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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 11/2/59  اخوت  ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ( اول  جلسه  )    فیل و قریش  سوره مبارهک           

 

واهیمبخوانیم.خیفیلوقریشرامییمبارکههسور

بهحساببیاورندصلواتیبفرستید.لسالم(ا)علیهبرایاینکهدرماهرجبماراجزءزائرینامامرضا

دریکیازرواقبرایاینکهحسکنیدفیلوقریش درحالتدبرهستیمواینلسالم(ا)علیههایحرمحضرترا

شودصلواتیبفرستید.تدبرمانبهعملمنتهیمی

یختمکنیدصلواتوقرائتیفیلوقریشیمبارکهسوره

***

می که همانطور یمبارکهسورهدانید مرتبشنیدهیفیل و مکرر داستانیاستکه به عدهراجع قصاید. به دای

فرستادنابابیلوفروفرستادنکلوخ آنهاییتخریبکعبهحرکتکردندوبا بهصورتهاتوسطخدایتعالی،

آیند.گوشتجویدهشدهدرمی

بهجهتمدخلورودیازالمیزانکنیم.دررابطهبااینسورهروایاتیآمدهکهدرحداقتضامطرحمی مطالبرا

کنیم.بیانمی

دیدنباچشمنیستوعلمیاستکهماننداحساسظاهریروشناست.یعنیحقیقتیرابتواندببیندیتؤر:أالم تر

گویدمثلدیدنباچشم.برخیمطالبریزدرساختاروجودیاستنادشبهچنیننکاتریزیاست.یعنیوقتیمی

بایدبهآنتوجهکنیم.آیاندیدی؟بایدبخواهیکهببینی.مایکمدلدیدنغیرازرویتحسیداریمکه
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یقریشگونهندیدی؟استفهامتقریریواقراریهمدرسورهشودکهمگرایناستفهامانکاریهمچنینترجمهمی

داریم.

یمهمیاست.واقعشدهاستونکتهاهلل()صلینقلاستکهاینداستاندرسالوالدترسولخدا

هایتفعیلوافعالاست.کیدتضلیلواضاللهمبهیکمعناستوبابسوءقصدیبهمکهداشتند.یک دوم:  آیه

نتیجهکردندکهکعبهراخرابکنندوبینتیجهونقشبرآباستیعنیحرکتهابییآندرتضلیلیعنینقشه

 د.مان

یآیهعطفبهآیههایمتفرق.اینهایمتفرقودستهدستهاست.طیرابابیلیعنیجماعتابابیلجماعت سوم:  آیه

 تضلیل..المیجعلکیدهمفیقبلاست

هاییکهحالتآتشزنهداردوغیرسنگمعمولیاستزدند.وعذابقوملوطهاراباسنگابابیلآن:چهارم  آیه

همچنینبود.ومانمیدانیمسجیلچیست.

یااشخوردهشود.درفصلباقالیکهباقالیفجعلهمکعصفماکول.پوستزراعتیمانندغالفلوبیا.پنجم:  آیه 

کعصفماکولدوحالتدارد:شدهوایناستکهسجیلواردبدنشان

(مثلغالفنخودفرنگی.1

(وضعیتشانازنظرظاهرمتفاوتشدهباشد.2

کند.گویندماکولکسیاستکهآکلبهاوافتادهباشدومثلشتهمحصولراخرابمیوبرخیهممی

است.همه بوده نامشابرهه استو داشته را کعبه کردن ویران یمنقصد پادشاه که دارند اتفاقنظر یراویان

است.ممکناستکهکسیکاریکندولیاهلل()صلیبودهاست.وجدّنجاشیدرزمانپیامبرابویکسوماشهمکنیه

ژنشاصالحشود.

کنداینبندهخدافهمیدهبودکهمکهجاییداردکهمردمرفتوآمدمیشود.ییمنبسیارمهممییحملهانگیزه

ازطالوجواهراتبنانهاد.اینمهماستکهراسازیکردوکعبهیابد؛اوهمآمدومنسکواقتصادشانبهبودمی

وحضرتآمدلسالم(ا)علیهگویندکهحضرتابراهیمکعبهاززمانبنایشزیارتگاهبودهاست.مثالمی
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اینداشتدرهیچعاطفهلسالم(ا)علیهکنندکهابراهیمایداستانرابیانمیرارهاکرد،بهگونهلسالم(اا)علیههاجر

معنوی و زمین بهترین در که نقطهحالی آنترین عالم حضرتی زمان از محل این حال هر به گذاشت. را ها

معتبربودهاست.لسالم(ا)علیهآدم

سازیکردویکمقداریهمرویشاضافهکردمثالازطالوجواهراتساختو.....آقاکعبهرامشابهخالصهاین

گذشتپرسیدکهچهجامیجارفتهبودونشستوقضایحاجتکرد،ابرههکهازآنمردیازقبایلکعبهبهآن

طوراستکهاینانگیزهنبودهاست.هیچجنگیبیایبرایشروعجنگشد.کسیچنینکاریکردهاستوبهانه

چنیناتفاقیافتادهومنجربهاینحرکتشدهاست.

خوردوباخودفکرکردکهاگرکعبهراجافهمیدکهبهدردشنمیمیکهبرپاکردهبودهازهمانلَخالصهاینکهعَ

اشاینبودکهباسالموصلواتتمامدغدغهندداشت.هایدیگرغیرزیارتاینکعبهنخواخرابکندمردمچاره

کعبهراخرابکند.

 خرابمیکهایناتفاقجدیداستکهافتادهاست، ایجادمیمنسکیرا کعبهکندومنسکیرا ایکهمحلکند.

هاراخدانگفتهاستوجالباستکهدرقرآنذکراینایبسازد.خواهدازبینببردوکعبهموحدانبودهرامی

یاوبرایاینکارافتدکهانگیزهدروسطراههماتفاقاتیمیهارابشنویم.هایرواییاینستومابایدازنقلنشدها

شود.بیشترمی

هاراهامیروندووحشتعجیبیآنکند.مردمقریشدستهدستهرویبلندیهایمختلفیتوقفمیدرراهدرمحل

گیرد.فرامی

میعبدالمطلبکارسقایت استواینیعنیمکههمدرزمانخودرا کردوکارینداشتکهچهاتفاقیافتاده

گویندکهکعبهمحلبتپرستیبودهداشتهاست.اغلبافرادمیهمموحدانیداشتهاستهرچندمشرکانیخودش

اند.موحدیندرنبودهموحدیدرمکهنبودهاستواینصحیحنیست.مثلهمیناالاهلل()صلیاستوقبلازپیامبر

مثالخواستهدینابراهیمیراپرستشکندجایشمکهبودهاست.اقلیتبودند.درواقعاینجاهنوزهماگرکسیمی

ممکناستبالدیبیشترینترویجتوحیدراداشتهباشدواشتباهاتیهمدربینافرادشوجودداشتهباشد.
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اهلل()صلیوعلمیومباحثاتومناظراتداشتند.ولیچونبهقبلپیامبرناجتماعیأقریشهمقومخاصیبودند.ش

کنیم.بااینحالقریشنسبقویومهمیداشتند.دمطرحمیعخوردباجزیرهالعربیکیگرفتهوبمی

پیامبر اینکه از پرمبعوثمیاهلل()صلیبعد بحثسقایتکعبه خدشهرنگمیشوند در سعی اینشود کردن دار

پرداختند.رسیدهاستمیمیالسالم()علیهکهبهحضرتاسماعیلاهلل()صلییقبلیپیامبرسابقه

هابودهقابلکنترلنبودهاستوخیلیازمسائلیکهبرایکعبهومنسکچونکعبهمحلرفتوآمدقوموقبیله

واینرانبایدالزامابهقریشنسبتکردنهابودهستمثاللختطوافحجاتفاقافتادهاستازجهتاقواموقبیله

هانداشتند..وقریشهماصراریبهرفتوآمدداد

یتاریخیجالباست.بدنیستراجعبهقریشواتفاقاتقبلبعثتتحقیقیاند.وضعیتاینقطعهروایاتجالب

بمطرحبودهاستولیمابایدبیشترونهجالبالغهجاهلیتقریشوعرالسالم()علیهمانجامشود.درلساناهلبیت

ازایناطالعاتداشتهباشیم.

السالم()علیهگرفتهشدهاستکهتاسیسشکردند.حضرتابراهیمالسالم()علیهیکعبهازحضرتآدمابهتاولیه

کردنددرمیبیایندوبروند.سعیبنانهاد.کعبهجاییبودبرایاینکهرانیزهمتجدیدبناکردندومناسکجدیدی

گردند.ینگزینندوتنهامنسکراانجامدهندوبرآنسکن

کوفههمچنیناست.مختلفالمالئکهاست.اهلهامتفاوتاست.یکعبهقدسیتیداردکهباسایرمحلخودمنطقه

.مثلشبقدرشوندهارامتوجهمیمعناومعنویتسبکبودنآسماناینمحل

یشرایعروزهوحجوامربهیشرایعاست.درهمهدانیمدرواقعجامعبینهمهتامی11آنرافروعدینیکهما

هستوخاصیتشریعتاست.معرو ... شریعتفو تعییندر شرایطبومیافراد هایخاصشکلشمتناسببا

گرددولیاصلشدرهمهبودهاست.می

بهجریانالسالم()علیهحضرتابراهیم بتوانندجریانامامترا برایاینکه بهخرجدادنداینبودکه شگردیکه

داستان به توجه که کرد مقرر خودشان اقامت و سکنی محل را مکه کنند تعیین قیامت روز در دائمی

حائزاهمیتاست.بسیارالسالم()علیهواسماعیلالسالم()علیههاجر
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نبیمنحصردرپیامبراهلل()صلیرسیدیم.درزمانپیامبراهلل()صلیداشتیمتابهپیامبریفترتسالدوره011ماحدود

دردورهاهلل()صلیاعظم ظاهرا بود. وحواریداشتیمولینبینداشتیم. یگوینددورهنقلیمیدریفترتاوصیا

فترتاستیعنینبیوشریعتینبودهاست.

کنند.درقبلازاینممکناستکهچندیننبیبیانمیالسالم()علیهامیرالمومنینفترتالرسلیعنیانقطاعانبیاکه

ایاست.یایهمزمانبودندواینهمنکتهکهانبالسالم()علیهدریکزمانحضورداشتندمثلداستانعزیر

دتوحیدموحدینموجودجاهرچهکهقدرتابرههبرایتانمشخصشوگویندابرههبهشترهاییبرخوردکرد.اینمی

وضعیتاهلل()صلیهاازظرایفتاریخاستکهمادروپدروعموهایپیامبرترخواهدشد.ایندرمکهبرایتانواضح

ندوتکاننخوردند.حتیدرقلبشانهمتغییروتزلزلیراهپیدانکرد.ردعبدالمطلبراداشتندکهکعبهراترکنک

اهلبیت بکنندکهاگرمیمطرحمیم(السال)علیهماینرا مامیخواهیدیکیرا گوییمستاییدبهاجدادشبستایید.

خواهندمیالسالم()علیهمیعبدالمطلباست.اهلبیتولیاینمهماستکهاینپسرونوه...!گیرمپدرتوباشد

یفرزندانشمبلغدینباشندهمهایتصمیمگرفتبگویندصفاتشایستهقابلانتقالاست.مثلاینکهاگرخانواده

یمعمّمنباشد.واینگویندکهازنسلماغیرشیعهکنند.برخیازعلمامیاینیکحالتتکوینیدرنسلایجادمی

هابودکهانقالباسالمیراتاکیدوپافشاریبرنسلاستکهشیعهبایدعالمباشدوبایدمعممباشد.وهمینعلم

جاریکرد.

هاییدرعالموجودداردکهشریاناصلیآنازیکخانوادهبودهاست.اینمیزانپافشاریبرایایناستکهتنه

جمالتعبدالمطلبرابفهمیدکهانارباالبل.ومیخواستهتوحیدافعالیخودشرابهرخعالَمبکشد.

زفول.ایننرفتننشانازدلقرصیاستکهمانیممثلساکنینشهردگفتندمااینجامیایمثلزمانصدامکهعده

داشتند.

گویداگربنااستکهکعبهباشدپسماهمباشیمواگرخداخدایداندکهمینبودکعبهرامعادلنبودخودشمی

کعبهاستپسخدایماهمهستوازیکحمایتغیبیبرخورداربودند.

اینوادهشترداشتندویکخاناهلل()صلیخاندانپیامبر وهمیپولداروموحدبودند. زرنگبودندکههمدنیا ها

عبدالمطلببهدمدرابرههرسید.مردیتنومندوزیباوقابلاحترامبود.ابویکسومازکرسیپیادهآخرتراداشتند.
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بویکسوماشتراست.211گاهپرسیدحاجتتچیست؟واوگفتحاجتمشدوباآنجنابرویزمیننشستوآن

هاهمزولمزهایپادشاهیاست.بایدآدمپادشاهاینیکعبهراخرابکنم.گفتازچشممافتادیومنآمدمخانه

هارابفهمد.شودتااین

«یشترانتصحبتمیکنی؟گوییودربارهاتسخننمییدینییخانهتودرباره»

می دیندار و موحد پادشاه عبدالمطلبمیشوداینخیلیجالباستکه به شخصی! مالِ از که اتدفاعگوید

کنی؟!!می

اینسخنچنانتاثیریگویدکهمنراجعبهمالخودکهمالکحفظآنمباتوصحبتمیعبدالمطلبمی کنیم.

.داستاناگرغنیمتاستگویندیکمویازخرسکندنهارابرگردانند.مییشترداشتهکهابرههدستورداردکلیه

گویند.هاشکستخوردهبودندواینراجنگنرممیرسیدآنجاهمبهاتماممیهمین

مالکیتمهممی تعلقو موضوع اینسوره میدر الیالفقریشمعنا الم و سورهشود در یفیلیکنظامیابد.

می میمالکیترا رفبینیدیعنینظاماتمالکیترا هرکدام خبینیدکه خلقمیتارهایمتناسببا کندوودشرا

کندویاضرر.مالکیتاستوجنسشتعلقاست.مهماستکهاینتعلقازکجاکندیامنفعتپدیدارمیپدیدارمی

آیدوبهچهکسیوابستهاست.ماهمهبهیکسریچیزهاتعلقداریموبایدببینیمکهاینتعلقچهنفعوضرریمی

برایمانداردکهبحثبعدیاست.

قدرمتیقّنتاریخشود.نازلمیحسّشازقبل،نازلشودعذابوقبلازاینکهخالصهابرههشبسنگینیراگذراند

یداستاناینسورهچنیناست.درباره

توانندازپسِمردمبربیایند.اینجالباستکهازیکجاییدیندانستندکهاگردیننداشتهباشندنمیحاکمانمی

کنندواینبهیرنسانسهمنتوانستنداینشدوازآنبهبعدازآنخارجنشدحتیدورهواردسیاست هاراجدا

جویانساناست.خاطرفطرتدین

ماتصویرمانازدورانجاهلیتمثلایناستحرفعبدالمطلبوابوطالبراتقویتکرد.کهآمد،اهلل()صلیپیامبر

رنوجودداردکشدوجاهلیتمدوسختیمیکههمهدرفضایمبهموتاریکبودندولیهمیناالنهمانسانرنج
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فرستیمبرایمییکگوشهکنیموبههاراتبدیلبهداستانمیزدگیشرکاست.اینکهمااینوتصمیمازرویجوّ

شود.خودمانسختمی

برایرسیدنبهدنیایشانایراوسیلهدینهاانواعتعامالتیکهانسان..،یآلعمراناستیمبارکهاینبحثسوره

بههرحالدینرامصادرهبهمطلوبمی.تواندموضوعراتغییردهدمیکنند.می گویندآبایدکهمیشنیدهکند.

دهدوگرنههست.کاناتظاهرینداردبروزنمینیستوگرنهشناگرماهریخواهدبود.چونام

شودبایددرمتنمحاورهنگاهشکنید.بایدهرکالمییکمتکلمویکمخاطبداردووقتیتبدیلبهمحاورهمی

درمحاورهبهکالمقبلیتوجهشودوبراساسآنتبیینشود.

اسرائیلیکید.واینحرفباحرفبنیهمربداربیتمستانفهبگیریدحرفخوبینیست.اگرانارباالبلرا

شودکهتوباخدایتبروبهجنگ.می

زیرا نبود. فضایمذاکره و نبرد سمتمذاکره به را ولیعبدالمطلبفضا کند. خرد آمدحضرترا ابویکسوم

هااعتماداستکهشمابهآننآییمیمنوشماهمبیاییدمکه.نهایتمذاکرهایمذاکرهبردادوستداستیعنیمامی

جارونقبگیرد.کنیدوآن

مناسکمذاکرهبردارنیست.البتهدرزمانفعلیبرخیازمناسکبهخاطرشرایطعرفیتغییردادیممثالتغییراتیدر

نیست. جایز مناسک در تغییری هیچ خدا حکم براساس ولی توسطذبح. مناسک در تغییرات سری یک

گیردکهاینهممبتنیاستبراینکهانهواالوحییوحی.انجاممی(اهللصلی)پیامبر

یرعبدردشمنایجادکرد.یموفقیتحضرتعبدالمطلباینبودکههمشترهایشراگرفتوهمزمینهنشانه

هابافیلکنندکهموازیگونهکارمیهاایناست.برخیدرکارتنهبخشیازشکستابرههبهخاطرآنرعببود

هاتلقیهارمکنندکافیاستواینگونهالزمنیستوهمینکهچندتاپرندهبیایدوفیلگذارندولیاینپرندهمی

کندکعصفماکولاشارهمیوالزمنبودهکهیکییکیوموازیباشد.شودروندکافیمیکنندکهدارندازبینمی

وایننشانهیهارویتکتکسوارهاپایینبیایدالزمنیستتکتکپرندههالهشدند.هازیردستپرندهکهاین

قدرتالهیاست.
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توانیدقطعینقلکنیدوشویدوحرفیرانمیزنیمیشویدنوعاواردگمانهوقتیکهشماواردتاریخوتحلیلآنمی

می استولی ظنّی متنشهم و است فهمیخودشظنّی را قطعیتی آن از میتوان من ازد. یکنمونه خواهم

زنیاست.هابیاوردولیهمهگمانهتواندکارکندونمونهپردازیرابیانکنموکسیمینظریه

ذلیلمیشودخافضهرافعهمیینملوقتیقدرتمندیواردکشوردیگریمیطبقسوره کند.کندوعزیزانشانرا

زنیاستوهاهمهگمانههایمالکیتاست.اینآسیبتغییرسازهیجنگدرهرشهریچنیناستواولینقاعده

نشاندهدعزیزاینایناستکهکندهانمونهاست.حضرتعبدالمطلباولینکاریکهمیاصالقطعینیستواین

ابرههبسیارکودنبودهکهشترهارادادهاست.خوداینکه واندبتکسییاینمرحلهدرشهرهمچنانعزیزاست.

ازهنرمذاکرهاست.،کمکندآسیبرا

کردهطیورابابیلپدیدارشدندوهریکایکهآفتابطلوعمیکندکهدرهمانلحظهصاحبمجمعالبیانبیانمی

شوددرحجهایمناکهدرمشعرجمعمیهایشداشت.ریگازآنمرغانیکسنگبهمنقارودوتابهچنگال

هایابابیلبینداز.سنگبایدانسانرایاد

گویمکهسنگنبودهمثالیقینینیستکهاینسنگبهشکمشانخوردهیابهسرشان.تاریخهمیقینینیست.نمی

تواندواردبشود.مهماینهایزیادیمیشدهیعنیچندزمانهبودهوصحبترسدمنفجرمیبلکهاینکهبهشکممی

دهیم.گیرهایتاریخیالکیاستکهمانبایددرمتن

شودشوندمثالخانممگرمیگویندوسوالبرانگیزمیهایدبیرستانوراهنماییاینمطالبرامیبرخیدرکالس

مانند.بحثاصلیبایدبرسرتوحیدافعالیباشد.کهسنگیمنفجرشودوازاصلبحثجامی

نبسیارمطالبتاریخیاستاینسورهاست.کهخیلیهمبهاگردرقرآنبخواهیمدستبگذاریمکهراجعبهآ

خورد.دردنمی

هستندسوره اینجا مکررخواندهدرستاستکهدوستانیکه مرورهایفیلوقریشرا اندولیاینکهآیاترا

کنیمنکاتجدیدیبهذهنتانخواهدرسیدکهیادداشتکنیدوبهسایردوستانتانانتقالدهید.می

خواهندرویاجرایپژوهشمسکینویتیمکارکنندالحمدهللیکنفراعالمآمادگیابودکهدوستانیکهمیبن

خواستمراجعبهپژوهشیتیمکارکنمکهنشدواگرفرصتشدبعدازبحثفیلوقریشصحبتکرد.امروزمی
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هانیازبهپژوهشداریمروشبرخوردباآنکنیمولیدرذهنماینمبحثبازاستکهمابراییتیمومسکینومی

برخیزیراسواالتزیادیدرذهنمانوجودداردزیراکسیکهمسکینویتیماستنوعافقرفرهنگیهمدارند.

کنیمکهزودترنتیجهدهد.هایدرستودرمانکارمیگویندمابهجایکاررویمسکینویتیمرویانسانمی

هایفیلوقریشیمباحثسورهادامه

یفیلمرتبطاستیعنیبادفاعیکهخداازمکهکردودرانظاریالفبهسورهگذارد.ااینسورهبرقریشمنتمی

موجبآبرومندیشماکهبیتاستگویدکهاینبناییخدامیشماراقویجلوهدادکهازراهنزنانحفظشوند.

شدهاستآنرابپرستید.

داردولیحقمطلبایناستکهوجودشانارتباطیاند.بینگویندکهفیلوقریشیکسورهمیبرخیاهلتسنن

هابرایتشیعاند.واینیعنیحدّسورهتوانیمبگوییمایندوسورهرابایدباهمبخوانندولینهاینکهیکسورهمی

وفیلوراباهمخواندبایدضحیوانشراحکسیکهخواستدرنمازببسیارمهماستکهبرایتسننچنیننیست.

 فلقوناسهمزوجسورهنیزقریشرا همبخواند. نوعااندولیالزامینداردکهباهمخواندهشوند.با مراجعما

مواردیهستکهبایداحتیاطشودمثالامامنمازمستحبییفیلوقریشباهماست.گویندکهایندوسورهمی

اند.خواندهمی

بهمعنایهزارومصدرشاِلفاستکهبهمعنایهمبستگیاست.الفتبارمعنایمهمیاستو«الف»:ایالف قریش

شود.الفت،انسنیستولیانسهمدارند.بهقولراغباصالالفترابهدلیلاجتماعوهمبستگیالفتگفتهمی

آید.تهمحالتمتعدیوهمحالتالزممیالفشودکهالفترابرایمکانهمبهکاربرد.گاهمی

اند.ستکههمهازنسلنضربنکنانهاهلل()صلییقریشنامعشیرهودودمانرسولخداکلمهقریش:

درسفرباشند.کهبرایراهپیمایینیرومنداست(شتریرحلتیعنیوقتیسواربرراحله)

آبوعلفبودهیخشکوبیذرعنداشتهبودهودردرهرحلتازمشخصاتاینشهربودهاست.اینشهرامکان

گذارندهاست.استقریشزندگیراازطریقتجارتمی
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اشاستولیگرددوغیرذیذرعبودنشحالتذاتیمیبرالسالم()علیهازنظرساختاراقلیمیبهزمانحضرتآدم

هاستواینازعجایباینسرزمیناستکهگیاهمکانیاولزندگیدرتمامیهارتبهدرعینحالدربینسرزمین

یزراعتانجامدهید.توانیدکاراقتصادیبهواسطهبهشکلزراعیندارد.نمی

جاساکننشدهاست.قریهنبودهاست.بهخالفپسمنظورازغیرذیذرعبودنیعنیکسیبهخاطرزراعتآن

مدینهکهامالقریاست.

اینکهایمانبایددرونیایدارندوربطمیدرنهجالبالغهخطبهالسالم()علیهامیربهخاطرهمینحضرت دهندبه

گویندکهانبیامالواوالدوسربازنداشتندوبهخاطربردومییدرونیداشتهباشدلذتمیباشدوکسیکهانگیزه

اطرطمعبهدنیابهاوجذبشوندولیدرجذبشدندالبتهممکناستیکنبیهمبهخهاجذبمیایمانشانانسان

شود.یاینسرزمینهمایمانمهممیاولیه

یترانزیتبودهاستواینکهکردند.منطقهآزادبودهاست.جادهدونوبتدرسالبهسمتشامویمنتجارتمی

جا.ایبهعنوانپایهانتخابشودکههرکسیبخواهدتجارتکندبیایدآنیکمنطقه

.مبستگیملیداردکهدودلیلداردایننیازبهیکه

اشماههدرسفراستبایدخانواده0(خودشانبایداهلسفرباشندوسازوکارسفرراداشتهباشندیعنییکمدت1

توانادارهراداشتهباشد.

(قدرتپذیراییافراددیگرهمداشتهباشد.2

همباشندکهازدیگرانپذیراییکنند.دوخصوصیتمتضاداستیعنیافرادی

هایشانراآمادهکنند.درواقعشبیهبهکربالاست.یعنیدرموسماربعینبایدبپذیرندکهخانه

دانستندکهاصحابفیلبرندکهمیشدندوازخداحسابمیخالصهغارتگرانوراهزنانمتعرضراهایشاننمی

زدند.گرفتندونهبهشهرشانمیسرراهشانرامیبارسوسکشدهاستدیگرنهیک

دیدند.اندوفقطظاهررامیاینبیتواینشهرحفظشدهاهلل()صلیدانندکهبهخاطریکپیامبرمردمنمی
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ییکییادکنیمواینفضیلتبهواسطهدرخوداینایالفیکفضیلتیوجودداردکهبایداینفضیلترابهبزرگ

هادرتجارتامنیتتریناصلکنندولیتالیفدارند.یکیازمهمالهیایجادشدهاست.اینهاعبودیتنمیعنایت

هرچندکهشوند.هارانسبتبهبقیهسرمییبسیارمهمیاستوآناستواینامنیتفضیلتاستویکنکته

سربقیهخالیمیزدند،دشمنیغارتگرانوقتیبهقریشنمی فهمندکهکسیامنیتیدارد،وقتیمیکردند.شانرا

هادرآیندهبیشترخواهدشد.دشمنینسبتبهآن

روید.هامیآیدولیشمابهپیشآنرحلتکردنمنظورمانسفرکردناست.کسیکهمردهاستنمی

برایندوکوچبودشانهایاجتماعیهازیرساختالفتبهمعنایالفتبرایتجارتوزندگیاجتماعیاستواین

الفتخاصیتیکهداردایناستکهیککارپیچیدهوسخترابهیککارکردند.وباخوبیوخوشیزندگیمی

مثالیکخانوادهکهدرکنارهمزندگیسختسبکوشیرینتبدیلمی آسانمیکند. برایالفتکنند.شانرا

هایقدیمیچنینبودهاستکهخانهاریوجودداشتهباشد.الزماستکهیکهدفمشترکمدنظرباشدوسازگ

کردند.ترزندگیمیهاییکهباهمالفتداشتندراحتکردندوخانهچندینخانوارباهمزندگیمی

الفتمنوطبهتشکیک بههرحالممکناستدرنظامکفریکالفتیایجادشودولیپایداریالفتمهماست،

%باشد.ممکناستکهنیمهپایداریاپایدارباشدکهدرهردوحالتالفتاست.111%یا01استممکناستکه

اندحتیاگرهدفشانالفتیکنعمتاستوبایدسپاسگزاریشود.نعمتایناستکهیکجمعیهمهدفشده

لفتدربلوغعاطفیوارداتواندمثبتیامنفیاستفادهکند.الفتچوننعمتاستهرکسیمیآزاردیگرانباشد.

میشود.

بهعلتایالفدادنخداقریشرا.قریشمفعولاولاستومفعولدومحذفشدهالمدرالیالفالمتعلیلاست.

بدلایالفاست..فهمیمکهمفعولدومایالفاستوایالفهمرحلهاستومی

زیسازگارکردهاست.یعنیاینکهخداایشانرایعنیخداقریشراباهمدریکچیخداقریشراکهایالفداده.

حضرتعالمهحذفیاترا.یالفاهللتعالیقریشایالفهمگونهاستلااستاینهبرایرحلتوکوچآمادهکرد

کنند.مطرحمی
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یعنیالمترکیففعلربکباصحابفیل؟بلهمادیدیم؛واینعلتیبرایتالیفقریششد.یعنیآنسبباینشد.

ها.تازهایننبیشترشدوعدوشودسببخیرشوداگرخداخواهدیجوامعاعتبارشااینموجبشدکهدرگستره

گلکردندومطرحشدند.

فایاولجملهبرایاینآمدهاستکهگوییبوییازشرطیتراداشتهباشد.یعنیبودنشرایطیبایدباشد:فلیعبدوا

نهتارببیتراپرستیدولیرفع بپرستید. ابهاممیکندکههرچهبودهوهرچهشدهاستشمابایدرببیترا

هاراحضرتعالمهببیترابپرستیدوتماماینحرفتفسیریدربیننیستکهدرهرحالیکهپیشبیایدبایدر

می فاء پرستید.آورند.برای را بیت رب باید ندهد چه و دهد ایالف خدا پیداچه حالت کند:میدو

وکاریبهگذشتهنداشتهباشد.یترابایددرهرحالتیپرستیدیفیلگرفتن:ربب(باسوره1

(حاالکهخداایالفدادهاستپسپرستشکنیدیعنیبهیمناینایالفپرستشکنید.2

گذشتهنداریمپسبایدشرطینباشد.کاریبهیاایباشدیعنیشکلمستانفهباشدوسببتواندحالتسکتهفاءمی

جافایشرطیهنیست.ربرابپرستیدواین

فایفصیحهوقتیاستکهقبلشمیزانیحذفیاتداشتهباشدواینگونهاستکهنگاهکنبهاینخیرونعمتونگاه

اینفاحالتسهنقطه.اتوبهتکتکعناصرحیاتتکنبهتکتکلحظاتزندگی عبادتکن. پسخدارا

دارد.

لربک مثلفایفصلّ قریشنمیمیناگرجریاناصحابفیلاتفاقنیست.اینفایفصیحه قطعا توانستبهافتاد

ایالفیبرسد.

***
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 دومساعت 

هماین فصیحه میفاء بهتکتکروزهایطور نظائرآن، کنبه نگاه برکتو اینخیرو کنبه نگاه که شود

عبدوالیفدارد.«سهنقطه...»زندگیت،تکتکعناصرحیاتت.پسخداراعبادتکن.حالتشرطندارد.حالت

اگرچهاکثرمفسرینشرطیهگرفته هزاراننعمتشرطنیست. برایایالفقریشورحلتشتاءوصیفو... اند.

تواندتایالفراآوردهاست؟دوعلتمیآیدکهچراخداایننعمدیگر،خداراعبادتکن.حاالسوالپیشمی

دارند،اینکهاگردیگرانایننعمتراندوماینکهایننعمتمهماستوانسانبایدتوجهکند.اولداشتهباشد.

داشتههافلیعبدوااگرهمانسانتاشرایطعبودیتبرایشانفراهمشود.تدارکیببینندتاازایننعمتبهرهمندشوند.

شود.باشند،ایالفشانبیشترمی

هامختلفاست.یکیازدالیلسکونت،خودسکونتبودهاست.مثالکسیازکودکیجاییدالیلسکونتانسان

بینندجایدیگرشرایطیکنندومیهاهجرتمیکند.دربعضیمواقع،انسانوبهآنجاعادتمیکندزندگیمی

انگیزهجاساکنمیبهترداردوهمان اگرشهریموقعیتتجاریوامنیتداشتهشوند. هایسکونتبسیارزیادند.

شدوهمموقیتتجاریاممیباشد،محلخوبیبرایسکونتاست.مکههممحلکعبهبودومنسکدرآنانج

نافعشد.اینامنیتودرآمدبایددرراهعبودیتقرارگیردوالّااینمگراییمیموجبدنیاداشت.همینموقعیت

کنند.مادیانسانراسرگرمخودمی

وانیمت،یعنیمامیخواهدبگویدکهعبودیتخداموجبتامینروزیوامنیتاستیقریشمیآیاسورهل:سوا

؟شودایمومنشود،رزقوامنیتبرایشفراهممیبگوییماگرجامعه

اتفاقابرعکساینجملهرامینهسورهاینرانمی نباشدگوید.یعنیاینکهمیگوید. شودکهاصالعبودیتخدا

گذارباشوکرده،سپاسگویدبهدلیلاینکهخدارزقوامنیتراتامینولیتامینروزیوامنیتباشد.سورهمی

دوسورهفیلوقریشمصداقخاصهستند.ایندوسورهدربارهقریشواصحابفیلصحبتخداراعبادتکن.

ینیمکهآیاکند.پسدرابتدانبایدبهدنبالتعمیممصادیقسورهباشیم.بایداولسورهرادرستبفهمیموبعدببمی

خوانیم.سورهرامیشودتعمیمدادیانه.مافعالمی

جاایالفقریشبوجودآمدیاقابلرویتشد.ایجادایننعمتسببعبودیتدراصحابفیلازبینرفتندودراین

هاشد.این
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آوراست.ایالفقریشنعمتیاستکهتوجهبهآنعبودیتجمله انشایی:

آورنیست.درحالیکهایالفقریشالزاماعبودیتجمله خبری:

آورنیست.عبودیتالزامااطعاموامنیت

عبودیت:جمله انشایی آوراست.جملهتوجهبهنعمتاطعاموامنیت، امربهبلکهیانشاییصدقوکذبندارد.

توانیمبگوییممادرشهریاطعاموامنیتراتامینمیکنیموهمهعبدمیشوند.کندبخاطراطعام.نمیعبودیتمی

فراهممیولیمیتوا اگرمنذرفکرکردکهاولبایدنیمبگوییمباتامیناطعاموامنیتاقتضایعبودیترا کنیم.

بینیم.اگراطعامومادرآیاتقرآنخالفاینرامیهاعبدشونددرستنیست.حتیاقتصادرادرستکندتاانسان

امنیتنباشدمردمبازهمبایدعبودیتداشتهباشند.

امنیتمهمهستندولیتالزمیباوامنیتدوفاکتورمهمدرزندگیانسانهستند.بحثماایناستکهاطعامواطعام

خواهیمبهایماندعوتشانکنیم.بایداینخانوادهراازنظریفقیرداریمکهمیمثالمایکخانوادهعبودیتندارند.

هاچنینحسکنندکهعلتایمانآوردنشان،اطعامشودکهایناطعاموامنیتتامینکنیمولینبایدطوریرفتار

پرستند.پرستشخدابخاطرختاللایجادشوددیگرخدارانمیکردناست.چوندراینصورتاگردراطعامشانا

ها.عبودیتاستنهبهخاطرنعمت

بودیتهمبههمینصورت.پسبینایالفوعبودیتحالتعموموخصوصمنوجهدارد.اطعاموامنیتوع

می فیلوقریشرا بهجایشخصیقوقتیسوره یاتراریشیقراردهیدوازچشماواینآخوانیدبایدخودرا

فهمید.اگراینکاررانکنیدسورهرانمیبخوانید.

میپدیده بوجود زیادی اقتضائات اثر در اجتماعی گسترههای اثر در و شدهآید ایجاد زمان ی یهمهاست.

یامنیتی.یرزقیدارندیاجنبهشود.یاجنبههایاجتماعیبهنوعیبهاطعاموامنیتختممیپدیده

گزارهطوراستکهازمسیرظنبهیقینمیسورهاین اولگمانهرسیم. موجبهجزییههستند. کنیموبعدزنیمیها

کنیم.رویمواثباتمیپیشمی
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ازترینگزارهترینوعقلیهایحسیزیادیدارند،متشابههستند.حسیرغماینکهالمانعلیهاییچنینسوره ها

شود.هابرداشتمیاینسوره

اینیک کهدریچهیآناجتماعاست. طعاموامنیتدونیازاساسیانساندردوساحتمادیومعنویاست.

یظنیاستکهبایدعقلیشود.گزاره

بایدازسورهفیلوقریشیادبگیریم.اولگزارهگزارهایننوع بنویسیدتاجلنویسیرا وبرویمواگرهایظنیرا

شود.،اثباتمیمثالنقضپیدانشد

شوددرعالممادییکنوعسازشمیشودکهالفتدرقلوبشتیقراربگیرد؟محلالفتقلباست.چگونهمی

هاهمراستاشوند.امادرالفتمعنویباقلوبیعنیدرالفتمادیممکناستکهانسانشودبوجودبیاید.کاریمی

شودبهالفترسید.شتینمی

فهمیمکهطعاموامنیتدرسورهانفالطعاموامنیتمعنویاست.درسورهقریشطعاموامنیتمادیاست.پسمی

دوالیهمادیومعنویدارند.

کنیم.تجلسهآیندهصحبتمییچیستیالفدرباره

بستگیمشاغلمردمگویند.هماندراالفتمیبستگیبیناعضایبدنبهنحویکهیکسازمانرادرستکردههم

گویند.دهیآنشهرمیشودراالفتمییکشهرکهباعثسازمان

وببرایابراراستوائتالفمنافعبرایائالفقلدراینروایتائتالفرابهدودستهابراروبهائمتقسیممیکند.

ائْتِلَافِبهائماست. سُرْعَةَ السَّإِنَّ مَاءِ اخْتِلَاطِ کَسُرْعَةِ بِأَلْسِنَتِهِمْ التَّوَدُّدَ یُظْهِرُوا لَمْ إِنْ وَ الْتَقَوْا إِذَا الْأَبْرَارِ بِمَاءِقُلُوبِ مَاءِ

وَإِنْطَالَاعْتِلَافُهَاقُلُوبِالْفُجَّارِإِذَاالْتَقَوْاوَإِنْأَظْهَرُواالتَّوَدُّدَبِأَلْسِنَتِهِمْکَبُعْدِالْبَهَائِمِمِنَالتَّعَاطُفِالْأَنْهَارِوَإِنَّبُعْدَائْتِلَافِ

(373تحفالعقولص)عَلَىمِذْوَدٍوَاحِدٍ.

مضافالیهیدلیلاستبرایثبوتایالفبراییتوحیدیداشتهاست؟بهدلیلبیانخداوآیاایالفقریشجنبه

دهد.ایالفقریشهمهاتحققیافتهاست.درقرآنمضافالیهثبوترانشانمیقریشاست.پسایالفبرایاین
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اند.پسایالف،تالزمهاموحدنبودهیآندانندکههمهایمعروفاست.همهمیمضافالیهاست.قریشهمقبیله

اند.یقریشموحدنبودهرد.چونایالفبینقریشبودهدرحالیکههمهباتوحیدندا

خداشرایطیفراهمکردهاستکهدراثرآنایالفظاهرشدهاست.توانبهسمتعبودیتبرد.جهتایالفرامی

یمهمتنهاعبودیتکنیدالمدرالیالفقریشبایدبهیکجاییوصلشود.بهخاطرنعمتایالفوسپاسواقعه

خصوص.خدارا.جارومجرورنیازبهیکمتعلقداردکهاینمتعلقفعلیاشبهفعلاست.فعلهمیاعموماستیا

کند.ازکجابفهمیمکهکدامیکرابیانمیکند.یکار،تعلقبهچیزیرابیانمی:علتکار،غایتکار،نتیجهالم

اب ابتدایسوره در نازلکردیملتخرجالناسمنالظلماتالیمیالسالم()علیهراهیمعالمه کتابرا ما فرمایندکه

شدند،الم.اگرهمهازظلماتبهسوینورخارجمیازلکرد.چونخداکتابرانالنور.اینالمعلتاستنهغایت

زمضمونجملهمتوجهشد.شودالمعلت.معنایالمرابایداطورنشدندمیغایتبودولیچونهمهاین

پرسدکهچرامنبایدرباینبیتراعبادتگوییمفلیعبدوایعنیبایدعبادتکنندرباینبیترا.یکنفرمیمی

می جوابکنم. نداریم. امنیتهم و نشدیم اطعام که گفتما اگر خوفامنیتداری. و جوع از چون گوییم

کنی.اگرالمالیالفراایوبامنصحبتمیجاایستادهیننشده،چطورایندهیمکهتواگراطعاموامنیتتتاممی

ایالفبهآنطورمعنامیغایتبگیریماین عبودیتکندتاخدا توانهابدهد.درقرآنمیشودکهقریشخدارا

حروفجرداشتولیبایدبدانیمکههربرداشتیچهمعناییدارد.هاراازاینانواعبرداشت

شود.سهحالتبرایاینالموجوددارد.هانمیهایادبیسختاستونوعاکسیوارداینبحثمعموالبحث

باتعلیلالمغایتهمراه-

المتعلیل-

المتعلقیاوابستگی-

ود.شمشخصمیخودبخودمسیرپژوهشاگراشتباهباشدبعدازمدتی

گویدایمانتشریعیاست.گویدایمانفطریاستویکنفرمیدرحوزهایماندودیدگاهوجوددارد.یکنفرمی

یایمانخارجکردهاست.کسیکهکسیکهیهایمانتشریعیمعتقداست،بخشعظیمیازمردمجهانراازدایره
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گوییدکهایالفامریهاراوارددرایمانکند.شمامیتواندخیلیاستومیایمانفطریراقبولدارد،دستشباز

.اینشودگوییدایالفباکفرتشریعیجمعنمیمثبتوناشیازیکهمبستگیدرونیاست.ایندرستاست.می

اشته،اگرچه.ولیبایدبدانیدکهدریکبستریکهدرآنزمانوجودداشته،ایمانفطریوجوددهمدرستاست

بینچنینمردمیهمایالفوجودداردودراین کنید، ایندیدنگاه اگربا است. ایمانتشریعیبینمردمنبوده

بهتشریعصورتدستتانبازتراستتااینکهبخواهیدایمان هایاجتماعیمحدودکنید.اگردرحوزهوالفترا

یایموردنظرتان،دینینیستولیالفتدارد.یدتحلیلکنیدچونجامعهتوانبینیدکهنمیهاییمیواردشوید،الفت

شویدکهالفتندارند.پساگرموضوعالفترابازکنیدوفطریدرچنینشرایطییمومنیروبهرومیباجامعه

راهگریزدارید.

مومن دریکجامعه که تحقیقاتمشخصشده جامع01مثالدر در مثلژاپندرصدطالقهستو کافر 11ه

هایجوانایرانیاست.یاعبودیتاینهایجوانژاپنیبیشترازالفتبینزوجدرصدطالقهست.الفتبینزوج

جامعهناقصاست.یاعبودیتژاپنیفطریاست.عبودیتفطریوعبودیتتاماززمینتاآسمانمتفاوتاست.من

 تعریفکنم. میدراینمقایسهبایدالفترا زیرسوالببرم. شوددرجامعهغیرمومنالفتنهاینکهعبودیترا

یغیرمومنالفتایجادکنیم.توانیمحتیدرجامعهایجادکرد.بجایاینکهعبودیترااصالحکنیممی

هاییکهواژهترینیکیازمقدسام.یالفتدرکتابتدبردرساحتجامعهوتفکراجتماعیمتنینوشتهبندهدرباره

در است. قلبابرار الفتهم خواستگاه است. محبتباالتر عشقو حتیاز الفتاست. است، خلقکرده خدا

موضوعازدواجدرروایاتالفتبسیارمهماست.الفتداشتنوالفتپذیرفتنمالکمهمیاست.
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