت کنند در داده

 حکیم خبیر چگونه است؟ انسان

بار بوده است؟ یعنی  10بار از  2امر انجام شده است؟ یا مثال  10بار آیا  10وقتی بخواهد کاری کند باید بداند که از 

را باید نشان دهد. یعنی در یک فرمول باید تمام  10از  8و محصوالت منفی  10از  2تا نشده؟ محصوالت مثبت  8

کنی که کسی  کنی و فکر می شود که تو حس نمی ای می آید به گونه وقتی با لطیف میوجوه تفصیل را بیان کند. 

 وگرنهنیست که تو را ببیند. به رویت در نیامدن در نظام خداوند خیر است، چون نخواسته این مدار غیرطبیعی شود، 

 توانست کاری کند که خبیر بودنش لطیف نباشد.  خدا می

 ها تشخیص دهد. رت جزئی بعد از عمل به امر و نهیفی عمل را به صوباید بتواند تبعات مثبت و من

 کننده است. کننده و وضع خدا حکیم نیست، رسوالن هم وجه کاشفیت دارند. خداوند جعلکسی غیر هیچ

جنس کند.  اسماء در تجلی مخلوقات بروز می علم به بروزات است. «خبیر»، علم به طور مطلق است ولی «علیم»

شود و در اثر آن آثار  آید و آثار از او خلق می بودن این است که وقتی مخلوق به ساحت کنش و واکنش می «خبیر»

یعنی علمی که این خصوصیت را دارد.  «خبیر»داند ولی  شود است. علیم همه را می تبعاتی به نفع یا ضررش می

زند و احاطه به  سعادت و شقاوتش را رقم می ن کارکردآگویند که به واسطه  به کارکرد سیستم یا موجود می «خبیر»

شناسیم بلکه ظرفیت مخلوق را  گویند. در واقع ما با خبیر اسم خدا را نمی ها و فرآیندها خبیر می تک تک لحظه
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اکنش قرار داده است. . ظرفیت مخلوقات چنین است و خدا برای مخلوقات چارچوبی از تبعات کنش و وفهمیم می

قدر پاداش و  ها و جزاهاست. علمی است که در چه صورتی این بودن علم به پاداش «خبیر»ت. ئی اسعلم جز« خبیر»

د؟ اگر اسیر شد قدر جزاست. یعنی در صحنه عملیات جنگ چنین است که اگر دشمن حمله کرد باید چه کن این

روید مراقب باشید زیرا ممکن  به جنگ می ءو اولیا السالم( ء)علیهمداند. شما با انبیا ها را از قبل می ؟ اینباید چه کند

کنند،  گیرد که فورا اعدام می است کاری کنند که به احکام ظاهری شما نخورد مثال ممکن است اسیر را می

گویند که اسارت این فرد فریب و اغوا است. یعنی آنکه  پرسید که روایت است که اسیر را نکشید، بعد ایشان می می

حکیم بودن است.  ،خبیر بودن است و شرط خبیر بودن ،بیر بودن. پس شرط حکیم بودندر عین خ ،حکیم هستند

که  شمرده نشود. یعنی این «حکیم خبیر» ایشاناین است که  (الشریففرجه تعالی اهلل جل)عهای غیبت امام یکی از علت

ساختارش هم خبیر تلقی  ،دی نشود. پس وقتی حکیم تلقی نشوتلقّ ،باشد میدستش  دراو به عنوان حاکمی که حُکم 

شود که فرمانده  طور نمی عهد شود؛ اینکنید و تشریفاتی مثال امام ولی  که شما نظامی درست می شود. مثل این نمی

یابد.  کسی دیگر باشد و مشاور امام. چون امام باید حکم را جاری کند. حکیم بودنش در عین خبیر بودنش بروز می

اش در مسندهای مختلف حکم او  فقیه حکیم خبیر نیست. انقالبی که ولیّ ،سیستم امابا اینکه امام حکیم خبیر است 

 توانید با جزئیات بگویید که شود. شما نمی پس حکیم خبیر نیست. این سیستم منبع حکم و خبر نمی ،پذیرفته نیست

تد. مثل این است که در خانواده پدر باید حکیم خبیر باشد، شما اف سال دیگر برای نظام جمهوری چه اتفاقی می  10

وقتی پدر و مادر سرجایشان  اماتوان آثار و برکات هر رفتاری را خبر داد  بعد می و دهیدبحرف پدر و مادر را گوش 

 شود. حکم جاری نمی ،نباشد

به کار برده و این تعبیرهای اسمائی  خود تعبیراتی است که خداوند برای اسماء ءجز ،آیاتی که در این قسمت است

 به کار برده نشده است.  غیرهبه طور خاص برای خبیر به کار برده شده و برای بقیه اسماء شهید و علیم و 

 اسراءسوره مبارکه  (7

  12«بَصیراً خَبیراً عِبادِهِ بِذُنُوبِ بِرَبِّکَ  کَفى وَ نُوحٍ بَعْدِ مِنْ الْقُرُونِ مِنَ أَهْلَکْنا کَمْ وَ»

 به گناه بندگان خبیر بصیر است. کافی است که های قبل نوح هالکت کردیم و خداوند تو چه بسیار از جماعت

                                                           
 17مبارکه اسراء، آیهسوره  12
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 شود. زائده است و حالت تاکید دارد و معنا نمی «بِرَبِّکَ»باء در 

 زند. ها لطمه می د به آدماین آیات را باید با هم بخوانید و اگر فقط یک آیه بدون قبل و بعدشان بخوانی

 نَبْعَثَ  حَتىَ مُعَذِّبِینَ کُنَّا مَا وَ   أُخْرَى وِزْرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ لَا وَ  اعَلَیهْ یَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ مَن وَ  لِنَفْسِهِ تَدِىیهَ فَإِنَّمَا  اهْتَدَى مَّنِ»

 و زیان به آنهم شتافت گمراهى به کس هر و یافته خود سعادت و نفعه ب تنها یافت هدایت راه کس هر» 13«رَسُولًا

 عذاب را کسى هرگز نفرستیم رسول تا ما و نگیرد دوش به را دیگرى عمل بار کسى هیچ و شتافته خود شقاوت

 «.کرد نخواهیم

 14«تَدْمِیرًا فَدَمَّرْنَاهَا الْقَوْلُ عَلَیهَا فَحَقَّ فِیهَا فَفَسَقُواْ مُترَفِیهَا أَمَرْنَا قَرْیَةً نهّْلِکَ أَن أَرَدْنَا إِذَا وَ»

یک سری  ،ای را هالك کنیم کنیم که قریه شود ما وقتی اراده می اگر بخواهیم آیه باال را بد ترجمه کنیم، چنین می

 شوند. ها محقق می شوند که قول بر آن گذاریم که فاسق می مترف درون آنجا می

ای را هالك کنیم، به صورت  )جریان حکم تکوینی( که ما قریهجاری شدخوب چنین است: وقتی حکم ترجمه 

در هر ان را به فسق واداشته است. آن انشوند که آن کارها آن آن به یک سری کارهایی واداشته می تکوینی، مترف

د که این دان توانند جدای از امر خدا باشند. خداوند حکیم خبیر است یعنی می حالی تحت اراده خدا هستند و نمی

 شوند و غیره. قوم، مترف و فاسقش چگونه می

، علوّ است . یعنی خروجی امر خدا به ظالم«دلیل حکم در خود صفت بیان شده است»کنند که  در این آیات بیان می

و بعد از آن هالکت است. این حُکم  کردخواهد بروز و چون مترف شدی حتما از تو فسق  و علوّ این هالکت است

 است. 

ثبت است. سلسله حسن و سوء همه اعمال ثبت است. و  ،شوند، جریان حکمی که دارند مترف نمی ناگهانی ینمترف

ای که تو بدان که از دست خدا در نرفته  کننده . این یعنی پاسخ قانع«بَصیرا خَبیراً عِبادِهِ بِذُنُوبِ بِرَبِّکَ  کَفى»این یعنی 

 خداوند محاسبه نکرده است.داند و  است. تو فکر نکن که خدا نمی

 
                                                           

 15آیه همان، 13

 16آیه همان، 14
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 اسراء سوره« (18)15«مَّدْحُورًا مَذْمُومًا یَصْلَئهَا جَهَنَّمَ لَهُ جَعَلْنَا ثُمَّ نُّرِیدُ لِمَن نَشَاءُ مَا فِیهَا لَهُ عَجَّلْنَا الْعَاجِلَةَ یُرِیدُ کاَنَ مَّن»

 کند. دوباره اراده خدا را مطرح می

 سوره مبارکه فرقان (8

 16«خَبیراً عِبادِهِ بِذُنُوبِ بِهِ  کَفى وَ بِحَمْدِهِ سَبِّحْ وَ یَمُوتُ ال الَّذی الْحَیِّ عَلَى تَوَکَّلْ وَ»

شاید این آیات  ،ترین آیات به سوره عادیات است و ادامه اوامر قبلی است. نزدیک «جهاد کبیر»این آیه در امتداد 

 باشد.

 «(50)کُفُورًا إِلَّا النَّاسِ أَکْثرُ فَأَبىَ لِیَذَّکَّرُواْ بَیْنهَمْ صَرَّفْنَاهُ لَقَدْ وَ»

 «(51)نَّذِیرًا قَرْیَةٍ  کُلّ فىِ لَبَعَثْنَا شِئْنَا لَوْ وَ»

 «(52)کَبِیرًا جِهَادًا بِهِ جَهِدْهُم وَ الْکَفِرِینَ تُطِعِ فَلَا»

 «(53)محَّجُورًا حِجْرًا وَ بَرْزَخًا بَیْنهُمَا جَعَلَ وَ أُجَاجٌ مِلْحٌ هَاذَا وَ فُرَاتٌ عَذْبٌ هَاذَا الْبَحْرَیْنِ مَرَجَ الَّذِى هُوَ وَ»

 «(54)قَدِیرًا رَبُّکَ کاَنَ وَ  صِهْرًا وَ نَسَبًا فَجَعَلَهُ بَشَرًا الْمَاءِ مِنَ خَلَقَ الَّذِى هُوَ وَ»

 «(55)ظَهِیرًا رَبِّهِ  عَلىَ الْکاَفِرُ کاَنَ وَ  یَضُرُّهُمْ لَا وَ یَنفَعُهُمْ لَا مَا اللَّهِ دُونِ مِن یَعْبُدُونَ وَ»

 «(56)نَذِیرًا وَ مُبَشِّرًا إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ مَا وَ»

 «(57)سَبِیلًا رَبِّهِ  إِلىَ یَتَّخِذَ أَن شَاءَ مَن إِلَّا أَجْرٍ مِنْ عَلَیْهِ أَسَلُکُمْ مَا قُلْ»

 17«(58)خَبِیرًا عِبَادِهِ بِذُنُوبِ بِهِ  کَفَى وَ  بحَمْدِهِ سَبِّحْ وَ یَمُوتُ لَا الَّذِى  الْحَىّ عَلىَ تَوَکَّلْ وَ»

وارد جنگ  وآله( علیه اهلل )صلیو پیامبر نوعی درگیری میان حق و باطل است ،کنید وقتی آیات باال را بررسی می

توانست کاری کند که همه اهل  ا نمیخد» گوید که شود، می نابرابر سنگین شده است. آدم وقتی وارد جنگ می

                                                           
 18آیه همان، 15

 58مبارکه فررقان، آیهه سور 16

 سوره مبارکه فرقانآیات  17
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جا را کرده است. خدا حساب گناهان و جهنم را هم کرده است. حساب  خدا حساب همه «مسجد و عبادت باشند؟

که از حالت احسن بودنش خارج  ارزیدن و ناارزیدن آن را هم کرده است. الزم نیست که ما برای خدا نگران شویم

 شود!

 18«خَبِیرًا بِهِ فَسْلْ الرَّحْمَانُ الْعَرْشِ عَلىَ  اسْتَوَى ثُمَّ أَیَّامٍ سِتَّةِ فىِ بَیْنَهُمَا مَا وَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِى»

 وَ اوَاتِالسَّمَ خَلَقَ الَّذِى)الْحَىّ  عَلىَ تَوَکَّلْ وَ»گونه باید بخوانیم  این آیه دقیقا در میدان جهاد اتفاق افتاده است. این

 . «هو الرحمن». اینجا باید بخوانی (أَیَّامٍ... سِتَّةِ فىِ بَیْنَهُمَا مَا وَ الْأَرْضَ

 حال است. «خبیرا»: از او به خاطر آنکه خبیر است سوال کن. «خَبِیرًا بِهِ فَسْلْ»

 گوییم. می «از»ولی در ترجمه  انتخاب نکن. ای را برای سوالت غیر او هیچ واسطهباید باشد یعنی  «باء»فهمیدن با 

 بِهِ فَسْئَلْ) :فرمود اینکه پس»ای بیاید.  هم کنایه است. ما ندیدیم که برای اسماء غیر از خبیر بودن کنایه «خَبِیرًا بِهِ فَسْلْ»

 و بطالن وجه هیچ به که دهد مى شرح برایت چنان آن را امر حقیقت او بپرسى او از اگر اینکه از است کنایه (خَبِیراً

 یا. دهم جوابت مو به مو که بپرس من از: شود مى گفته نیز عرف در که چنان هم باشد، نداشته راه آن در ابطال

 :گویند مى

 19«.برخوردى اهلش به کردى من از که سؤال این در تو یعنى (سقطت الخبیر على)

 بودن بسیار قابل توجه است. «لطیف خبیر»در سور مکی 

 سوره مبارکه فاطر (9

 20«خَبیرٍ مِثْلُ یُنَبِّئُکَ ال وَ بِشِرْکِکُمْ یَکْفُرُونَ الْقِیامَةِ یَوْمَ وَ لَکُمْ اسْتَجابُوا مَا سَمِعُوا لَوْ وَ دُعاءَکُمْ یَسْمَعُوا ال تَدْعُوهُمْ إِنْ»

 تنها برای خداست. (خَبیر مِثْلُ یُنَبِّئُکَ ال وَ)آیند. مثال  برخی اسماء به صورت تعبیر و عبارتی می

                                                           
 59آیه همان، 18

19
 322: ص ،15 ج المیزان، ترجمه . 

 14مبارکه فاطر، آیهسوره  20
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 نیستند، مالک هم را قطمیر یک حتى مشرکین آلهه که را معنا این و دهد، مى شرح و توضیح را قبل مطلب آیه این»

 اینکه براى شنوند، نمى را شما دعاى بخوانید را آنها شما اگر: که است این شاهدش فرماید مى و نماید، مى تصدیق

 قدیسین و مالئکه مانند هم آنها ارباب و حسى، نه و دارند شعورى نه که جمادند و چوب و سنگ مشتى شما خدایان

 شنوایى حس مالک خود ناحیه از این بر عالوه ندارند، خود خدایى از اطالعى و هستند، خود کار سرگرم بشر، از

 21«.داده آنان به خدا را حس این شنوند مى اگر و نیستند،

که مثال من رفتم حرم  کنیم، این ای می چنین معامله السالم( )علیهمبیت گاهی با اهلمواظب باشید که ما شیعیان هم 

ای  به گونه السالم( )علیههم باید اذن بگیرد. یعنی دیدن امام السالم( )علیهکند، امامالسالم( او باید چنین  )علیهامام رضا

 گیرد مهم است. باید بگویید که خدا نداد.  که اذن می

 فراعنه چون که چند هر الهه که است آن نفى این و»آید.  در حیطه شرك می «خَبیر مِثْلُ یُنَبِّئُکَ ال وَ» گوید وقتی می

 .شنوایى در استقالل نه و دارند گوش نه خود از باز باشند داشته هم گوش نمرودها و

 خواسته استجابت بر قدرتى چون آورند، برنمى را شما خواسته بشنوند هم اگر و یعنى -(لَکُمْ اسْتَجابُوا مَا سَمِعُوا لَوْ وَ)

 «فعال. نه و قوال نه ندارند، شما

 اینکه جاى به و گردانند، مى بر خودتان به را شما عبادت قیامت روز آنان یعنى -(بِشِرْکِکُمْ یَکْفُرُونَ الْقِیامَةِ یَوْمَ وَ)

 «جویند مى بیزارى شما از کنند، شفاعتتان

 روز قیامت خواهند گفت من که خدا نبودم و چرا مرا خدا گرفتید!؟ السالم( )علیهحضرت عیسی

 به خطاب جمله این. دهد نمى خبر خبیر مخبر مانند کس هیچ امر، حقیقت از را تو یعنى -(خَبِیرٍ مِثْلُ یُنَبِّئُکَ ال وَ)»

 مشرکین که فهمانده کرده، اعراض مشرکین به خطاب از حقیقت در و است،( وآله علیه اهلل لیص)خدا رسول خصوص

 «.شود خوانده گوششان به حق بیان که ندارند را آن لیاقت و فهم

 

 

                                                           
21

 39: ص ،17 ج المیزان، ترجمه  . 
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 جمع بندی:

 های زیر است: وصفی است از خداوند در خصوص علم او که دارای ویژگی «خبیر»شد؛  هایی که بحثبا توجه به 

کند، مثال بصیر بعد از  کدام هم معنایی پیدا میشود؛ هر  همراه می غیرهبصیر و  ،با اسماء حکیم، لطیف، علیم (1

 و هر کدام تعبیری دارد. آید خبیر می

 مربوط به انسان و همه مخلوقات است. (2

 در رابطه با کارکرد مخلوق و انسان است. (3

است، یعنی  لمِ به جزا و پاداش به معنای عامباشد. در واقع ع علمِ پس از به کار افتادن مخلوق و انسان می (4

 به تبعات و آثار بعد از فعل و عمل است. . علمنیست قیامت ربوط بهفقط م

 پردازد. های مدنی به اجرای احکام می در سوره (5

 ست.اهای مکی منطبق با توحید  در سوره (6

وجود  یعنی در نظام انسانخبیر  دهد. در آن از نظامی که برای موجود به ویژه انسان قرار داده شده خبر می (7

 داند. خبیر معنای شاء و مشیت را هم دارد. را خارج از علم خدا و مشیت او نمی ها تبعات و ناهنجاری

جزء به جزء، خوب و بد در این اسم مشهود است و همه حاالت موجود در ساختار کارکردی بسیار  احاطه (8

 انسان یعنی فردی اجتماعی موجود است.

. زیرا براساس چنین اسمی است که قیامت کند خودش ظهور پیدا می «خبیر»خداوند در روز قیامت با اسم  (9

که  اش شبیه والیت در قیامت است. مثل این گردد. یعنی والیت اسمی شود و حساب و جزاء اعطا می برپا می

اسم حاکم بر قیامت است. چون خبیر است، قاهر است. علم خدا با قدرت است، وقتی کسی علم همراه با 

شود که به اقامه حق و قسط بپردازد. اقامه قسط در روز قیامت  میقدرت داشته باشد آن علم برایش موجه 

 هاست.  به واسطه این اسم است. یعنی علم به همه حساب و کتاب

هاست. یعنی  بودن آن «حکیمانه»و  «سانساختار ان»، «عالم»، «دین»توجه به این اسم توجه به دقت در نظام  (10

که اگر خدا رحمان است چرا جهنم دارد؟ فلسفه  اب. اینو بحث مهم جهنم و عذ جزاء استتوجه به فلسفه 

های است و از اراده خدا خارج نشده و از  که همگی براساس طراحی و این این اسم استجهنم به واسطه 

 گوییم وجهی از رحمانیت است. رحمانیت او به دور نیست. یعنی اگر ما جهنم را می
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چیز دیگر  دشمن باشد، تنها به حُکم توجه دارد و کاری به هیچ کسی که وجه خبیر بودن را بفهمد، اگر مقابل  (11

 ندارد.

ظهور اسم خبیر در زندگی دنیا به واسطه حاکمیت دین و احکام الهی است. این را از سور مدنی و مکی  (12

 گوید. وجه سور مدنی را می 12وجه سور مکی است و مورد  11فهمیم. مورد  می

در  اما گ و خونریزی و تلفات اتفاق بیفتد،انجام بسیاری از موارد به حساب انسان ضرر تلقی شود، مثال جن بساچه 

حساب خدا منفعت باشد. ما باید خودمان را در نقشه و طراحی ساختار الهی قرار دهیم و از خودمان اجتهاد نکنیم. 

ها را ضرر چیند. ساختار انسان نظام دیگری میآید و در  توجه به غرب است، توجه به غرب میبخاطر این نقص 

کند، یعنی شما مختصات نفع و ضرر، سعادت و شقاوت، خوبی و بدی، اخالق و  دیگر بحث می روشبراساس یک 

و وحی رسیده )نظام  وآله( علیه اهلل )صلیءها را در نظام احسن دین که به وسیله انبیا ، خیر و شرّ و همگی اینبداخالقی

شود. در این نظام، خبیر هم با حکیم است و حکیم با خبیر است.  یل آیات تکوین و تشریع( معلوم میاحکام و تفص

اسمی  «خبیر»شود. بنابراین  می «نور»عنای دانستن نیست بلکه به معنای شود. علم به م اساسا مصلحت به معنای علم می

 «خبیر»ها باشد. پس بنابراین علم تدبری را  که متعلق آن عاقبت وح و روشنایی وقتیبرای تبیین واژه علم به معنای وض

گویند این طرف بروی دره است و آن طرف جاده است، وقتی بگوید این طرف دره است  مثال وقتی می گویند. می

رفتی یا  ی نباید میای که در آن حکمی است. وقتی علم به عاقبت چیزی پیدا کرد یعنی علم به عاقبت است به گونه

 رفتی. یعنی در ذات علم به عاقبت حُکم نهفته است. باید می

ها مربوط به حقایق،  گفتیم که یک مثلث داریم که حقایق، وقایع و ساختار انسان اضالع آن است. برخی از گزاره

 اند. اند و برخی مشتمل نکات ساختار انسان برخی در وقایع

 انذاری دارد ولی در سور مکی چنین نیست.های مدنی حالت  خبیر در سوره

ل خطرناکی برای انسان است. کند. این مح کند و به حُکم عمل نمی اندیشی می نوعا انسان مصلحت نکته:

های انسان وقتی با حکم خدا تعارض داشته باشد یا حکم احسن را نقض کند، نفی خبیر بودن  اندیشی مصلحت

هایی است که ما  اندیشی خبیر ممکن است با اسم خبیر هماهنگ نباشد مصلحتخداوند است. یعنی آنچه که در اسم 

داریم. مثال در بحث ارث یا قضاوت و مسائل حقوقی، یک سری احکام شفاف از جانب خدا آمده است مثال تا 
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ما را به شتواند کسی را محاکمه کنید و اگر دادگاه رفتید به حکم اتهام  زمانی که دلیل محکمی نداشته باشید نمی

 اید. اندیشی خودتان را بر دین مقدم دانسته گویید این چه دینی است! این یعنی مصلحت اندازد. می زندان می

ها امروزه خیلی پیشرفت کردند، مثال خواب دیده که همسرش رفته و زن دیگر گرفته است، براساس خوابش  خانواده

اش مو به مو  های من همه گوید که خواب و می برد را میش کند، آبروی با شوهرش دعوا می کند و  اقامه دعوی می

 شود! اجرا می

بانک و مسائل مرتبط با آن. قواعد در رابطه با گیرند، مثال  های شخصی در مدار حُکم خدا قرار می اندیشی مصلحت

حکم خداوند بانک را طوری چیدند که به نظام بانکداری بخورد. یعنی اول مصلحت بانک را احراز کردند و بعد 

فرین شد یعنی از نظر علمی قرار شد که سودها را کم کنند و نه م مشکل آبعد از سال ها دیدند که تورّ جاری کردند.

 اینکه شرعی جلو رفته باشند.

اندیشی سرخود  اند که براساس مصلحت ها و آقایان دچار یک سبک زندگی شده گرفتاری ما این است که خانم

 که فالن یخچال نباشد! شود است مثال مگر می

از عدم  بسیاریاست یعنی خروج از هیمنه خبیر بودن خداوند.  «خبیر بودن»نقض  ،های سرخود اندیشی این مصلحت

شود ازدواج کند. از  باشد با دیپلم نمی داشته هاست. یعنی اگر دکتری اندیشی دختر خانم ها به خاطر مصلحت ازدواج

هایی که انسان در دایره زندگی خودش کرده است و  اندیشی معرفی کرد! مصلحتشود دختر  نمی شرقبه  پایین شهر

 رود. از محجوریت میای م خبیر در حالهاس

کند هیچ مصلحتی به جز قرآن و  نهایت صحبتی که داشتیم این است که انسانی که براساس خبیر بودن خدا کار می

 .بودناپذیری هم خواهد  شناسد. آدم توجیه خدا و وحی نمی

 خواهد. ای به ما بدهد زیرا مقابل جامعه ایستادن روحیه جهادی می شاءاهلل خداوند چنین روحیه ان 

زند. مثال  گونه است که به رحمت خدا قید می کند. این این یعنی انسان دایره رحمت خدا را برای خود محدود می

 زندگی کنیم!که حتما فالن خیابان  این
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آییم، ولی یک نفر رفت و  بر نمی جنگی است که همه گفتند ما از پس آن ست، سخن ازسوره عادیات سوره مهمی ا

یعنی  شود الحسنه، مضاعف می . پس اگر گفتند قرض«شود رفت البد می»دانست که اگر به من گفتند برو،  آن فرد می

ورشکست  ،دهد کسی که قرض الحسنه می ،دانان ورشکستگی تامّ است طبق نظرات اقتصاد شود. اما مضاعف می

 شود. می

که خرمشهر را  گفتند امکان ندارد که بشود. این دیدیم که بسیاری از کارها را می یدر جنگ خیلی این مساله را م

شنیدند و  ها می پذیر نیست، بسیجی گفتند گرفتن خرمشهر امکان ها می خدا آزاد کرد به خاطر این است که خیلی

 شود حصر آبادان را شکست! گوید حصر آبادان باید شکسته شود یعنی می ر امام میگفتند اگ می

تا  3الی  2فاو( آن طرف هم به ازای هر بسیجی ) بسیجی 20- 10العاده بود، یک طرف  های جنگ بسیار فوق صحنه

در اندازد ) می شود که خداوند رعب را در دل دشمن دارد و چه می ایستد و خط را نگه می تانک. این بسیجی می

 های خدا آورده شده است(. سوره مبارکه انفال برخی از مکانیسم

خواهم برای دختر و پسرم مهریه ببندم  سکه بیشتر نباشد، من وقتی می 14ها  فرمایند که مهریه خانم حضرت آقا می

وارد مغازه شوند و بگویند اند! چند نفر جرات دارند که  حضرت آقا در بین مردم نیست که چنین گفتهکه  گویم می

 خرم! رك است نمیتُ جنس که چون

را لیست کند، بگوید که ولیّ امر شما نظرش راجع  خیلی خوب است که در سبک زندگی کسی بیاید و نظرات ولیّ

ولیّ امر برود ولو به ظاهر های  اندیشی نکند. آدم اگر به سمت مصلحت به سبک زندگی این است و مصلحت

  شود. بعدا برایشان با خیر و رحمت می ،هم باشند ها غلط مصلحت

 خانواده داماد هرچقدر هدیه بدهد که بهتر است ولی از جانب خانواده عروس چنین نیست! ،برای مهریه

*** 
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 ساعت دوم

دعا کنید که خداوند ما را  شویم. مثل اینکه موفق نمی اماکنیم که مباحثمان به سمت سخنرانی نرود  ما خیلی سعی می

 .به برکت صلواتی بر محمد و آل محمدکند هدایت  ،در مسیر مستقیم

بحث امروز ما به سمت این رفت که اگر بخواهیم نظام فکری در قرآن استخراج کنیم باید چه کنیم؟ گفتیم نظام 

ی از نظام فکری داشته باشیم، شود. باید تعریف بررسی می ،فکری براساس آیاتی که داللت به علم یا ذکر دارد

شود، براساس یک الگوی درونی فعلیات را از خود  مان این است که وقتی انسان با حقایق و وقایع مواجه میتعریف

توانیم هم به جای نظام  گوییم. می . که به آن نظام فکری میاش کند یا آن ساختار درونی دهد و عمل می بروز می

 بینی.  جهانفکری بگوییم ایدئولوژی و 

در هر سوره سیر حقایق داریم، یک سری رخداد در زندگی داریم و  توان نظام فکری را استخراج کرد؟ چطور می

شود. حال ما  توحیدی می آنانبینند نظام فکری  هایی که این حقایق را می انسانی که با این دو ارتباط دارد. انسان

حقایق و  شود زیرا کنیم. یعنی انسان مجاهد با انسان مومن متفاوت میخواهیم ساختار انسان مجاهد را بررسی  می

 .شوند رخدادها متفاوت معنا می

خاص نظام فکری انسان مجاهد را در  که به طور توانیم نظام فکری کل مومنین قرآن را بررسی کنیم و یا این می

نکته را بیان کردیم که اگر کسی جلو  14و  بیاوریم. چطور این کار را انجام دهیم؟ از خبیر بودن خدا جلو رفتیم

جا قرار نیست به نتیجه خاصی برسیم بلکه منظورمان تبیین روش  تواند در بیاورد. ما در این تا نکته می 50برود حدود 

 رخدادها و ساختار وجودی انسان. ،کنند: حقایق گروه سامان پیدا می 3ها در  است. که این گزاره

مان گوییم از آیات گرفتیم. برای آنکه خیال ها صحیح است؟ می ز کجا بدانیم که گزارهممکن است کسی بگوید ا

کردیم روابط  بررسیبه تدریج وقتی کنیم.  به روایات رجوع می بررسی شودتبیینی دیگر  یو در مقام آسوده باشد

 اندیشی و خبیر بودن را متوجه شدیم.  متفاوتی کشف شد مثال ارتباطات حکم، مصلحت

 را در روایات بزنیم و ببینیم که این نکاتی که به دست آوردیم صحیح است یا خیر. «خبیر»
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  «صفة الضال»

 «یَهْوِی مَعَ الْغَافِلِینَ وَ یَغْدُو مَعَ الْمُذْنِبِینَ بِلَا سَبِیلٍ قَاصِدٍ وَ لَا إِمَامٍ قَائِد  اللَّهِ  وَ هُوَ فِی مُهْلَةٍ مِنَ»

دارد و او غفلت دارد، این فرد با غافلین روی هواست و با مذنبین دچار روزمرگی  آن کسی که خدا به او مهلت

 «است؛ نه راهی دارد که قصدش کند و نه امامی دارد که جلودارش باشد.

 « صفات الغافلین»

 «اسْتَقْبَلُوا مُدْبِراً وَ اسْتَدْبَرُوا مُقْبِال  غَفْلَتِهِمحَتَّى إِذَا کَشَفَ لَهُمْ عَنْ جَزَاءِ مَعْصِیَتِهِمْ وَ اسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ جَلَابِیبِ »

کنند بدانچه به او روی آورده بودند. یعنی تا یک زمانی از یک  روند و پشت می تا آنکه از پرده غفلت بیرون می

 شوید. کردید و مدام دارید به آن نزدیک می چیزی فرار می

 « مِنْ طَلِبَتِهِمْ وَ لَا بِمَا قَضَوْا مِنْ وَطَرِهِم فَلَمْ یَنْتَفِعُوا بِمَا أَدْرَکُوا»

 «پس از آنچه در طلبش بودند نفع نبردند.»

 ها را توضیح داده است. های حاقه و معارج این در سوره

 «إِنِّی أُحَذِّرُکُمْ وَ نَفْسِی هَذِهِ الْمَنْزِلَة»

 «دارم. من خودم و شما را از این حالت برحذر می»

ثُمَّ سَلَکَ جَدَداً وَاضِحاً یَتَجَنَّبُ فِیهِ الصَّرْعَةَ  فَلْیَنْتَفِعِ امْرُؤٌ بِنَفْسِهِ فَإِنَّمَا الْبَصِیرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَکَّرَ وَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ انْتَفَعَ بِالْعِبَرِ»

 « الْمَغَاوِی  فِی الْمَهَاوِی وَ الضَّلَالَ فِی

مواظب باشیم: شخص باید از کار خویش بهره گیرد و حواسش به خودش باشد، بصیر کسی داستان ما این است که 

شود.  شود، به واسطه نگاه کردن چشمش باز می دهد و به واسطه گوش دادن تفکرش فعال می است که گوش می

بپیمود و از پرت برد. سپس راه روشنی را  گرفتنی و عبورکردنی است بهره می برد و از آنچه که عبرت پس نفع می

 ها دوری کرد. شدن در پرتگاه و گم شدن در کوره راه

 « صِدْق مِنْ تَخَوُّفٍ أَوْ نُطْقٍ فِی تَحْرِیفٍ أَوْ حَقٍّ فِی بِتَعَسُّفٍ الْغُوَاةَ نَفْسِهِ عَلَى یُعِینُ لَا وَ»

 این بنده خدایی که لغزید به خاطر آن بود که نتوانست حرف حق را بشنود. 
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 ل ممکن است انسان را از مسیر حق برگرداند:عام 3

 ترس (1

 طمع (2

 عرضگی یا ترس از نوعی بخل بی (3

  «فَأَفِقْ أَیُّهَا السَّامِعُ مِنْ سَکْرَتِکَ»

 ای شنونده از مستی به هوش بیا

  «وَ اسْتَیْقِظْ مِنْ غَفْلَتِکَ»

 از غفلت بیدار شو

  «وَ اخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِکَ»

 از شتاب خود کم کن

  «وَ أَنْعِمِ الْفِکْرَ فِیمَا جَاءَكَ عَلَى لِسَانِ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ ص مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ»

 باشی. به تو رسیده اندیشه کن که ناچار به انجام آن می وآله( علیه اهلل )صلیدر آنچه که از زبان رسول

إِلَى غَیْرِهِ وَ دَعْهُ وَ مَا رَضِیَ لِنَفْسِهِ وَ ضَعْ فَخْرَكَ وَ احْطُطْ کِبْرَكَ وَ اذْکُرْ وَ لَا مَحِیصَ عَنْهُ وَ خَالِفْ مَنْ خَالَفَ ذَلِکَ »

 «قَبْرَكَ

 کبرت را خرد کن

 «فَإِنَّ عَلَیْهِ مَمَرَّكَ» 

 خودت را یاد کن

  «وَ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ» 

 کشند. همانطور که برایت برنامه آمده است از تو حساب می
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 «مَا تَزْرَعُ تَحْصُدُوَ کَ»

 کنی. هرچه کشت کنی برداشت می

  «لَیْهِ غَداًوَ مَا قَدَّمْتَ الْیَوْمَ تَقْدَمُ عَ» 

 آید هر چه بفرستی برایت می

 «فامْهَد»

 پس خودت را آماده کن

 الْجِدَّ أَیُّهَا الْغَافِلُ وَ ال یُنَبِّئُکَ مِثْلُ خَبِیرٍلِقَدَمِکَ وَ قَدِّمْ لِیَوْمِکَ فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ أَیُّهَا الْمُسْتَمِعُ وَ الْجِدَّ »

هُ لَا یَنْفَعُ عَبْداً وَ إِنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ وَ إِنَّ مِنْ عَزَائِمِ اللَّهِ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ الَّتِی عَلَیْهَا یُثِیبُ وَ یُعَاقِبُ وَ لَهَا یَرْضَى وَ یَسْخَطُ أَنَّ 

 «لَهُ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا لَاقِیاً رَبَّهُ بِخَصْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ لَمْ یَتُبْ مِنْهَا أَخْلَصَ فِعْ

شود، اگر  ندارد، خداوند از این راضی می راه فرار همفرمایند، از واجبات این است و  طور است که می خالصه این

خصلت باال که گفتیم )از کار سختی  3را مالقات کند و از آن کسی صفت ناپسند داشته باشند اگر بدون توبه خدا 

و اجرای  که حق است به خاطر سخت بودنش سرباز بزند، به خاطر منفعتش حکمی را بچرخاند یا از راست گفتن

ی برد هر چند که خیل گوید که از دنیا هم نصیبی نمی و در ادامه می ای نخواهد داشت بترسد( را داشته باشد فایده حق

 تالش کند.

های  گیری( و تحریف از ویژگی اط دارد. خوف و تخوّف، تعسف )سختهم ارتب «تحصیل صدر»با  ای ها به گونه این

 صدر است.

فَعَلَهُ غَیْرُهُ أَوْ یَسْتَنْجِحَ حَاجَةً إِلَى أَوْ یَعُرَّ بِأَمْرٍ   أَنْ یُشْرِكَ بِاللَّهِ فِیمَا افْتَرَضَ عَلَیْهِ مِنْ عِبَادَتِهِ أَوْ یَشْفِیَ غَیْظَهُ بِهَلَاكِ نَفْس»

فِیهِمْ بِلِسَانَیْنِ اعْقِلْ ذَلِکَ فَإِنَّ الْمِثْلَ دَلِیلٌ عَلَى شِبْهِهِ إِنَّ   النَّاسِ بِإِظْهَارِ بِدْعَةٍ فِی دِینِهِ أَوْ یَلْقَى النَّاسَ بِوَجْهَیْنِ أَوْ یَمْشِیَ

لْفَسَادُ فِیهَا إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ ا وَ إِنَّ السِّبَاعَ هَمُّهَا الْعُدْوَانُ عَلَى غَیْرِهَا وَ إِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ االْبَهَائِمَ هَمُّهَا بُطُونُهَ

 « إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ مُشْفِقُونَ إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ خَائِفُون  مُسْتَکِینُونَ
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 :آن صفات ناپسند یعنیکند.  ت دارد عطف بیان میدر این قسم

 شریک برای خدا در عبادات بگیرد؛  (1

 شم خویش را با هالکت کسی بنشاند؛یا خ (2

 جویى کند؛ گناهى به خاطر کارى که دیگرى انجام داده عیب یا بر بى (3

 دم دارد بدعتى در دین خدا بگذارد؛یا به خاطر حاجتى که به مر  (4

 با مردم به دو چهره مالقات کند؛ یا  (5

 و یا در میان آنان با دو زبان سخن بگوید. (6

 در آنچه گفتم نیک بیندیش که هر مثال را همانند فراوان است.

ات  ف و کافران عمل کردی و اگر زندگیشوی، یعنی اگر تو مثل منحر )مثل این است که تو داری شبیه دیگران می

 ی یعنی خود کافر شدی. زیرا که مثل دلیلی بر شبه است.(مثل کافر شد یعنی شبه کافر شد

 کنند: های مختلف در مراتب مختلف را بیان می بعد مثل

تمام ایمان  همانا تمام حیوانات در تالش پر کردن شکمند، و درندگان در پى تجاوز کردن به دیگران، و زنان بى»

نان فروتنند، همانا مؤمنان مهربانند، همانا مؤمنان از آینده انگیزى در آن است، امّا مؤمهمّتشان آرایش زندگى و فساد

 «22ترسانند.

 چنان است. نساء در این قسمت جنس زنان نیست. ،داگر همّ کسی شکمش شو

  ، مُشْفِقُونَ ، خَائِفُون آید: مُسْتَکِینُونَ بعد صفات مومنین است که در حوزه صدر می

 آیند. مطالب در مراتب مختلف کامل روی هم میاگر کسی بخواهد روی این روایت کار کند 
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دهد یعنی حرف حق را با مردم در میان  . اهل تحریف هم نیست و پند میاستد به خاطر این راستگو ترس از خدا می

اندیشی برخی  های کذا و کذا داشته باشد. بخواهد به خاطر مصلحت اندیشی گذارد بدون آنکه بخواهد مصحلت می

گوییم که شما اگر یک خرده موهایتان هم بیرون بود اشکالی ندارد! دین  ید. مثال جایی رفتیم و میمسائل حق را نگو

شود. نباید دو زبان  هی مردم را با تحریف جذب کنی نمیکه بخوا دست من نیست که بگویم اشکالی ندارد! این

که کسی بخواهد کسی روی مدار حق برود بایستی حتما نظام ارزیابی قوی  داشته باشیم، این خیلی سخت است. این

 داشته باشد. 

اند، مستکین یعنی رام است. سختی و راحتی در امر دین برایش موضوعیت ندارد.  کش نیستند، فروتن مومنین گردن

کند و این را از  ین نمیمستکین یعنی سبک و سنگاینطور نیست که اگر سخت بود نکند و کار راحت بود انجام دهد. 

 ای که دیدیم و مباحث باال فهمیدیم. ترجمه 3

 کننده سور مدنی بود. این روایت بیشتر تبیین

نیست.  السالم( ین)علیهمحواستان باشد که هر روایتی را هم بررسی نکنید. برخی روایات مشخص است که از معصوم

 توجه به کتب روایی مهم است.

 شود:  ه مییک روایت خوب دیگری دید

رِفَةُ بِهِ بِأَنَّهُ الْأَوَّلُ کَأَنَّکَ تَرَاهُ، فَإِنْ کُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ )عَزَّ وَ جَلَّ( یَرَاكَ، وَ اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ عِبَادَتِهِ الْمَعْ  یَا أَبَا ذَرٍّ، اعْبُدِ اللَّهَ»

نَهُمَا الْفَرْدُ فَلَا ثَانِیَ مَعَهُ، وَ الْبَاقِی لَا إِلَى غَایَةٍ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا فِیهِمَا وَ مَا بَیْءَ قَبْلَهُ، وَ  ءٍ فَلَا شَیْ قَبْلَ کُلِّ شَیْ

 23«ءٍ قَدِیر کُلِّ شَیْ  ءٍ، وَ هُوَ اللَّهُ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ، وَ هُوَ عَلى مِنْ شَیْ

هر کاری . توانی ببینی، او تو را می بیند بینی. پس اگر تو او را نمی ر که او را میعبادت کن خدا را همانطوای اباذر »

بینم، پس او که تو  گویی که من که او را نمی بیند، این خبیر بودن خداست، می کنی فکر کن که خدا تو را می که می

کنی او دارد  است که تو هر کاری میگونه  خواهد بگوید توجه به خبیر بودن خدا این یم بیند، این لطیف است. را می

 «بیند ولو اینکه نتوانی بفهمی. می
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خواهند کار کنند، مقدمات کار کردن برایشان فراهم است،  برای ادامه بحث سوره دو بخش داریم، دوستانی که می

وقت ساعت  300خواستند کار کنند حدود  کنیم اگر خودشان می که ما موضوعی را به این صورت کار می همین

الزم بود. این موقعیت مغتنمی است که مطالب را به صورت پژوهشی برای خودتان ثبت کنید و یک نظام فکری 

های  خواهیم نظام فکری یتوانید یک نظام فکری برای خودتان دربیاورید. مثال ما در آینده م می آیا دربیاورید. ببینید

 ها را ثبت کرده و در اختیار دیگران بگذارید. انستید اینصصی مثال نظام فکری والدین را دربیاوریم. اگر توتخ

 

 نکته مهم راجع به عید قربان: 

ایم که الزم است توجه داشته  به دیگران شرّ رسانده ،ایم خیرات کنیم ما خیلی وقت ها بیشتر از آنچه که خواسته

خانوار  2000خدا متصل شویم. به نظرم رسیده است قربانی نکنیم مگر آنکه کل شهر را که  «خبیر»باشیم و به اسم 

 هایمان را بلند کنیم. باید حساب کنیم که چند گوسفند باشد که به همه برسد. باید کم کم همت .دهیمدارد قربانی 
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