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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

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

 

خواهیمبخوانیم.مییفیلوقریشرایمبارکهسوره

السالم(بهحساببیاورندصلواتیبفرستید.برایاینکهدرماهرجبماراجزءزائرینامامرضا)علیه

دریکیازرواق السالم(درحالتدبرهستیمواینهایحرمحضرت)علیهبرایاینکهحسکنیدفیلوقریشرا

شودصلواتیبفرستید.تدبرمانبهعملمنتهیمی

یفیلوقریشقرائتوصلواتیختمکنیدیمبارکهرهسو

***

می که سورههمانطور مرتبشنیدهیمبارکهدانید و مکرر داستانیاستکه به راجع عدهیفیل قصداید. به ای

فرستادنابابیلوفروفرستادنکلوخ آنتخریبکعبهحرکتکردندوبا بهصورتهاییتوسطخدایتعالی، ها

آیند.ویدهشدهدرمیگوشتج

بهجهتمدخلورودیازالمیزاندررابطهبااینسورهروایاتیآمدهکهدرحداقتضامطرحمی کنیم.مطالبرا

کنیم.بیانمی

رؤیتدیدنباچشمنیستوعلمیاستکهماننداحساسظاهریروشناست.یعنیحقیقتیرابتواندببیندالم ترأ:

گویدخیمطالبریزدرساختاروجودیاستنادشبهچنیننکاتریزیاست.یعنیوقتیمیمثلدیدنباچشم.بر

آیاندیدی؟بایدبخواهیکهببینی.مایکمدلدیدنغیرازرویتحسیداریمکهبایدبهآنتوجهکنیم.

یقریشهمدرسورهگونهندیدی؟استفهامتقریریواقراریشودکهمگرایناستفهامانکاریهمچنینترجمهمی

داریم.
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یمهمیاست.اهلل(واقعشدهاستونکتهنقلاستکهاینداستاندرسالوالدترسولخدا)صلی

هایتفعیلوافعالاست.کیدیکسوءقصدیبهمکهداشتند.تضلیلواضاللهمبهیکمعناستوباب دوم:  آیه

نتیجهآباستیعنیحرکتکردندکهکعبهراخرابکنندوبینتیجهونقشبرهابییآندرتضلیلیعنینقشه

 ماند.

یهایمتفرق.اینآیهعطفبهآیههایمتفرقودستهدستهاست.طیرابابیلیعنیجماعتابابیلجماعت سوم:  آیه

 قبلاست.المیجعلکیدهمفیتضلیل.

داردوغیرسنگمعمولیاستزدند.وعذابقوملوطهاییکهحالتآتشزنههاراباسنگابابیلآن:چهارم  آیه

همچنینبود.ومانمیدانیمسجیلچیست.

اشخوردهشود.یافجعلهمکعصفماکول.پوستزراعتیمانندغالفلوبیا.درفصلباقالیکهباقالیپنجم:  آیه 

ایناستکهسجیلواردبدنشانشدهوکعصفماکولدوحالتدارد:

الفنخودفرنگی.(مثلغ1

(وضعیتشانازنظرظاهرمتفاوتشدهباشد.2

کند.گویندماکولکسیاستکهآکلبهاوافتادهباشدومثلشتهمحصولراخرابمیوبرخیهممی

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

اهلل(است.ممکناستکهکسیکاریکندولیابویکسومبودهاست.وجدّنجاشیدرزمانپیامبر)صلیاشهمکنیه

ژنشاصالحشود.

کندشود.اینبندهخدافهمیدهبودکهمکهجاییداردکهمردمرفتوآمدمیییمنبسیارمهممییحملهانگیزه

زیکردوکعبهراازطالوجواهراتبنانهاد.اینمهماستکهسایابد؛اوهمآمدومنسکواقتصادشانبهبودمی

لسالم(آمدوحضرتهاجر)علیهااگویندکهحضرتابراهیم)علیهکعبهاززمانبنایشزیارتگاهبودهاست.مثالمی

نداشتدرحالیکهدرایلسالم(هیچعاطفهاکنندکهابراهیم)علیهایداستانرابیانمیالسالم(رارهاکرد،بهگونه

هرحالاینمحلاززمانحضرتآدم)علیهیعالمآنتریننقطهبهترینزمینومعنوی به گذاشت. را السالم(ها

معتبربودهاست.
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سازیکردویکمقداریهمرویشاضافهکردمثالازطالوجواهراتساختو.....خالصهاینآقاکعبهرامشابه

گذشتپرسیدکهچهجامیجارفتهبودونشستوقضایحاجتکرد،ابرههکهازآنهبهآنمردیازقبایلکعب

طوراستکهانگیزهنبودهاست.اینایبرایشروعجنگشد.هیچجنگیبیکسیچنینکاریکردهاستوبهانه

چنیناتفاقیافتادهومنجربهاینحرکتشدهاست.

خوردوباخودفکرکردکهاگرکعبهراجافهمیدکهبهدردشنمیهبودهازهمانخالصهاینکهعَلَمیکهبرپاکرد

اشاینبودکهباسالموصلواتایدیگرغیرزیارتاینکعبهنخواهندداشت.تمامدغدغهخرابکندمردمچاره

کعبهراخرابکند.

خرابمی ایجادمیکندومایناتفاقجدیداستکهافتادهاست،کهمنسکیرا کعبهنسکیرا ایکهمحلکند.

هاراخدانگفتهاستوجالباستکهدرقرآنذکرایبسازد.اینخواهدازبینببردوکعبهموحدانبودهرامی

یاوبرایاینکارافتدکهانگیزههارابشنویم.دروسطراههماتفاقاتیمیهایرواییایننشدهاستومابایدازنقل

شود.ترمیبیش

هاراهامیروندووحشتعجیبیآنکند.مردمقریشدستهدستهرویبلندیهایمختلفیتوقفمیدرراهدرمحل

گیرد.فرامی

می استواینیعنیمکههمدرزمانعبدالمطلبکارسقایتخودرا کردوکارینداشتکهچهاتفاقیافتاده

گویندکهکعبهمحلبتپرستیبودهانیهمداشتهاست.اغلبافرادمیخودشموحدانیداشتهاستهرچندمشرک

اند.موحدیندراهلل(موحدیدرمکهنبودهاستواینصحیحنیست.مثلهمیناالنبودهاستوقبلازپیامبر)صلی

بودهاست.مثالخواستهدینابراهیمیراپرستشکندجایشمکهاقلیتبودند.درواقعاینجاهنوزهماگرکسیمی

ممکناستبالدیبیشترینترویجتوحیدراداشتهباشدواشتباهاتیهمدربینافرادشوجودداشتهباشد.

اهلل(قریشهمقومخاصیبودند.شأناجتماعیوعلمیومباحثاتومناظراتداشتند.ولیچونبهقبلپیامبر)صلی

کنیم.بااینحالقریشنسبقویومهمیداشتند.میخوردباجزیرهالعربیکیگرفتهوبعدمطرحمی

پیامبر)صلی اینکه از مبعوثمیبعد پررنگمیاهلل( بحثسقایتکعبه خدشهشوند در سعی اینشود کردن دار

پرداختند.رسیدهاستمیالسالم(میاهلل(کهبهحضرتاسماعیل)علیهیقبلیپیامبر)صلیسابقه
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هابودهقابلکنترلنبودهاستوخیلیازمسائلیکهبرایکعبهومنسکدقوموقبیلهچونکعبهمحلرفتوآم

هابودهستمثاللختطوافکردنواینرانبایدالزامابهقریشنسبتحجاتفاقافتادهاستازجهتاقواموقبیله

داد.وقریشهماصراریبهرفتوآمدهانداشتند.

یتاریخیجالباست.بدنیستراجعبهقریشواتفاقاتقبلبعثتتحقیقیینقطعهاند.وضعیتاروایاتجالب

السالم(ونهجالبالغهجاهلیتقریشوعربمطرحبودهاستولیمابایدبیشترانجامشود.درلساناهلبیت)علیهم

ازایناطالعاتداشتهباشیم.

السالم(شدهاستکهتاسیسشکردند.حضرتابراهیم)علیهالسالم(گرفتهیکعبهازحضرتآدم)علیهابهتاولیه

کردنددرهمتجدیدبناکردندومناسکجدیدیرانیزبنانهاد.کعبهجاییبودبرایاینکهبیایندوبروند.سعیمی

آنسکنینگزینندوتنهامنسکراانجامدهندوبرگردند.

امتفاوتاست.کوفههمچنیناست.مختلفالمالئکهاست.اهلهیکعبهقدسیتیداردکهباسایرمحلخودمنطقه

شوندمثلشبقدر.هارامتوجهمیمعناومعنویتسبکبودنآسماناینمحل

یشرایعروزهوحجوامربهیشرایعاست.درهمهدانیمدرواقعجامعبینهمهتامی11فروعدینیکهماآنرا

هستوخاصیتشری ... شریعتمعروفو در تعیینعتاست. شرایطبومیافراد هایخاصشکلشمتناسببا

گرددولیاصلشدرهمهبودهاست.می

بهجریانحضرتابراهیم)علیه بتوانندجریانامامترا برایاینکه بهخرجدادنداینبودکه شگردیکه السالم(

خود اقامت و سکنی محل را مکه کنند تعیین قیامت روز در داستاندائمی به توجه که کرد مقرر شان

السالم(بسیارحائزاهمیتاست.السالم(واسماعیل)علیههاجر)علیه

اهلل(نبیمنحصردرپیامبراهلل(رسیدیم.درزمانپیامبر)صلییفترتداشتیمتابهپیامبر)صلیسالدوره011ماحدود

دردورهاعظم)صلی ظاهرا بود. وحاهلل( نقلیمییفترتاوصیا در یگوینددورهواریداشتیمولینبینداشتیم.

فترتاستیعنینبیوشریعتینبودهاست.

کنند.درقبلازاینممکناستکهچندیننبیالسالم(بیانمیفترتالرسلیعنیانقطاعانبیاکهامیرالمومنین)علیه

ایاست.نبیایهمزمانبودندواینهمنکتهالسالم(کهادریکزمانحضورداشتندمثلداستانعزیر)علیه
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جاهرچهکهقدرتابرههبرایتانمشخصشودتوحیدموحدینموجودگویندابرههبهشترهاییبرخوردکرد.اینمی

اهلل(وضعیتهاازظرایفتاریخاستکهمادروپدروعموهایپیامبر)صلیترخواهدشد.ایندرمکهبرایتانواضح

براداشتندکهکعبهراترکنکردندوتکاننخوردند.حتیدرقلبشانهمتغییروتزلزلیراهپیدانکرد.عبدالمطل

اهلبیت)علیهم مامیکنندکهاگرمیالسالم(مطرحمیاینرا بستاییدبهاجدادشبستایید. گوییمخواهیدیکیرا

خواهندالسالم(مییعبدالمطلباست.اهلبیت)علیهمگیرمپدرتوباشد...!ولیاینمهماستکهاینپسرونوه

یفرزندانشمبلغدینباشندایتصمیمگرفتهمهبگویندصفاتشایستهقابلانتقالاست.مثلاینکهاگرخانواده

یمعمّمنباشد.واینگویندکهازنسلماغیرشیعهکنند.برخیازعلمامیاینیکحالتتکوینیدرنسلایجادمی

هابودکهانقالباسالمیراتاکیدوپافشاریبرنسلاستکهشیعهبایدعالمباشدوبایدمعممباشد.وهمینعلم

جاریکرد.

هاییدرعالموجودداردکهشریاناصلیآنازیکخانوادهبودهاست.اینمیزانپافشاریبرایایناستکهتنه

البل.ومیخواستهتوحیدافعالیخودشرابهرخعالَمبکشد.جمالتعبدالمطلبرابفهمیدکهاناربا

مانیممثلساکنینشهردزفول.ایننرفتننشانازدلقرصیاستکهایگفتندمااینجامیمثلزمانصدامکهعده

واگرخداگویداگربنااستکهکعبهباشدپسماهمباشیمداندکهمینبودکعبهرامعادلنبودخودشمیداشتند.

خدایکعبهاستپسخدایماهمهستوازیکحمایتغیبیبرخورداربودند.

شترداشتندویکخانوادهخاندانپیامبر)صلی ایناهلل( وهمیپولداروموحدبودند. زرنگبودندکههمدنیا ها

رامبود.ابویکسومازکرسیپیادهاحتآخرتراداشتند.عبدالمطلببهدمدرابرههرسید.مردیتنومندوزیباوقابل

شتراست.ابویکسوم211گاهپرسیدحاجتتچیست؟واوگفتحاجتمشدوباآنجنابرویزمیننشستوآن

هاهمزولمزهایپادشاهیاست.بایدآدمپادشاهیکعبهراخرابکنم.اینگفتازچشممافتادیومنآمدمخانه

هارابفهمد.شودتااین

«یشترانتصحبتمیکنی؟گوییودربارهاتسخننمییدینییخانهتودرباره»

می دیندار و موحد پادشاه عبدالمطلبمیاینخیلیجالباستکه به شخصیشود! مالِ از که اتدفاعگوید

کنی؟!!می
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ایگویدکهمنراجعبهمالخودکهمالکحفظآنمباتوصحبتمیعبدالمطلبمی نسخنچنانتاثیریکنیم.

گویندیکمویازخرسکندنغنیمتاست.داستاناگریشترهارابرگردانند.میداشتهکهابرههدستورداردکلیه

گویند.هاشکستخوردهبودندواینراجنگنرممیرسیدآنجاهمبهاتماممیهمین

مالکیتمهممی تعلقو موضوع اینسوره الیالفقدر الم و میشود سورهریشمعنا در یفیلیکنظامیابد.

می میمالکیترا خلقمیبینیدیعنینظاماتمالکیترا خودشرا رفتارهایمتناسببا هرکدام کندوبینیدکه

کندویاضرر.مالکیتاستوجنسشتعلقاست.مهماستکهاینتعلقازکجاکندیامنفعتپدیدارمیپدیدارمی

کسیوابستهاست.ماهمهبهیکسریچیزهاتعلقداریموبایدببینیمکهاینتعلقچهنفعوضرریآیدوبهچهمی

برایمانداردکهبحثبعدیاست.

شود.قدرمتیقّنتاریخخالصهابرههشبسنگینیراگذراندوقبلازاینکهعذابنازلشود،ازقبلحسّشنازلمی

ست.یداستاناینسورهچنینادرباره

توانندازپسِمردمبربیایند.اینجالباستکهازیکجاییدیندانستندکهاگردیننداشتهباشندنمیحاکمانمی

کنندواینبهیرنسانسهمنتوانستنداینواردسیاستشدوازآنبهبعدازآنخارجنشدحتیدوره هاراجدا

جویانساناست.خاطرفطرتدین

(کهآمد،حرفعبدالمطلبوابوطالبراتقویتکرد.ماتصویرمانازدورانجاهلیتمثلایناستاهللپیامبر)صلی

کشدوجاهلیتمدرنوجودداردمیکههمهدرفضایمبهموتاریکبودندولیهمیناالنهمانسانرنجوسختی

فرستیمبرایکنیموبهیکگوشهمیمیهاراتبدیلبهداستانوتصمیمازرویجوّزدگیشرکاست.اینکهمااین

شود.خودمانسختمی

ایبرایرسیدنبهدنیایشانهادینراوسیلهیآلعمراناست..،انواعتعامالتیکهانسانیمبارکهاینبحثسوره

بههرحالدینرامصادرهبهمطلوبمیکنند.میمی گویندآبایدکهمیکند.شنیدهتواندموضوعراتغییردهد.

دهدوگرنههست.نیستوگرنهشناگرماهریخواهدبود.چونامکاناتظاهرینداردبروزنمی

شودبایددرمتنمحاورهنگاهشکنید.بایدهرکالمییکمتکلمویکمخاطبداردووقتیتبدیلبهمحاورهمی

درمحاورهبهکالمقبلیتوجهشودوبراساسآنتبیینشود.
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اسرائیلیکیباالبلرامستانفهبگیریدحرفخوبینیست.بیتهمربدارد.واینحرفباحرفبنیاگرانار

شودکهتوباخدایتبروبهجنگ.می

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

هااعتمادیمیمنوشماهمبیاییدمکه.نهایتمذاکرهایناستکهشمابهآنآیمذاکرهبردادوستداستیعنیمامی

جارونقبگیرد.کنیدوآن

مناسکمذاکرهبردارنیست.البتهدرزمانفعلیبرخیازمناسکبهخاطرشرایطعرفیتغییردادیممثالتغییراتیدر

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

گیردکهاینهممبتنیاستبراینکهانهواالوحییوحی.اهلل(انجاممیپیامبر)صلی

یرعبدردشمنایجادکرد.یموفقیتحضرتعبدالمطلباینبودکههمشترهایشراگرفتوهمزمینهنشانه

هاکنندکهموازیبافیلگونهکارمیهااینیدرکارتنهاست.برخبخشیازشکستابرههبهخاطرآنرعببود

هاتلقیهارمکنندکافیاستواینگونهالزمنیستوهمینکهچندتاپرندهبیایدوفیلگذارندولیاینپرندهمی

کندهمیشودوالزمنبودهکهیکییکیوموازیباشد.کعصفماکولاشارروندکافیمیکنندکهدارندازبینمی

هارویتکتکسوارهاپایینبیایدوایننشانهیهالهشدند.الزمنیستتکتکپرندههازیردستپرندهکهاین

قدرتالهیاست.

توانیدقطعینقلکنیدوشویدوحرفیرانمیزنیمیشویدنوعاواردگمانهوقتیکهشماواردتاریخوتحلیلآنمی

متنش و است میخودشظنّی استولی ظنّی میهم من فهمید. را قطعیتی آن از ازتوان یکنمونه خواهم

زنیاست.هابیاوردولیهمهگمانهتواندکارکندونمونهپردازیرابیانکنموکسیمینظریه

ذلیلمیشودخافضهرافعهمیینملوقتیقدرتمندیواردکشوردیگریمیطبقسوره د.کنکندوعزیزانشانرا

زنیاستوهاهمهگمانههایمالکیتاست.اینیجنگدرهرشهریچنیناستواولینآسیبتغییرسازهقاعده

کندایناستکهنشاندهدعزیزاینهانمونهاست.حضرتعبدالمطلباولینکاریکهمیاصالقطعینیستواین

ابرههبسیارکودنبودهکهشترهار یکسیبتواندادادهاست.خوداینکهدراینمرحلهشهرهمچنانعزیزاست.

آسیبراکمکند،ازهنرمذاکرهاست.
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کردهطیورابابیلپدیدارشدندوهریکایکهآفتابطلوعمیکندکهدرهمانلحظهصاحبمجمعالبیانبیانمی

شوددرحجدرمشعرجمعمیهایمناکههایشداشت.ریگازآنمرغانیکسنگبهمنقارودوتابهچنگال

هایابابیلبینداز.بایدانسانرایادسنگ

گویمکهسنگنبودهمثالیقینینیستکهاینسنگبهشکمشانخوردهیابهسرشان.تاریخهمیقینینیست.نمی

بشود.مهماینتواندواردهایزیادیمیشدهیعنیچندزمانهبودهوصحبترسدمنفجرمیبلکهاینکهبهشکممی

هایتاریخیالکیگیردهیم.استکهمانبایددرمتن

شودشوندمثالخانممگرمیگویندوسوالبرانگیزمیهایدبیرستانوراهنماییاینمطالبرامیبرخیدرکالس

مانند.بحثاصلیبایدبرسرتوحیدافعالیباشد.کهسنگیمنفجرشودوازاصلبحثجامی

قرآنبخواهیمدستبگذاریمکهراجعبهآنبسیارمطالبتاریخیاستاینسورهاست.کهخیلیهمبهاگردر

خورد.دردنمی

هستندسوره اینجا مکررخواندهدرستاستکهدوستانیکه مرورهایفیلوقریشرا اندولیاینکهآیاترا

دوبهسایردوستانتانانتقالدهید.کنیمنکاتجدیدیبهذهنتانخواهدرسیدکهیادداشتکنیمی

خواهندرویاجرایپژوهشمسکینویتیمکارکنندالحمدهللیکنفراعالمآمادگیبنابودکهدوستانیکهمی

تشدبعدازبحثفیلوقریشصحبتخواستمراجعبهپژوهشیتیمکارکنمکهنشدواگرفرصکرد.امروزمی

هانیازبهپژوهشداریمبحثبازاستکهمابراییتیمومسکینوروشبرخوردباآنکنیمولیدرذهنماینممی

برخی زیراسواالتزیادیدرذهنمانوجودداردزیراکسیکهمسکینویتیماستنوعافقرفرهنگیهمدارند.

هزودترنتیجهدهد.کنیمکهایدرستودرمانکارمیگویندمابهجایکاررویمسکینویتیمرویانسانمی
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 ی مباحث سوره های فیل و قریش ادامه

یفیلمرتبطاستیعنیبادفاعیکهخداازمکهکردودرانظارگذارد.ایالفبهسورهاینسورهبرقریشمنتمی

شماگویدکهاینبناییکهبیتاستموجبآبرومندیشماراقویجلوهدادکهازراهنزنانحفظشوند.خدامی

شدهاستآنرابپرستید.

شانارتباطیوجودداردولیحقمطلبایناستکهاند.بینگویندکهفیلوقریشیکسورهبرخیاهلتسننمی

هابرایتشیعاند.واینیعنیحدّسورهتوانیمبگوییمایندوسورهرابایدباهمبخوانندولینهاینکهیکسورهمی

رایتسننچنیننیست.کسیکهخواستدرنمازبخواندبایدضحیوانشراحراباهموفیلوبسیارمهماستکهب

فلقوناسهمزوجسوره همبخواند. نیزبا نوعاقریشرا مراجعما اندولیالزامینداردکهباهمخواندهشوند.

مواردیهستکهبایداگویندکهایندوسورهمی حتیاطشودمثالامامنمازمستحبییفیلوقریشباهماست.

اند.خواندهمی

بهمعنایهزارومصدرشاِلفاستکهبهمعنایهمبستگیاست.الفتبارمعنایمهمیاستو«الف»ایالف قریش:

شود.الفت،انسنیستولیانسهمدارند.بهقولراغباصالالفترابهدلیلاجتماعوهمبستگیالفتگفتهمی

آید.ودکهالفترابرایمکانهمبهکاربرد.الفتهمحالتمتعدیوهمحالتالزممیشگاهمی

اند.اهلل(ستکههمهازنسلنضربنکنانهیقریشنامعشیرهودودمانرسولخدا)صلیکلمهقریش:

رحلتیعنیوقتیسواربرراحله)شتریکهبرایراهپیمایینیرومنداست(درسفرباشند.

آبوعلفبودهیخشکوبیازمشخصاتاینشهربودهاست.اینشهرامکانذرعنداشتهبودهودردرهرحلت

گذارندهاست.استقریشزندگیراازطریقتجارتمی

اشاستولیگرددوغیرذیذرعبودنشحالتذاتیالسالم(برمیازنظرساختاراقلیمیبهزمانحضرتآدم)علیه

هاستواینازعجایباینسرزمیناستکهگیاهیاولزندگیدرتمامیمکانهارتبهبینسرزمیندرعینحالدر

یزراعتانجامدهید.توانیدکاراقتصادیبهواسطهبهشکلزراعیندارد.نمی

جاساکننشدهاست.قریهنبودهاست.بهخالفپسمنظورازغیرذیذرعبودنیعنیکسیبهخاطرزراعتآن

مدینهکهامالقریاست.
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درنهجالبالغهخطبهبهخاطرهمینحضرتامیر)علیه اینکهایمانبایددرونیایدارندوربطمیالسالم( دهندبه

گویندکهانبیامالواوالدوسربازنداشتندوبهخاطربردومییدرونیداشتهباشدلذتمیباشدوکسیکهانگیزه

شدندالبتهممکناستیکنبیهمبهخاطرطمعبهدنیابهاوجذبشوندولیدرجذبذبمیهاجایمانشانانسان

شود.یاینسرزمینهمایمانمهممیاولیه

یترانزیتبودهاستواینکهکردند.منطقهآزادبودهاست.جادهدونوبتدرسالبهسمتشامویمنتجارتمی

جا.شودکههرکسیبخواهدتجارتکندبیایدآنایبهعنوانپایهانتخابیکمنطقه

ایننیازبهیکهمبستگیملیداردکهدودلیلدارد.

اشماههدرسفراستبایدخانواده0(خودشانبایداهلسفرباشندوسازوکارسفرراداشتهباشندیعنییکمدت1

توانادارهراداشتهباشد.

شتهباشد.(قدرتپذیراییافراددیگرهمدا2

دوخصوصیتمتضاداستیعنیافرادیهمباشندکهازدیگرانپذیراییکنند.

هایشانراآمادهکنند.درواقعشبیهبهکربالاست.یعنیدرموسماربعینبایدبپذیرندکهخانه

هاصحابفیلدانستندکبرندکهمیشدندوازخداحسابمیخالصهغارتگرانوراهزنانمتعرضراهایشاننمی

زدند.گرفتندونهبهشهرشانمیبارسوسکشدهاستدیگرنهسرراهشانرامییک

دیدند.اندوفقطظاهررامیاهلل(اینبیتواینشهرحفظشدهدانندکهبهخاطریکپیامبر)صلیمردمنمی

ییکادکنیمواینفضیلتبهواسطهدرخوداینایالفیکفضیلتیوجودداردکهبایداینفضیلترابهبزرگیی

هادرتجارتامنیتتریناصلکنندولیتالیفدارند.یکیازمهمعنایتالهیایجادشدهاست.اینهاعبودیتنمی

شوند.هرچندکههارانسبتبهبقیهسرمییبسیارمهمیاستوآناستواینامنیتفضیلتاستویکنکته

سربقیهخالیمیزدند،دشمنیشنمیغارتگرانوقتیبهقری وقتیمیشانرا فهمندکهکسیامنیتیدارد،کردند.

هادرآیندهبیشترخواهدشد.دشمنینسبتبهآن

روید.هامیآیدولیشمابهپیشآنرحلتکردنمنظورمانسفرکردناست.کسیکهمردهاستنمی
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شانبرایندوکوچبودهایاجتماعیهازیرساختاعیاستواینالفتبهمعنایالفتبرایتجارتوزندگیاجتم

کردند.الفتخاصیتیکهداردایناستکهیککارپیچیدهوسخترابهیککاروباخوبیوخوشیزندگیمی

مثالیکخانوادهکهدرکنارهمزندگیسختسبکوشیرینتبدیلمی آسانمیکند. برایالفتشانرا کنند.

هایقدیمیچنینبودهاستکهماستکهیکهدفمشترکمدنظرباشدوسازگاریوجودداشتهباشد.خانهالز

کردند.ترزندگیمیهاییکهباهمالفتداشتندراحتکردندوخانهچندینخانوارباهمزندگیمی

الفتمنوطبهتشکیکبههرحالممکناستدرنظامکفریکالفتیایجادشودولیپایداریالفتمهما ست،

%باشد.ممکناستکهنیمهپایداریاپایدارباشدکهدرهردوحالتالفتاست.111%یا01استممکناستکه

اندحتیاگرهدفشانالفتیکنعمتاستوبایدسپاسگزاریشود.نعمتایناستکهیکجمعیهمهدفشده

تواندمثبتیامنفیاستفادهکند.الفتدربلوغعاطفیواردسیمیآزاردیگرانباشد.الفتچوننعمتاستهرک

میشود.

المدرالیالفالمتعلیلاست.بهعلتایالفدادنخداقریشرا.قریشمفعولاولاستومفعولدومحذفشده

فهمیمکهمفعولدومایالفاستوایالفهمرحله.بدلایالفاست.استومی

فداده.یعنیخداقریشراباهمدریکچیزیسازگارکردهاست.یعنیاینکهخداایشانراخداقریشراکهایال

گونهاستلایالفاهللتعالیقریشایالفهم.حضرتعالمهحذفیاترابرایرحلتوکوچآمادهکردهاستاین

کنند.مطرحمی

رایتالیفقریششد.یعنیآنسبباینشد.یعنیالمترکیففعلربکباصحابفیل؟بلهمادیدیم؛واینعلتیب

هایجوامعاعتبارشانبیشترشدوعدوشودسببخیرشوداگرخداخواهد.تازهایناینموجبشدکهدرگستره

گلکردندومطرحشدند.

بایدباشدفایاولجملهبرایاینآمدهاستکهگوییبوییازشرطیتراداشتهباشد.یعنیبودنشرایطیفلیعبدوا:

نه بپرستید. تارببیتراپرستیدولیرفعابهاممیکندکههرچهبودهوهرچهشدهاستشمابایدرببیترا

هاراحضرتعالمهتفسیریدربیننیستکهدرهرحالیکهپیشبیایدبایدرببیترابپرستیدوتماماینحرف

می فاء ندبرای چه و دهد ایالف خدا چه میآورند. پیدا حالت پرستید.دو را بیت رب باید کند:هد

یفیلگرفتن:رببیترابایددرهرحالتیپرستیدوکاریبهگذشتهنداشتهباشد.(باسوره1
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(حاالکهخداایالفدادهاستپسپرستشکنیدیعنیبهیمناینایالفپرستشکنید.2

فهباشدوسببیاشرطینباشد.کاریبهگذشتهنداریمپسبایدایباشدیعنیشکلمستانتواندحالتسکتهفاءمی

جافایشرطیهنیست.ربرابپرستیدواین

فایفصیحهوقتیاستکهقبلشمیزانیحذفیاتداشتهباشدواینگونهاستکهنگاهکنبهاینخیرونعمتونگاه

اینفاحالتسهنقطهاتوبهتکتکعناصرحیاتت.پسخداکنبهتکتکلحظاتزندگی عبادتکن. را

دارد.

اگرجریاناصحابفیلاتفاقنمی لربکنیست. مثلفایفصلّ قریشنمیاینفایفصیحه قطعا توانستبهافتاد

ایالفیبرسد.

***

 ساعت دوم

هماین فصیحه میفاء بهتکتکروطور نظائرآن، کنبه نگاه برکتو اینخیرو کنبه نگاه که زهایشود

فلیعبدوا...«سهنقطه»زندگیت،تکتکعناصرحیاتت.پسخداراعبادتکن.حالتشرطندارد.حالت دارد.

اگرچهاکثرمفسرینشرطیهگرفته هزاراننعمتشرطنیست. برایایالفقریشورحلتشتاءوصیفو... اند.

تواندننعمتایالفراآوردهاست؟دوعلتمیآیدکهچراخداایدیگر،خداراعبادتکن.حاالسوالپیشمی

اینکهاگردیگرانایننعمتراندارند،دوماینکهایننعمتمهماستوانسانبایدتوجهکند.اولداشتهباشد.

تههافلیعبدواداشتدارکیببینندتاازایننعمتبهرهمندشوند.تاشرایطعبودیتبرایشانفراهمشود.اگرهمانسان

شود.باشند،ایالفشانبیشترمی

هامختلفاست.یکیازدالیلسکونت،خودسکونتبودهاست.مثالکسیازکودکیجاییدالیلسکونتانسان

بینندجایدیگرشرایطیکنندومیهاهجرتمیکند.دربعضیمواقع،انسانکندوبهآنجاعادتمیزندگیمی

انگیزهجاساکنمیبهترداردوهمان اگرشهریموقعیتتجاریوامنیتداشتهشوند. هایسکونتبسیارزیادند.

شدوهمموقیتتجاریباشد،محلخوبیبرایسکونتاست.مکههممحلکعبهبودومنسکدرآنانجاممی

الّااینمنافعشد.اینامنیتودرآمدبایددرراهعبودیتقرارگیردوداشت.همینموقعیتموجبدنیاگراییمی

کنند.مادیانسانراسرگرمخودمی
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توانیمخواهدبگویدکهعبودیتخداموجبتامینروزیوامنیتاست،یعنیمامییقریشمیآیاسورهسوال:

شود؟ایمومنشود،رزقوامنیتبرایشفراهممیبگوییماگرجامعه

اتفاقابرعکساینجملهنهسورهاینرانمی نباشدگوید.یعنیاینکهمیرامیگوید. شودکهاصالعبودیتخدا

گذارباشوگویدبهدلیلاینکهخدارزقوامنیتراتامینکرده،سپاسولیتامینروزیوامنیتباشد.سورهمی

خداراعبادتکن.دوسورهفیلوقریشمصداقخاصهستند.ایندوسورهدربارهقریشواصحابفیلصحبت

کند.پسدرابتدانبایدبهدنبالتعمیممصادیقسورهباشیم.بایداولسورهرادرستبفهمیموبعدببینیمکهآیایم

خوانیم.شودتعمیمدادیانه.مافعالسورهرامیمی

یتدرجاایالفقریشبوجودآمدیاقابلرویتشد.ایجادایننعمتسببعبوداصحابفیلازبینرفتندودراین

هاشد.این

آوراست.ایالفقریشنعمتیاستکهتوجهبهآنعبودیتجمله انشایی:

آورنیست.درحالیکهایالفقریشالزاماعبودیتجمله خبری:

آورنیست.اطعاموامنیتالزاماعبودیت

عبودیتجمله انشایی: بلکهامربهیانشاییصدقوآوراست.جملهتوجهبهنعمتاطعاموامنیت، کذبندارد.

توانیمبگوییممادرشهریاطعاموامنیتراتامینمیکنیموهمهعبدمیشوند.کندبخاطراطعام.نمیعبودیتمی

فراهممی اگرمنذرفکرکردکهاولبایدولیمیتوانیمبگوییمباتامیناطعاموامنیتاقتضایعبودیترا کنیم.

بینیم.اگراطعاموهاعبدشونددرستنیست.حتیمادرآیاتقرآنخالفاینرامیانساناقتصادرادرستکندتا

امنیتنباشدمردمبازهمبایدعبودیتداشتهباشند.

اطعاموامنیتدوفاکتورمهمدرزندگیانسانهستند.بحثماایناستکهاطعاموامنیتمهمهستندولیتالزمیبا

خواهیمبهایماندعوتشانکنیم.بایداینخانوادهراازنظریفقیرداریمکهمیالمایکخانوادهعبودیتندارند.مث

هاچنینحسکنندکهعلتایمانآوردنشان،اطعاماطعاموامنیتتامینکنیمولینبایدطوریرفتارشودکهاین

پرستند.پرستشخدابخاطرگرخدارانمیکردناست.چوندراینصورتاگردراطعامشاناختاللایجادشوددی

ها.عبودیتاستنهبهخاطرنعمت

پسبینایالفوعبودیتحالتعموموخصوصمنوجهدارد.اطعاموامنیتوعبودیتهمبههمینصورت.
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می فیلوقریشرا بهجایشخصیقریشیقراردهیدوازچشماواینآیاوقتیسوره تراخوانیدبایدخودرا

فهمید.بخوانید.اگراینکاررانکنیدسورهرانمی

میپدیده بوجود زیادی اقتضائات اثر در اجتماعی گسترههای اثر در و همهآید است. شده ایجاد زمان یی

یامنیتی.یرزقیدارندیاجنبهشود.یاجنبههایاجتماعیبهنوعیبهاطعاموامنیتختممیپدیده

گزارهطوراستکهازمسیرظنبهیقینمیسورهاین اولگمانهرسیم. موجبهجزییههستند. کنیموبعدزنیمیها

کنیم.رویمواثباتمیپیشمی

ازترینگزارهترینوعقلیهایحسیزیادیدارند،متشابههستند.حسیرغماینکهالمانهاییعلیچنینسوره ها

شود.هابرداشتمیاینسوره

اینیک کهدریچهیآناجتماعاست. طعاموامنیتدونیازاساسیانساندردوساحتمادیومعنویاست.

یظنیاستکهبایدعقلیشود.گزاره

بایدازسورهفیلوقریشیادبگیریم.اولگزارهایننوعگزاره بنویسیدتاجلوبرویمواگرنویسیرا هایظنیرا

شود.اثباتمیمثالنقضپیدانشد،

شوددرعالممادییکنوعسازششودکهالفتدرقلوبشتیقراربگیرد؟میمحلالفتقلباست.چگونهمی

هاهمراستاشوند.امادرالفتمعنویباقلوبشودبوجودبیاید.یعنیدرالفتمادیممکناستکهانسانکاریمی

شودبهالفترسید.شتینمی

فهمیمکهطعاموامنیتطعاموامنیتمعنویاست.درسورهقریشطعاموامنیتمادیاست.پسمیدرسورهانفال

دوالیهمادیومعنویدارند.

کنیم.دربارهیچیستیالفتجلسهآیندهصحبتمی

لمردمبستگیمشاغگویند.هماندراالفتمیبستگیبیناعضایبدنبهنحویکهیکسازمانرادرستکردههم

گویند.دهیآنشهرمیشودراالفتمییکشهرکهباعثسازمان

دراینروایتائتالفرابهدودستهابراروبهائمتقسیممیکند.ائالفقلوببرایابراراستوائتالفمنافعبرای

 ائْتِلَافِبهائماست. سُرْعَةَ إِنْإِنَّ وَ الْتَقَوْا إِذَا الْأَبْرَارِ بِمَاءِقُلُوبِ السَّمَاءِ مَاءِ اخْتِلَاطِ کَسُرْعَةِ بِأَلْسِنَتِهِمْ التَّوَدُّدَ یُظْهِرُوا لَمْ
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طُفِوَإِنْطَالَاعْتِلَافُهَاکَبُعْدِالْبَهَائِمِمِنَالتَّعَاالْأَنْهَارِوَإِنَّبُعْدَائْتِلَافِقُلُوبِالْفُجَّارِإِذَاالْتَقَوْاوَإِنْأَظْهَرُواالتَّوَدُّدَبِأَلْسِنَتِهِمْ

(373عَلَىمِذْوَدٍوَاحِدٍ.)تحفالعقولص

یتوحیدیداشتهاست؟بهدلیلبیانخداومضافالیهیدلیلاستبرایثبوتایالفبرایآیاایالفقریشجنبه

همدهد.ایالفقریشهاتحققیافتهاست.درقرآنمضافالیهثبوترانشانمیقریشاست.پسایالفبرایاین

اند.پسایالف،تالزمباهاموحدنبودهیآندانندکههمهایمعروفاست.همهمیمضافالیهاست.قریشهمقبیله

اند.یقریشموحدنبودهتوحیدندارد.چونایالفبینقریشبودهدرحالیکههمه

مکردهاستکهدراثرآنایالفظاهرشدهاست.توانبهسمتعبودیتبرد.خداشرایطیفراهجهتایالفرامی

یمهمتنهاعبودیتکنیدالمدرالیالفقریشبایدبهیکجاییوصلشود.بهخاطرنعمتایالفوسپاسواقعه

خدارا.جارومجرورنیازبهیکمتعلقداردکهاینمتعلقفعلیاشبهفعلاست.فعلهمیاعموماستیاخصوص.

کند.کند.ازکجابفهمیمکهکدامیکرابیانمییکار،تعلقبهچیزیرابیانمیکار،غایتکار،نتیجهالم:علت

ابراهیم ابتدایسوره در نازلکردیملتخرجالناسمنالظلماتالیمیالسالم()علیهعالمه کتابرا ما فرمایندکه

شدند،المکرد.اگرهمهازظلماتبهسوینورخارجمیالنور.اینالمعلتاستنهغایت.چونخداکتابرانازل

شودالمعلت.معنایالمرابایدازمضمونجملهمتوجهشد.طورنشدندمیغایتبودولیچونهمهاین

پرسدکهچرامنبایدرباینبیتراعبادتگوییمفلیعبدوایعنیبایدعبادتکنندرباینبیترا.یکنفرمیمی

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

کنی.اگرالمالیالفراایوبامنصحبتمیجاایستادهدهیمکهتواگراطعاموامنیتتتامیننشده،چطوراینمی

عبودیتکندتاخداطورمعنامیغایتبگیریماین توانهابدهد.درقرآنمیایالفبهآنشودکهقریشخدارا

هاراازاینحروفجرداشتولیبایدبدانیمکههربرداشتیچهمعناییدارد.انواعبرداشت

شود.سهحالتبرایاینالموجوددارد.هانمیهایادبیسختاستونوعاکسیوارداینبحثمعموالبحث

المغایتهمراهباتعلیل-

یلالمتعل-

المتعلقیاوابستگی-
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شود.مسیرپژوهشاگراشتباهباشدبعدازمدتیخودبخودمشخصمی

گویدایمانتشریعیاست.گویدایمانفطریاستویکنفرمیدرحوزهایماندودیدگاهوجوددارد.یکنفرمی

کردهاست.کسیکهیایمانخارجکسیکهیهایمانتشریعیمعتقداست،بخشعظیمیازمردمجهانراازدایره

گوییدکهایالفامریهاراوارددرایمانکند.شمامیتواندخیلیایمانفطریراقبولدارد،دستشبازاستومی

شود.اینگوییدایالفباکفرتشریعیجمعنمیمثبتوناشیازیکهمبستگیدرونیاست.ایندرستاست.می

دانیدکهدریکبستریکهدرآنزمانوجودداشته،ایمانفطریوجودداشته،اگرچههمدرستاست.ولیبایدب

بینچنینمردمیهمایالفوجودداردودراین کنید، ایندیدنگاه اگربا است. ایمانتشریعیبینمردمنبوده

ا بهتشریعمحدودکنید. هایاجتماعیگردرحوزهصورتدستتانبازتراستتااینکهبخواهیدایمانوالفترا

یموردنظرتان،دینینیستولیالفتدارد.یاتوانیدتحلیلکنیدچونجامعهبینیدکهنمیهاییمیواردشوید،الفت

شویدکهالفتندارند.پساگرموضوعالفترابازکنیدوفطریدرچنینشرایطییمومنیروبهرومیباجامعه

راهگریزدارید.

مومنمثالدر دریکجامعه که مثلژاپن01تحقیقاتمشخصشده کافر جامعه در 11درصدطالقهستو

هایجوانایرانیاست.یاعبودیتاینهایجوانژاپنیبیشترازالفتبینزوجدرصدطالقهست.الفتبینزوج

نتاآسمانمتفاوتاست.منجامعهناقصاست.یاعبودیتژاپنیفطریاست.عبودیتفطریوعبودیتتاماززمی

می زیرسوالببرم. نهاینکهعبودیترا تعریفکنم. شوددرجامعهغیرمومنالفتدراینمقایسهبایدالفترا

یغیرمومنالفتایجادکنیم.توانیمحتیدرجامعهایجادکرد.بجایاینکهعبودیترااصالحکنیممی

هاییکهترینواژهام.یکیازمقدسدرساحتجامعهوتفکراجتماعیمتنینوشتهیالفتدرکتابتدبربندهدرباره

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

موضوعازدواجدرروایاتالفتبسیارمهماست.الفتداشتنوالفتپذیرفتنمالکمهمیاست.
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

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

 

ثازهرنوعشرکوقیدوبندآزادشویمصلواتبفرستید.شاءاهللکهبهبرکتعیدمبعان

بعضیازاعیادمثلعیدمبعثشأنوقدرشانمجهولاستوبرایاینکهاینمهجوریتکمشودبایدتالشکرد.

ربدیلیداهلل(وقرآنرابعنوانآخرینکتابنازلکردوایناتفاقبییبعثت،رسالتپیامبرخاتم)صلیخدابوسیله

عالماست.

هاست.منتهاقبلازاینکهواردسورهبعدیسورمبارکهفیلوقریشرامطالعهکردیم.قصدبندهمرورسریعسوره

کنم.شویمچندنکتهعرضمی

یسورهسوالاست.یآیاتدرقالباستفهامنازلشدهاست.همهدرسورهفیلاتفاقجالبیافتادهایناستکههمه

کهخطابشمخاطبحاضراست.«المترکیففعلربکباصحابالفیل»اول: استفهام

«المیجعلکیدهمفیتضلیل»استفهام دوم:

اینمعطوفبهاستفهامقبلاست.«فارسلعلیهمطیراابابیل.ترمیهمبحجارهمنسجیل»استفهام سوم و چهارم:

«فجعلهمکاصفمأکول»استفهام پنجم:

هایتجزیهوترکیبرانگاهکردم.لمیجعل:ماضینقلیاست.ایدبااستفهامبخوانیم.کتابیسورهرابهمه

نقشسوالدرفعالسازی یکیازمباحثمهماینسورهسوالواستفهاماست. بایدسوالیخواند. تاتهسورهرا

توجهوتفکر.
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هاییکهحالتاقرارگرفتنردنازآنامر.استفهامجلوهدادنامریبصورتبدیهیوبعدسوالکاستفهام اقراری:

این استفهامدارند ایننوع هستند. .نقلهایقرآنگزارهطور منطقهمهستند. در بدیهیهستندکه هایفطریو

ایرابدیهییافطریکند.تواندقضیهمتواترتاریخیمی

شوند.هاردمیایندارندوسریعازآنهایفیلوقریشنکتهکنندکهسورهگاهیافراداحساسمی

آورد.اگرمعلمیسرکالسنقشسوالدرنیازسازیمهماست.تاانسانبهنیازیدستپیدانکندعلمیبدستنمی

تولیدنکندعلمیتولیدنمی مینیاز را مدارساالنافرادصورتعلوم در یادکند. به را وصورتعلوم خوانند.

آید.اسبنیازافرادبرایشانسوالپیشمیآورند.بهتنمی

هایگریزانبودنجوانانماازمطالبدینیایناستکهزمینبرایریختناینبذرآمادهنشدهاست.یکیازعلت

اندبدوناینکهکند.مطالبدینیرامثلنقلونباتسرجوانانریختهاگربذررارویآسفالتبریزیمرشدنمی

برایهمهنیازشانفع وبایدحفظشود. درصورتیکهحقیقتارزشدارد االنانجامالکنند. تا یکارهاییکه

سازیگوییم.درحالیکهبایدزمینهکنیم.ماشوقدریافتحقیقتداریمواینحقیقترابههمهمیدادیماستغفارمی

ندنسورهفیلاستغفارکردمبخاطراینکهبدونشودوبعداینگوهررادراختیاردیگرانقراردهیم.بعدازخوا

فعالکردننیازدردیگران،علمرادراختیارشانگذاشتم.

بهقزوینرفتیم.آقاییبسیارفاضلومتدینیگفتند بهجاییرسیدمکهفهمیدمسوال»سفری بسیارمطالعهکردم.

هایشاستواگربخواهیمرویکردکسیراتغییررویکردهایهرانسانیازسوال«موضوعمهمیدرزندگیاست.

تغییردهیم.همهدهیمبایدسوال ایشانبهکتابتفکریکتابهایشرا خواندم. کهدربارهسوالبودندرا هاییرا

مودبانهگفتندکهکتابتفکرپرسشیهمبهدرد پرسشیرسیدهبودندوبااینکتاببامدرسهقرآنآشناشدند.

ی قرآنکموسسهنخورد. تحقیقیدر سوال. با رویکردها تغییر و بود محوریتشسوال که تاسیسکردند ایرا

اندودیدندحدودایکسومقرآنسوالاست.کرده

سوالمقدمه اینکه به گرفتمرسیدم مقدمهدنبالبحثایشانرا مسئله استو دریمسئله سیر یموضوعاتو

شود.بهحقایقازپاییننگاهکندازسوال،مسئلهوموضوعشروعمیحقایقاست.اگرکسیبخواهد

دراینسوره«ماسُئل»کنید،مسئلهاستیسواالتدقتمیشود.وقتیبهریشهنظاممسائلوموضوعاتتولیدمی

مسئلهکیفیتفعلرباست.موضوعاتاصلیسوال،مسئلهاست.
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مسائلاست.ولیبایدتوجهداشتکهممکناستسواالتمتعددبهیکطوراستکهسوالمتعددترازنوعااین

مسئلهبرگردد.

گیرد.موضوعآنچیزیاستکهمتکلموضعپسمسئلهآنچیزیاستکهتوسطمخاطبموردسوالقرارمی

کندوممکناستربطیبهمخاطبنداشتهباشد.می

شود.شودومسئلهدردرونمخاطبایجادمیمتکلمالقامیتفاوتمسئلهوموضوعدرایناستکهموضوعتوسط

شودیکچیزیهمموضوعباشدوهممسئله.باتوجهبهبسترهامی

آیادرزمانغیبتچیزیبهناموالیتوجوددارد؟

آیااینوالیتفقیهیکهمامعتقدیمهماناست؟

تواندشوراییباشد؟آیامی

مخا والیتفقیهیکه سواالتباالطبمیاینجا با اینمسئله است. مسئله والیتفقیه درباره زعمجامعه پندارد.

شودموضوع.مسئلهناظربهاعتقاداندمیدربارهوالیتعنوانکردهالسالممعلیهطرحشدهاست.آنچهخداواهلبیتم

توانیمازآنسوالبپرسیم.مخاطباستومی

مدارند.کشفنظاممسائلوموضوعاتاجتهاداست.یکیازاصولفقهحکومتیدرقرآنمسائلوموضوعاتنظا

ببیندوتبدیلبهمسئلهکندونظامشرااستخراج ایناستکهفقیهبتوانددرجامعهحضوریابد.سواالتمردمرا

راجکند.کند.متنروایتووحیرابررسیکندوباتوجهبهمسائلیکهبرایمردممطرحشدهحکماستخ

پسفقیهبایدبتواندبینمسئله)سوالشما(وموضوع)جوابخدا(رابطهایجادکند.

یموضوعوکشفحقایقواحکاماست.یمسئلهومسئلهمقدمهسوالمقدمه

جاموضوعآوردهاست.درسورمکیموضوعاتمطرحهستندودرسورمدنیمسائلمطرحهستند.البتهخداهمه

 اینآیه وقتیبگوییم همهمگیسوالند. آیاتبعد انسان)مخاطب(. به خداوند)متکلم( فیلسوالیاز سوره اول

شودکیفیتفعلرب.موقعیتوزمانمشخصدارد.درنظاممسائلحتماموقعیتسواالتراجعبهچهچیزاستمی

وزمانمطرحاست.

آورباشد.هالزماستعبودیتدرسورهقریشهممسئلهایالفقریشاست.ایالفیک
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شود.جزئیاتآنایرابصورتموضوعمطرحکردهاست.وقتیمسئلهمحورنگاهشود،تفصیلدادهمیخدامسئله

کند.بایدایراتبدیلبهموضوعکردهاست.تبدیلمسئلهبهموضوع،مدلایجادمیشود.خدامسئلهاتفاقگفتهمی

وار.اربنویسیمنهمسئلهوغرضسورهقریشراموضوع

بوسیلهسورهفیلوقریشمیوار سوره قریش: غرض موضوع نسبتبهفعلخودوربوبیتشدرخدا را خواهدما

یظهوراینربوبیتکهگاهبوسیلهمنعوگاهبهوسیلهایجاداستعلمبهاینفعلرادرمخاطبالقاعالمونحوه

کند.

ربرابفهمم.بایدازسورهفیل،فعل

پرستانندهید.کیداصحابفیلیبتبایدازابتدایسوره،اصحابفیلسورهرابخوانیم.ازهمانابتداتعمیمبههمه

هایپخشهایشانراکعصفماکولببینیم،جنازهرادرتضلیلببینیم.طیراابابیلراواقعابایدپرندهببینیم.بایدجنازه

 مسئله اول برداشتمیرویزمین. موضوعاتیکه با باید موضوعیبرداشتکنیم. بعد و درستببینیم کنیم،را

بروزاتخدارادرعالمببنیم.

تردیدهشوند،کیفیتایشودبهفعلربرسیدوازاینبهعرشرسید.آیاتهرچهمسئلهازیکداستانزمینیمی

شود.فعلرببهترفهمیدهمی

رود.شود،سطحبحثباالمیصداق،زمانومکاناست.همینمسئلهوقتیموضوعمیمسئلهدقیقادارایم

شود.اگرکسینتوانداگرکسینتواندموضوعاتقرآنرابهمصادیقتبدیلکند،درتوهماتموضوعیماندگارمی

کثراتموضوعاتغرقمی موضوعاتتبدیلکنددر به حیرت،مسائلرا موضوعاتو غرقدر غرقدرشود.

هاوکثرات.مسئله

تشخیصدهیمیاکاریبرایشخوانیمولینمیآورد.سورهماعونمینگاهبهموضوع،عملیاتنمی توانیمیتیمرا

برد.ایوموضوعیهردوباشدانسانرابهعرشمیبکنیم.اگرنگاهمسئله

مهجوریتقرآنبهسهعلتاست:

گشاست.رویم.قبولنداریمکهقرآنراهاینکهاصالسراغقرآننمیاول 

شویم.رویمولیدرگیرمسائلمیاینکهسراغقرآنمیدوم
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شویم.رویمودرگیرموضوعاتمیاینکهسراغقرآنمیسوم

سوالجزییوتکرارینه.مالکسوالواقعیربطسوالبهمسئلهایچندسوالواقعیمیازهرآیه توانپرسید.

دیلسوالبهمسئلهمهماست.است.تب

شود.اینچنینسوالی،سوالواقعیاست.هابرایمجوابدادهشودقدرتموتوانممضاعفمیاگرایندستهسوال

کند،بایدبهقدرتوتواناضافهکند.اگرکند.بهدانشمناضافهنمیسوالواقعیبهقدرتوتوانمناضافهمی

تانازقرآننخورید.تغییررویکردباسوالسوالواقعینیست.گولسواالتغیرواقعیفقطدانشرااضافهکرد،

افتد.واقعیاتفاقمی

هایشبفهمید.مختصاتاونسبتبهتوانیدازسوالخواهیدنقشهرانسانوجایگاهشرادرعالمبفهمید،میاگرمی

شود.عرشمشخصمی

شودهایزندگیتانرابنویسید.میپخششودوازشمابخواهیمکهمهمترینسوالهاییبیناینجمعاگراالنبرگه

اینسوال برایاز ولی باشد معنوی کسی استسوال ممکن شد. متوجه را ... شخصیتو دنیاگرایی، میزان ها

هتوجهکنیم.دنیاگراییباشد.انسانگاهیازخداوندسوالودعاداردولیباغروروتکبر.بایدبهایننکت

یاینکهتوانستهاستچنینکاریاگرکسیبخواهدنظاممسائلوموضوعاتدربیاوردواحکامکشفکند،نشانه

بکندیانهایناستکهقدرتبعدازاینعلماست.درقرآنخواندنمااصالچنینچیزیمعناندارد.کسیقرآنرا

تیعنیپشتپازدنبهدنیاورهارپروازیکهمارابهعرشببرد.قدرخواندکهقدرتپیداکند.قدرتیعنیپنمی

کردنآنوبهملکوترفتن.بایداینقدرتدرظواهرفردآشکارشود.بههیبتونورانیتشبیفزاید.قرآنبرایما

نور،علم،قدرتنیست.قرآنبرایمانیکمتنمعمولیاستواینخیلیبدوزشتاست.

همینموضوع،یکمدتتصمیمگرفتمکالسمنبخاطر را دیدمهرچهکهدارممیتعطیلها گویمبرایکنم.

فایدهگویمکندوفهمیدمهرچهمیخودمعلموقدرتایجادنمی مثلایناستکهنقاشییکایگویا است.

ریزد.تصویریکتوتنمیبزنیتاتوتبریزد.معلوماستکهایضربهدرختتوترابکشیوبهنقاشیدرخت،

توانمواردشوم.شهررویاییولینمی

قرآنبرایمنیکنقاشیاست.علمحصولیاست.علمحصولییعنیحاضرشدنصورتیکشیدرذهن.
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هاوصورتتفسیرشهمدرذهنماست.ولییتوحیدراحفظهستم.صورتمعنایآیاتوواژهمنصورتسوره

نخداراببینموببینمکهخدااحداست.هیچوقتچنیناتفاقیبرایمننیفتاد.هیچوقتنشدکهم

می تأثیر سواالتما نظام در بدانیم، حصولی علم را قرآن از حاصل علم تغییروقتی را سواالتمان نظام گذارد.

کنمونظامیپیدامیدهد.ولیوقتیمنیکسورهرابخوانمواینسورهدرزندگیمنجاریشود،علمشهودمی

شود.سواالتممتفاوتمی

توانیمازآنعلمحصولیبرداشتکنیم.اگریکنفرازمابپرسدکهدرقرآنتانقرآنبرایمایکمتنیاستکهمی

توانیمسواالتشیمیراازاست.ولینمی«تبیانالکلشی»دهیمکهبله.چونقرآنعلمشیمیهمهست؟پاسخمی

اسخدهیموعلمیازآندربیاوریم.قرآنپ

اریم.گذبوسیموکنارمیم.قرآنرامیتوانیمحکومتتشکیلدهیتوانیمشفادهیم.نمیباقرآننمی

حکومت از عاجز که قرآنیداریم اینما باداریاست. چقدر قرآنحصولیاستو از ما علم که بدانیم ما که

وقت باقرآنحلکنیم،نقصرادرحقیقتفاصلهداریمخوباست. یبهجاییرسیدیمکهنتوانستیممشکلمانرا

بینیمبلکهنقصدرکاستیبرداشتماازقرآناست.قرآننمی

یعلمحضوریاستویتدبرهمگیمربوطبهعلمحصولیاست.البتهعلمحصولیمقدمهکارهایمادرحوزه

شود.حضوریتبدیلمیبایدبدانیمکهچگونهعلمحصولیبهعلم

یقرائتقرآن،بهنحویکهانسانحقایقرادردرونخودجاریکندرابهانسانیفیلوقریشنحوهسورمبارکه

گویندکهوقتیخواستیقرآنبخوانیچگونهبایدبینمسائلوموضوعاتاتحادآموزند.ایندوسورهبهمامیمی

یآیاتشمصداقجزییداشتهباشند.وقریشنداریمکههمهیفیلبرقرارکنی.شبیهبهسوه

گویدکهبرایایالفشانبایدعبادترببیترابجاآورند.یکقضیهراکهدررابطهباقومدیگریسورهقریشمی

بهماچهربطیداردکهآنگویدآنکندومیاستمطرحمی بایدعبادتکنند. بایدعبادتکنند؟اینها مثلها

تستهوشاست.

بایدبفهمیمکهاگرقریشبهخاطرایالفشانبایدربراعبادتبکنند،برایمنوقوممچهاتفاقیافتادهاستکه

بایدربراعبادتبکنم؟اینمسئلهماستوسوالماازسوره.
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ماهستچیست؟کند،امکاناتتفصیلیوجزییبرایامکاناتنقدالهیکهخداراسزاوارعبودیتمی

بایدبرویمبگردیمچهچیزیداریمکهربراعبادتکنیم.

مریممی میسوره قریشایالفرا عبادتکن. پرستشمیبینندکهگویدربسماواتوارضرا را کنند.خدا

صلیرسولخدا وآله هخداراپرستشکندومابایدچهچیزیببینیمکبیندکهخداراپرستشمیچهچیزیمیاهللعلیه

کنیم.

عبودیتکنبههربهانه را خدا اشکالیندارد. عبودیتکنی. را ببینیوخدا خداممکناستتوفرزندترا ای.

اهلل(ازهمینعبادتدرسطحبرد.مبادابهطمععبودیتیمثلعبودیترسولخدا)صلیسطحاینعبودیتراباالمی

اهلل(مأیوسشویوخداراعبادتنکنی.خدافقطایالفرسولخدا)صلیخودتغافلشوی.یابهخاطرعبادت

ندادهاست.خداهزاراننعمتبهتودادهاستونعمتوجودبهتودادهاست.بهخاطرنعمتوجودخداراعبادت

کن.

 خدا برای تو چه کرده است که باید او را عبادت کنی؟  اینسوالراجوابدهید:

آتشمیاینسوالمثل را نعمتعباراتمقتلانسان برایانسانعادیمیزند. شهرهایها در کسانیکه شوند.

هایشانراببرند.کسانیکهکنندشایدسالیدوبارلبساحلبروند،آنهمبخاطراینکهمهمانساحلیزندگیمی

حتینعمتشبوروزبدرمشهدزندگیمی مانعادیاستوازاینرایکنندبرایشاننعمتحرمعادیاست.

اینشدهاستوگیریم.نعمتایالفبرایقریشیکنعمتعادیمحسوبمیهاعبادتربرانتیجهنمینعمت

 اند.دیدهنعمترانعمتخاصینمی

رسد.شعرشودبهعبادتربمیهانباشدواگرانسانفکرکندکهایننعمتگرفتهشودچهمیشدکهنعمتمی

اینشعررابایدبهصورتحضوریبخوانیم.«کیبهماماماندادهبابادادهخداداده»فمعرو

ایقریشراوبهشکلکندبهاینکهاوراعبادتکنند.بهشکلمسئلههارادعوتمیخدادرسورهقریشانسان

هارا.یانسانموضوعیهمه

گانهبهاویاددادکهعبادتکند.نفهمیدوخدابازبانبچهفهمیدکهخداراعبادتکندولیانسانبایدمی

کند.هایخدا.ولیخداعبودیتبخاطرنعمتراهمقبولمیدلیلعبودیتخدافقطخدابودنخداستنهنعمت
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همیکهدانی،بایدبفگویدایتاجر،تومعنیپولوتجارترامیهانیست.خدامیایالفقریشاحتماالتمجیداین

کند.خداییهمهستکهامنیترابرایتوفراهممی

بهعبودیتدعوتکنیدبهنعمت برایاوهایبالفعلآناگرخواستیددیگرانرا را عبودیتخدا هاداللتدهید.

هعبادتهایعینیزندگیببینندرغبتبکنیدوبرایشسوالایجادکنید.هرقدرافرادبتوانندخدارادرصحنهمسئله

زیادمیدرآن خوشاکسیکهنعمتخاصش،وجودها بایدازطریقمسائلشانفعالکرد. عبودیتافرادرا شود.

باشدوذکرخدا.

کندیبعدبهخاطرنعمترسول،عبادتمیرود.درمرحلههاباالترمیاگرعبودیتبشود،سطحفهمانسانازنعمت

و...

هایمطرحشدهدرمنابرتغییرینکردهوسطحشباالترنرفتهبهایندههببینیمکهنعمتایمثالیکاگردرجامعه

معنیاستکهآنجامعهرشدنداشتهاست.

کند.برایتعیینسنمعنوییکجامعهیایکفردسوالدرخصوصچراییعبودیتعبادتدررشدشیبپیدامی

هایخاصآنسنخداراعبادتکند.دبهنعمتتواندکافیباشد.درهرسنیفردبایخدامی

پرستید؟اگرکسیگفتبهخاطرتواننداالنبهاینسوالبهصورتواقعیجوابدهندکهچراخدارامیهمهمی

هاییاستهانعمتکند.علتعبادترسولخداایناست.علتعبادتدیگرانساناینکهخداخداست،اشتباهمی

کهدارند.

نمیمن ومنحرفدلمرا محفوظاتدرذهنمنایجادکرده حرفبرها فقطتکرارهاییکهیادگرفتهزنم. امرا

ام.کنمآدمبزرگیشدهکنم.بعدفکرمیمی

سطحبندیمیشناسیاسالمیبرایعبودیتمولفهتعیینمیروان علمحصولیافرادازکندوعبودیترا تا کند.

ریبرسد.خودشانبهعلمحضو



***
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 ساعت دوم

افزاباشد؟واینبایدتبدیلبهیکگفتمانشود.چگونهمابایدقرآنبخوانیمکهقرآنبرایمانعلمافزاوقدرت

یخودتبدیلخوانیدرابهسواالتمتعدددربارهایکهمییکجوابخیلیسادهوابتداییایناستکههرسوره

اگرایالفیشکهمیکنید.مثالوقتیالیالفقر خوانیدبپرسیدکهآیافقطقریشبایدخداراعبادتکنند؟آیا

عبادتمی را کردند؟وهرقدرکهانسانذهنشپرسوالوپرنیازشودبیشترازسورهدریافتنداشتندنبایدخدا

هایت.سواالتواقعیوجوابهایعنیعلمافزاسکند.هرقدرکهازسورهبیشتربهسواالتجوابدادهشداینمی

واقعیقدرتافزاست.

شود.هاموجبعلموقدرتشمامیپرسید،اینخواهیدبسازیدوازبقیهمیمثالوقتییکدستگاهیمی

ازخودقرآنبپرسید.سواالتبایددردرونشماپخته پرازسوالکنیدولیسعیکنیدکهسواالتتانرا ذهنتانرا

شود.

افتدکلیدرتدبردرقرآن،ایناستکههردستاوردیکهتوسطیکحقیقتعلمیبرایمتدبراتفاقمییقاعده

بایستینصّآندستاورددرقرآنیاروایتیاهردووجودداشتهباشد.مثالمنتوسطقرآنبهجوابیرسیدمووقتی

می آیهآیاترا چیزیکشفبینمروایتیا برایما ونمییمخصوصدارد. صریحقرآن نصّ اینکه مگر شود

روایتدرآناست.مثلکارهایاضطرابوافسردگیکهعملیاتیهستند،هرمطلبیکهدرقرآنباروشاستخراج

کردیمعینروایتوعینآیاتوجودداشت.

مشکلپیداکردیموبراساسساختاروجودیدیدیمکهوقتیخوفورجااخیرارویمعناشناسیاضطرابکارمی

فرمودهبودند:السالمعلیهالمومنینشودودومینروایتیکهپیداکردمعینهمینبود.کهامیرشوداضطرابپدیدارمیمی

شود.اضطرابدرونیکهاوراازکاربازانسانعجیباستکهوقتیخوفدراوغلبهمیکندحذربراوچیرهمی

دارد.می

یمناست.منباشودمگرآنکهنصّآنوجودداردواینعقیدهبرمانازلنمیپسهیچحقیقتعلمیدرقرآن

دهم.لذاالهاماترابایدباقرآنوهایتدبردرآمدهوبعدآیهرانشانشمیکنمکهازروشاینقضیهاحتجاجمی

روایاتمرتبطکرد.
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هادرانسانآمدوشدنکند.واگرلمیبهغیرازآنخوباستکهاینقدرباقرآنوروایاتمانوسباشیمکههیچع

اشمندباشدبایدنتیجهسازیکردهاست.تدبراگرروشیکدرجهخالفاینبرودگاهایکجریانباطلراجریان

گونهبایدکلیتشازروایتوآیاتباشد.بهظاهرآیاتوروایاتنزدیکباشد.درماننیزهمین

(دبیاستادرجبعلیپخشکلیپومتنا)

مانرابهتروبیشتربشناسیم.اگردیرجوابدیدیمصبرکنیموزودازکورهدرنرویم.شاءاهللمعلماصلیوحقیقیان

خواهمکهاینحسراهمینمعلممان)قرآن(رانوعابهعنوانیکانسانمعمولیهمقبولداشتهباشیم.ازخدامی

ایمومامانداشتهفیدستوپادارد.ماخواستهیاناخواستهیکمعلممخفیدرزندگیداشتهباشیمکهاینمعلممخ

ایم.فقطخواهرانوبرادرانیهستیمکهخدمتاوتلمّذکرده

اللهمصلعلیمحمدوآلمحمد

***

 ی قریش مبارکه  سوره

یمبارکهبحثدرسوره توضیحبعداگروهفتهشودمطرحمییقریشرویفعلربّ را شرایطشبودفعلربّ

خواهیمداد.

فعلماهیتش اینکه است. شده انساننسبتداده به استوعملتنها شده نسبتداده انسانوخدا به فعلراجع

چیستوآنکهدرانسانودرخداهستیکیاستیامتفاوتاسترابایددرمباحثتعلیموتزکیهبررسیکنیم.

نمیبرمباصفتوشاکلهوخلقیاتوحاالتذیلفعلقرارمیگیرند.فعالبحثرارویفعلمجموعهحاالتیمثل

اینکهبسیارمهماست.
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 بحث قریش و عبودیت:

خواهیمبررسیکنیم.درقرآنرامی«اعبدوا»هایامریاشبهامرفعل

لَعَلَّکُمْتَتَّقُونَ)یاأَیُّهَاالنَّاسُاعْبُدُوارَبَّکُمُالَّذِیخَلَقَکُمْوَ الْأَرْضَفِراشاًوَالسَّماء21َالَّذِینَمِنْقَبْلِکُمْ (الَّذِیجَعَلَلَکُمُ

ییمبارکهسوره(22نْتُمْتَعْلَمُونَ)بِناءًوَأَنْزَلَمِنَالسَّماءِماءًفَأَخْرَجَبِهِمِنَالثَّمَراتِرِزْقاًلَکُمْفَالتَجْعَلُوالِلَّهِأَنْداداًوَأَ

 بقره

یکی،یکیآیاترادرذهنتاننگهدارید.

یاینکهچراانسانبایدخداراعبادتکند؟!فلسفه

رسیدکهایناستکهقرآننعمتیبرایقریشدرنظرخوانیدبهیکمدلمییقریشرامییمبارکهوقتیسوره

یفیلبگیریدکهبهیمبارکهراعبادتکنند.حاالیابهسورهگرفتهاستوبهخاطرایننعمتسزاواراستکهخدا

خاطرسرنگونیاصحابفیلبایدعبادتکنندویابهخاطرایالفشانبایدعبادتکنند.بهطورکلیمنتونعمتی

هاتوجهکندوخداراعبودیتکند.شودوالزماستکهانسانبهآناستکهباعثمی

وجعلزمینوآسمانونازلشدنآبورویشرهیسودرآیاتاولیه یبقرهبحثخلقکموخلققبلازما،

کند.هاعبودیتراالزممیثمراتو....یکپکازنعماتارائهشدهاستکهایننعمت

می نگاه فقطآیاتیرا عبودیتسوقما به انسانرا یعنیسببیکه دارند امنیتقریشرا و اطعام وجه کنیمکه

دهد.می

هابایدعبودیتکنندونهفقطعبودیتمختصقریشیانسانتفاوتاینآیاتباقریشچیست؟دراینآیاتهمه

باشد.

عبودیتخداسزاواراستبهخاطراینکهخداخالقماست.

رساند.درسیاقشرطاستولیمفهومرامی

 بقرهییمبارکهسوره(172مارَزَقْناکُمْوَاشْکُرُوالِلَّهِإِنْکُنْتُمْإِیَّاهُتَعْبُدُونَ)یاأَیُّهَاالَّذِینَآمَنُواکُلُوامِنْطَیِّباتِ
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کنند.اگرکسیاهلعبودیتخداشکربعدازعبودیتاست.یعنیبافرضاینکهعبودیتراقبولدارندشکرمی

قبلشحتماعبودیتیبایدباشد.کند.یعنیاگردرقرآنآمدهکهشکرکنیدباشدخداراشکرمی

راجعبهتولدحضرتمریم.

آلعمرانییمبارکهسوره(01إِنَّاللَّهَرَبِّیوَرَبُّکُمْفَاعْبُدُوهُ...)

یسآمدهاستکهعبودیتکنارصراطمستقیمیادیمبارکهیدراینآیهربویتعلتعبودیتاست.درسوره

شدهاست.

هارا.یخطابمونههمهیمبررسیکنیخواهایداردرامیتیجهآیاتیکهحالتنما

شَیْ کُلِّ خالِقُ هُوَ إاِلَّ الإِلهَ رَبُّکُمْ اللَّهُ عَلىذلِکُمُ هُوَ وَ فَاعْبُدُوهُ شَیْءٍ )کُلِّ وَکِیلٌ هُو112َءٍ وَ الْأَبْصارُ التُدْرِکُهُ )

 انعامییمبارکهسوره(113الْخَبِیرُ)یُدْرِکُالْأَبْصارَوَهُوَاللَّطِیفُ

ربّرادرآیاتقبلیبهطورکاملتوضیحدادهاست.

برهاناین نبیها هر از اگر پرستشمیهایالهیبرایعبودیتاستو را خدا چرا کنیدرجوابایبپرسیکه

خواهدگفتکهالالهاالهو.

توانخواندورونماییازاینآیاتهست.رامیالسالمعلیهبرایتفسیراینآیاتدعایصباحامیرالمومنین

(اعراف05قَوْمِهِفَقالَیاقَوْمِاعْبُدُوااللَّهَمالَکُمْمِنْإِلهٍغَیْرُهُإِنِّیأَخافُعَلَیْکُمْعَذابَیَوْمٍعَظِیمٍ)لَقَدْأَرْسَلْنانُوحاًإِلى

ترسم..اینبرهاناستکهمنازعذاببرایشمامیایندستآیاتهمدرقرآنزیادآمدهاست

سزاواراستکهخداعبادتشودچونناظروحاضردرهمهجاهست.

 اعرافییمبارکهسوره(00عادٍأَخاهُمْهُوداًقالَیاقَوْمِاعْبُدُوااللَّهَمالَکُمْمِنْإِلهٍغَیْرُهُأَفَالتَتَّقُونَ)وَإِلى

نشیندودلیلجایاالترازقبلیاستوامربهتقوادرعبودیتشدهاست.کهتقواجایعبودیتمیویکسطحب

می میفعل که تعبدون؟ افال بگوید باید ظاهر طبق بر و عبودیتنشیند. باشید تقوا اهل اگر تتقون؟! افال گوید

کنید.می
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إِلى اعْبُدُوَ یاقَوْمِ قالَ أَخاهُمْصالِحاً آیَةًثَمُودَ لَکُمْ اللَّهِ ناقَةُ هذِهِ رَبِّکُمْ مِنْ بَیِّنَةٌ جاءَتْکُمْ قَدْ غَیْرُهُ إِلهٍ مِنْ مالَکُمْ وااللَّهَ

 اعرافییمبارکهسوره(73فَذَرُوهاتَأْکُلْفِیأَرْضِاللَّهِوَالتَمَسُّوهابِسُوءٍفَیَأْخُذَکُمْعَذابٌأَلِیمٌ)

توانآورد:یکیباایجادترس،بامورددلیلبرایعبودیتمی3آورد.پسرهانآنرابابیّنهمیدراینجاعبودیتوب

حاضروناظردانستنخداوبابیّنهآوردن.

با انّیاخافعلیکمعذابیومالیم»اگرخواستیدعبودیترا هاییآموزشدهیدبایدچگونهباشد؟یکظرافت«

ترسانم.منبررویآقاوآقارویمنبرمتفاوتاست.معلمبایدنگراناینکهشمارامیترسمونهداردیعنیمنمی

آموزنبایدازعذاببترسدبلکهبایدیمعلمببیند.دانشآموزبایدنگرانیازعذابرادرچهرهعذابباشدودانش

درتوببیندواصلمعلمبرایشمهمبشودهرچند بهطورهیچاحساسدلسوزیوشفقترا وقتنتواندعذابرا

استکهبایدبرایسنینرشدبادقتوظرافتبهکاربردهشود.ماالسالمعلیهکاملبفهمدواینبرایقومحضرتنوح

ترسانیمتابهعبودیتتوانیمبگوییمکهخداداللتبرعبودیتدادهاستباترساندنازعذابومامردمرامینمی

صورتگفتهنشدهاست.پسبایدبادقتاستفادهشود.برسند،بهاین

بیندعبودیتیکاحساسنیازبهنیرویبرتراستکهفردیکهعبداستهیچامرونهیرابرایخودشسزاوارنمی

دهد.پنداردقرارمیودرازایچنیننیازیامرونهیراازجانبکسیکهاوراربّمی

داند.اینمیحکمواخذحکمکارهعبدآناستکهخودرادر

مختلفیدرفردایجاد وجوه با حقیقیبگیرد، ازربّ نیازمندببیندبدوناینکهاوامرونواهیرا اینکهفردخودرا

شود:می

شیوه این و کند وصل امین عبودیت به خودشرا و رسول. استمثل امین که باشد داشته اعتماد یکی یبه

هاراازمنبگیر.ربّمنربّشماست.یعنیازیکاستکهمرابهعنوانامینقبولکنوامرونهیسالمالعلیهمپیامبران

می کمکیبرایاخذعبودیتاستفاده اینبرایانسان، اگریکبچه7کندو و4یسالاولاست. پدر سالهاز

دربگویندکهمابایدمراعاتکنیم؛اینچنینتقواکنیبایدپدروماکنییانمیمادرشبپرسدکهچرااینکاررامی

شود.درکودکتقویتمی

هابهطورطبیعیبهروید،بچهکنند.شماوقتیدیدارعلمامیپدرومادرباتقوابهطورطبیعیفرزندانشانراباتقوامی

سالاول.منظورم7تعلیمعبودیتازهمانگذارندبدوناینکهبهاوچیزیگفتهباشندواینیعنیآنعالماحتراممی
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کندویکجاییبیّنهاستویکجاییتقوایایناستکهیکجاییپدرومادراستکهعبودیتراتامینمی

شوندخواهندکاراشتباهیکنندپنهانمیشود.کودکانازیکسنیوقتیمیدرونیموجبفعالشدنعبودیتمی

هازد.توانبهآنهارامیفعالشدهاستویکسریحرفواینیعنیتقوابرایشان

گیرد.عبدنهآنقدرمحکماستونهآنقدرمتشابهاستوبینقرارمیواژه

مْرَمامِنْشَفِیعٍإِالَّمِنْبَعْدِإِذْنِهِعَلَىالْعَرْشِیُدَبِّرُالْأَإِنَّرَبَّکُمُاللَّهُالَّذِیخَلَقَالسَّماواتِوَالْأَرْضَفِیسِتَّةِأَیَّامٍثُمَّاسْتَوى

 یونسییمبارکهسوره(3ذلِکُمُاللَّهُرَبُّکُمْفَاعْبُدُوهُأَفَالتَذَکَّرُونَ)

روزخلقکرد.سطحمتفاوتیدارد.0تراست.ربّشماکسیاستکهآسمانوزمینرادراینآیهقدریپیچیده

مکهاگرخواستیدرویشکارکنیدبتوانید.گویهاراخالصهمیاین

آیهاست10-11هاکنیم؟تقریبااینکنیم،بهچهدلیلیخداراعبودیتمیمامعتقدیمکهخداراعبودیتمیهمه

یزیر:ایم،مثلآیههاهستم.وبرخیهستکهماتاکنونبهآنفکرنکردهکهبههرحالمنجزءیکیازاین

یسوره(123لٍعَمَّاتَعْمَلُونَ)غَیْبُالسَّماواتِوَالْأَرْضِوَإِلَیْهِیُرْجَعُالْأَمْرُکُلُّهُفَاعْبُدْهُوَتَوَکَّلْعَلَیْهِوَمارَبُّکَبِغافِوَلِلَّهِ

 هودیمبارکه

می داده ارجاع او به امریهم هر آنخداستو غیباز یعنیسببعبادتمناینباشدکه مناینراشود و

برید.بردیعنیاخالصعملفردراباالمیفهممکهبخواهمبهخاطراینعبودیتکنم.سطحعبودیتراباالمینمی

گویدارجاعامرموجبدهدیکدقتاستوآنهمکهمیانجاممی«انیاخاف»یعنیکسیکهکارشرابادقت

انبسیارمتفاوتاست.عبودیتاستمتفاوتاست.الهاماتشانوسواالتش

یکپارچهنوععبودیتدربسترهایمختلفشکل هایمختلفیدارد.کسیکهدرساختارلِلَّهغیبعبودیتدارد،

وجودشخداست.

اینگونهنیستکهعبودیتاینقدرعبودیتیعنیهرکاریکهانجاممی روایت است که: دارد. را دهدحکمخدا

عریفکرد.متشابهشودکهنتوانآنرات

عبدکسیاستکهاذنشازموالیشاست.ملکشازموالیشاست.روایت:
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گویندعبدیعنیرام،نهسرکشوگردنکش.برخیمی

نیستپسعبدروایت: هیچمخلوقوانسانینیستکهنتواندعبدنباشد،یاعبدالطاغوت،یاعبداهلل.زیراانسانربّ

است.

یعبداستواینواژهبسیارهادرواژهایرابایدبگیردکهاینهرکاریبایدامرونهیانساندرهرحالتیوبرای

 جالباست.

یعنیاختیاریندارند.«:ماکانلهمالخیره»یاحزاباستکهیمبارکهدرسوره

:اوالمابایدبدانیمکه

 هرکسیبداندکهواقعاعبداست؛ (1

اشدکههمهپذیرفتندوگاهاممکناستکهاشتباهیبکندکهمشکلیهرکسیبایدبپذیردکهعبدخداب (2

 نیست.عبدسرکشهستیمولیعبدخداهستیمکهمشکلینیست؛

 بایدبدانیمکهعبودیتماوجهداردومیتوانیموجهشراکشفکنیم؛ (3

 رود؛کندوباالمیهرقدرکهوجهعبودیتباالتربرود،سیمایشفرقمی (4

توانیدبگوییدکهمنازبچگیخدارابهآندلیلقاءدالیلبرایعبودیتخداوجوددارد.نمیامکانارت (0

پرستموهنوزهمچناناست.اینخوبنیست،ثابتماندندردلیلپرستشخداخوبنیست.مثالمنمی

ونهسیروگوید،وخدااینگکنم،عارفیبرایشماسیروسلوکرامیروییکموضوعیدارمبحثمی

گویدکهعبودیتتانراارتقادهید.سلوکمی

میوجه (0 احصا قرآن از استقرائی صورت به را است گفته عبودیت برای خدا که وهایی خودم کنم،

کنم.مشخصکنکهبعداپیشرفتخودترابفهمی.بایداحساسکنیدکهبهمختصاتخودمراتعیینمی

 آنوجهراعمیقکنید.کنیدوچهدلیلخداراعبادتمی

ینجم.یآخرسورهموآیهیگویینجممییعلق.سورهیآخرسورهآیهییموگویعلقمیسورهاالنداریمما

هاهمهیعنیقرائت.اینموضوعاولوالعزماست،نهازرسلبلکهازکتاباست.این
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افزاایبخوانیمکهعلمقدرتدکهقرآنرابهگونهخیلیازاینمواردکاربردیاست.بحثمادراولجلسهاینبو

آیدوپرستددیگربههیچوجهکوتاهنمیازقرآنبگیریم.واینیعنیاینکهاگرانسانبداندکهخدارابرایچهمی

کند.نهاینکهموشکهواکنید.قدرتیعنیجزعوفزعنمی

بایدقدرتمندباشدکهزیراینهمهموشکنشکند؟!قدریفلسطینفرمودند:انسانچهحضرتآقادرباره

محکمشود.دچارتوهمنمیکسیکهدلیلدارددیگر ترکند.اگرتودلیلداریپسهرعبودیتیبایددلیلترا

یعنیایالفقریشموجبعبودیتشدوعبودیتایالفرابیشترخواهدکرد.شکرنعمتنعمتتافزونکند.

توانازهمینشاخصمشخصکرد،کهشود.عبودیترامیتکه؛دلیل،خودششاخصمییمهمیاسایننکته

افزونترشدهاستیانه.

گفته بایدعبدشود. بچهآدم فقطاختاللوآسیباندکهخواهشا یعنیالزماستکهشما تربیتنکنید. هایتانرا

ایجادنکنید.

کندبلکهیباالترراغباست.نهاینکهنداندچراداردعبودیتمیهایمرحلهعبداگرمسیرشبازباشدبهعبودیت

بایدبدانددلیلاینعبودیتچیست؟

دهد.سالبایدفکرکنید.اولفکرکنیدکهچراخدارامیپرستیدوقرآنبهشماگرامی1ماهتا0رویاینموضوع

حجرییمبارکهورهس(55)وَاعْبُدْرَبَّکَحَتَّىیَأْتِیَکَالْیَقِین

شود.چقدروجهعظیمیاست.وجهعبودیتشرسیدنبهیقینمی

یحجربخوانیمونهبایقینذهنییمبارکهگوییمچگونهعبودیتراباوجهیقینبخوانیم؟یقینرابایدباسورهمی

خودمان.

کندکهپیامبرراعبودیتکنبرایاعالممیوالسالماهللعلیهوآلهصلییحجرکهوقتیخدابهپیامبرفهمیددرسورهشمامی

یقین،بااحصاءآیاتبهیقینبرسید.فکرکنیدکهیقیندراینسورهچهبودهاست.

شود.یواقعهوحاقّهاینمضمونبهحقّالیقینتبدیلمییمبارکهدرسوره
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اشتباهنکنید.مواظبباشیدیقینخودراباسوره

هایتانکجاست؟محیطاستیا...؟کنیدکهآیاعبودیتموجوداستیانه؟وبعداینکهمرجعامرونهیاینراثابت

بیند.ترظرافتعبودیتانرابیشترمیتانقویحاالدلیلرابگو.هرقدردالیل

وانم،بهمنخهاییکانسانکاملاستکهعبودیتبایدبهچهنحویباشد.مندارمازرویلوحیمیاینحرف

تااالننتوانستمکهبگویمکهامولیبهحرفنگاهنکنیدکهمنچگونه ساعتبهطورکامل1هایمگوشدهید.

برایخدابودهاست.

یکعدد»قدرهمکهفهمیدمکههمینام.منرانبینید.توانمبگویمکهفالنکاررامنبرایخداانجامدادهمننمی

زنیم.برایخدابودنقاعدهدارد.منیّتهم،خوباست.بههرحالدستوپامی«خداندارمکارخوبهمبرای

درشنیست.

«لیسکمثلهشیء.»هایششبیهمانیست:*بیاناتقرآنخیلیمستدلاستولیاستدالل

برد.یمریمانسانراازهوشمییمبارکهاینآیاتسوره

قَوْ مَرْیَمَ یَمْتَرُونَ)ذلِکَعِیسَىابْنُ الَّذِیفِیهِ الْحَقِّ إِذاقَضى34لَ وَلَدٍسُبْحانَهُ مِنْ لِلَّهِأَنْیَتَّخِذَ فَإِنَّمایَقُولُ(ماکانَ أَمْراً

یمریمیمبارکهسوره(30لَهُکُنْفَیَکُونُ)

هاجالباستکهوراست.اینآاشبهکنفیکوناستواینعبودیتگویدکهخداارادهمیالسالمعلیهحضرتعیسی

قبلمردناین یعنیقولشبدونسببایکاشما است. اینگونه قولخدا بفهمیمیعنیبپرستیمبرایاینکه را ها

هاالکیاستوخداهمهکارهاست.شود.سببمحققمی

(رَبُّالسَّماواتِوَالْأَرْضِو04َاوَمابَیْنَذلِکَوَماکانَرَبُّکَنَسِیًّا)وَمانَتَنَزَّلُإِالَّبِأَمْرِرَبِّکَلَهُمابَیْنَأَیْدِیناوَماخَلْفَن

 یمریمیمبارکهسوره(00مابَیْنَهُمافَاعْبُدْهُوَاصْطَبِرْلِعِبادَتِهِهَلْتَعْلَمُلَهُسَمِیًّا)

غررکلقرآناست.00و04آیات

کسیبدا اگر را اینآیه واقع ایندر عالیاست. سخنانحضرتمریمند سالمها مائدهعلیهااهلل کسیکه هایاست.

آسمانیرادیدهونوشجانکردهاست.
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خوانیمدانیمکهوقتیحدیثکساءمیخوانیم.میکندماحدیثکساءمییمانازلمیچونخدامالئکهرادرخانه

افتد.بینیموکارمانراهمیمامالئکهرامی

 طهییمبارکهسوره(14)إِنَّنِیأَنَااللَّهُالإِلهَإِلَّاأَنَافَاعْبُدْنِیوَأَقِمِالصَّالةَلِذِکْرِی

کندکهجالباستبخوانید.هاهمعدمتعبدهاهمطیفپیدامیدرمقابلاینعبودیت

کنمبهتوانیدبگوییدعبودیتمییتشدند.شمامیهادلیلعبودچهبرکتیبرایبشریتبودند.آنالسالمعلیهمواقعاانبیا

گوییدبربّموسیّ،بربّمریمو....رابهآناختصاصدادی،بعدمیعلیهااهللسالمخاطرآنچهکهمریم

یکابراهیم علیهکافیاستشما یکابراهیمالسالم خدا که بیاورید ذهنتان علیهدر میالسالم ما خواهیموجهداشتو

بودیتمانابراهیمیباشد.ع

کنیمکهفقطیکعیسیبودهاستولیممکناستکهزیادباشند،منحصرنمیالسالمعلیهوعیسیالسالمعلیهمثلموسی

است.دستخدابرایعیسیوموسیآفرینتنگنیست.السالمعلیهواینموسیالسالمعلیهتوانیمبگوییمکهاینعیسیمی

الکعبهبرای البیتالمعموربود:یعنیسبحاناهللوالحمدهللوالالهاالاهللواهللالسالمعلیهحضرتامامعلیربّ ربّ

اکبر.

گوید.خوانددلیلعبودیترامیربّهذاالبیترامیاهللعلیهوآلهصلیاگرپیامبر

شوند.جوع،یکمرتبهبندیمیرتبهیقریشیمبارکهیمراتبیکهدرقرآنراجعبهعبودیتگفتیمدرسورههمه

رسد.امنیتوجوعرویحیاتاست.آیدازظاهربهمراتبباالترحیاتمیمی

البیترویدلیلعبودیتمی اولبیتپرازبتمیهذا البیترا میبینیموبعدبترود.هذا مثلهایشرا شکنیم.

کند.بعدمعرفیخدامیهارابشکنیوینجمکهاولبایدبتیمبارکهسوره

کند.اینمواردبایدساختاریتوانکردکهاولسطحیدیدهشودوبعدسطحپیدامیکاررامیباایالفهمهمین

گذاریم.سازیاستکهبرایبعدمیدیدهشوند.فعالکارهایپیشرفتهوآکادمیکومدل
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 محمداللهم صل علی محمد و آل 

 29/2/59ختم مفهومی استاد  اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ( سومقریش    ) جلسه     و   فیل  سوره مبارهک           

 

بعضیازسواالتکهممکناستبوسیلهایندوسورهپاسخدادهشود.

درمورد:صحبتامروزما

چگونگیمطالعهدوسورهدرقرآن -

 یاچگونگیپاسخدهیایندوسورهبهسواالتما. -

هایقرآناینطورعملکنیمکهابتداسواالتمانرابنویسیموسورهیسورهرسدکهمابایدراجعبههمهبهنظرمی

رابخوانیموبااینکارمیزانرشدمانرامتوجهشویم.

یقرآنسریاندهیم،ویفیلبحثسوالرابرایماپررنگکردبایداینموضوعرابههمهیاینکهسورهبهبهانه

هایمانرامنظمکنیم.هارامحلسواالتقراردهیموسوالصرفنظرازاینکهبتوانیمبهآنپاسخدهیمیانهسوره

کند.بانظمدادنبهسواالتعلمماننظمپیدامی

هاییکهازسورهداریدرانوشتهوایمیلکنید.سواالتهاددوستاناینبودکهازاینبهبعددرطولهفتهسوالپیشن

هابشویم.ارسالیدستهبندیومنظمشدهوبااینسواالتواردسوره

واالتخداسورهفیل:بحثسوالوورودبهکلقرآن.برخیازسواالتازجانبخداوبرخیازمردماست.س

ییفعلوبعضیفعالکنندهیرویت،بعضیفعالکنندههایمتفاوتیدارد.بعضیسواالتخدافعالکنندهحالت

عملاست.اغلبسواالتمردمبخاطرلجاجتاست.گاهیهمبرایکنجکاویاست.
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االننمیچندسوالمطرحمی فقطمیکنمکه بدهیم. یخواهیمپاسخشرا ازسورهخواهیمکه بگیریمچطور اد

هاواردقرآنبشویم.سوالبپرسیموبااینسوال

یمهمیاست.اینکهچراسورهفیلبهپیامبرخطابشدهاست؟نکته

کند؟چراخداخبریکموضوعرابهمنافعسوالمهماستواینکهچراخداموضوعیرادرقالبسوالطرحمی

دهد؟صورتسوالمی

کند؟سوالدرتعلیموتعلمکجاستوچهکمکیمیجایگاه

یعملوتوجههمهست؟یتفکراستیافعالکنندهآیاسوالفقطفعالکننده

یتوجهوعملباشد.مهمترینسازوکاریکهدرنظامتواندفعالکنندهتواندنقشانذارداشتهباشدپسمیسوالمی

سوالا تعلمبایداصالحشود، بعضیسورهتعلیمو قرارمیست. کهسوالیترندمحور برایها بقره سوره گیرند.

مطالعهبهاینشکلمناسباست.

یاحکاماست؟آیاسواالتخدادرقرآندرحوزهباورهاستیاحوزه

واهیخخواهیسالمباشی؟نمیپرسیمکهآیاتونمییحجابکارکنیم.ازطرفمانمیخواهیمدرحوزهمثالمامی

خواهیمحفوظباشی؟زیباباشی؟نمی

رویم.کهخداچنینوچناناست.خدادرقرآنهاکارکنیمسراغجمالتخبریمیاگربخواهیمدرحوزهباور

رود.تعلیمکندودراحکامباسوالجلونمیکندسوالمیکند.جاییکهدرحوزهتوحیدبحثمیبالعکسعملمی

هایمعارفمااینگونهطبققرآنمباحثچیدهنشدهاست.وقتیقرآنمتفاوتاست.درکتابوتعلمماباروش

رویمنهطبقنظرقرآن.برایسوالمتدخاصینداشتهباشیمطبقنظرخودمانپیشمی

کهدهد.کافیاستکنیمبدونسوگیری.گاهیمتکلمسویکالمرادرمخاطبقرارمیباسوالایجادمواجههمی

مخاطبرویتکند.دیدنهمانوفهمیدنهمان.

ترهاییکهدرابتدایساختارهستندتفکریشود.سوالشوددارایطیفمیسوالوقتیدرساختاروجودیواردمی

شوند.ترمیهستند.هرچهبهسمتعلموعملکشیدهشوندتدبری
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"فماجزاءیفعلذلکمنکم"سوالازفعل:

 54آیه بقره: الموت"سوره فتمنوا می"قلانکانت... فکر بعضیاگر تمنیکنید. کنیدمومنهستیدمرگرا

ازترکیب هاییکهدرزندگیتوانتشخیصداد.سوالمی"انکنتم،کانت"سواالتدرقرآنشاخصهستند.

د.تواندشاخصسبکزندگیباششوند.چهسواالتیدرزندگیمیشاخصندمشخصمی

داریم.قالبسوالداریموگاهیمفهومسوالدرقرآنگاهی

هاجاییصورتبگیرد،مفهومسوالاست.اغلباینمواجهه"مواجهاندنپیامبربامردم"بعالوه"قل"وقتیکلمه

سوالاست.

ولیجوابآیدهاییکهشرطمیهایقرآندرعرفعربنبودهومختصقرآناست.مثلترکیببرخیازترکیب

بعضیمیشرطنمی لوالانزلالسوره. موضعطلبوآید: در شرطرا است. گویندکهجوابشرطحذفشده

دوستانیکه ایننظریهرا نوعیازاستفهاماست. اینترکیبدرقرآناصالشرطنیست، استفهامقراردادهاست.

توانندعنوانکنند.کنندمیدکترایادبیاتعربکارمی

گذاردوفعالسازیفعل.اگرگذاردوفقطبرتوجهتأثیرمیالنهبرتفکرونهبرهیچبعدیازساختاراثرنمیسو

است.واگراینتأثیررارویتاثیردرفعلیاینکسیخواستساختارتعلیموتعلمکارکندبایدبداندکهعمده

سوالبشویمبایدتمامیمبانیتعلیموتزکیهراازنوبچینیم.تفکریاعملببردکاراشتباهیکردهاست.اگروارد

هایقرآنبرایرویتفعلهابایدچراییرابپرسند.سوالگویندکهبچهایم.میمانظامآموزشراتفکرمحورکرده

نمی ]میربوعبودیتاست. بهعبودیخواهدکهفقطسوالکند! تبرساند.خواهد[سوالی]بپرسد[کهانسانرا

گوید.سوالغرض،سوالنیست.غرض،غایتسوالاست.چراییوچگونگیداریم.چگونگی،فرآینداثررامی

شود.ازچراییموجبسکونمی

کننددهند.یاتمرکزایجادمیهامارابهعملسوقمیشود،تعدادکمیازآنازبینسواالتیدرزندگیماایجادمی

پرسیمخورد،ماازاومیشود.مثالکسیداردغذایمسموممیسواالتمستقیمابهفعلیتدچارمییاشبهه.برخی

خواهمبمیرم.خواهمبخورمیعنیمیخواهدبمیری؟اگربگویدمیدلتمی
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یعنیپاسخبهسوال اینسوالتفکرینیست،فعلیاستکهبهعملچسبیدهاست.سواالتقرآناینطوراست.

هامثلمانانجامعملاست.اگرآموزشوپرورشبهجایسواالتفعلی،سواالتتفکریرارواجدهد،بچههما

همهمی میشوند. ولیکارینمییما درستبشود. جامعه تا فالنبایدبشود ایناتفاقبیفتد.گوییمکه کنیمتا

هاشود.ممکناستدانستنیماازسورهقدرتوعلمنمیگیرد.علمماتبدیلبههایمامورداستفادهقرارنمیدانستن

تبدیلبهمعنویتوذکروتقوانشود.

اگر"فعلالمترکیف" فعلروحعملدرانساناست. صحبت"کلمالناسبقدرعقولهم"فعلبایدفعالبشود.

بهکارزیاداست.هاازسواالتفعالبشودنیازشود.پستافعلانساننشودنظامفعلیتفعالنمی

کنیم.درسورهقریشسوالومحوراثرسوالقابلبررسیاست.کهماعبورمی

نیازاستکهسوالایجادمینظامنیازهایانسانحداقلازدوکانالفعالمی کند.سوالاستکهعلمایجادشود.

بنابراینبرایفعالشدنفعکندوعلماستکهفعلایجادمیمی اگرکسیکند. نیازفعالشود. لالزماستکه

تواندبرایشکاریبکند.بایدازدرونیکجریانیبوجودبیاید.نخواهدنیازشرافعالکند،کسینمی

اینیازهاروبهروکنیمتانیازدرشانفعالشود.کارتجربهفعالسازینیازاست.اگرتجربهتجربهمیشودافرادرابا

فعالنکند، تجربهمیکاراصلیرا انجامندادهاست. جلوبیندازدولیممکناستبرایکسیاشرا تواندفردرا

تجربهحاصلنشود.

تواندجایگزینتجربهشود.یعنیتواندنیازرافعالکند.مطالعهمیاستفادهازمتنوحیانی،عقالنیو...وکتابت،می

کند.دتجربهمیفردبایدطوریمطالعهکندکهانگاردار

کند،کهشماخودتانرادرعامالفیلقراردهیدوفکرکنیدکهدرآندرصورتیسورهفیلدرشمانیازایجادمی

هایماایناستکهاید.یکیازبیهنریاشکردهکنید.طوریداستانرابخوانیدکهگویاتجربهزمانزندگیمی

هبرایمانتجربهشود.اگراینسورهرابرایحضرتابوطالبیابرایعبدالمطلبتوانیممتنراطوریبخوانیمکنمی

اند.ایبرایشانداشت.چونآنصحنهرادیدهخواندندتأثیراتفوقالعادهمی

ایازیکجریانتعریفکندکهخدارادرآندیدهاست؛هیچکسسورهفیلیادشاگرازکسیبخواهیم،خاطره

کندکهتجربهکردهباشد.نکسیسورهفیلراندیدهاست.معموالیکتصادفیااتفاقیراعنوانمیآید.چونمی
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بایدبرایعلیهالسالمیقرآنبایداینطوربشود.مثالداستانحضرتعزیرهایمابشود.همهسورهفیلبایدجزءتجربه

اشکنیم.یمااتفاقبیفتد،بایدتجربههمه

شود.کیفیتفعلربدرداستاناصحابفیلبهربدرهرموقعیتینسبتبهشرایطمتمایزدیدهمیکیفیتفعل

شود.دیدنکیفیتختممیعلیهالسالمبهتولدحضرتعیسیسالماهللعلیهانابودیاصحابفیلودرداستانحضرتمریم

شودخداییدروجودانسانشکلگیردکهبزرگباشدوانسانهایمختلفقرآنموجبمیفعلربدرداستان

بگویداهللاکبر.

گویندکنند.بعدمیکنندوکیفیتفعلربرافقطدرزندگیخودآنالیزمیهابهزندگیخودشاننگاهمیانسان

وفراموشکاراست.چوندرزندگیخودشانفقر،بیماری،قرضو...دارند.پسخدایشانکهخدایمنناتوان

کنیمکنیم،بانوساناتفراوان.بعدنتیجهگیریمیشود.مافعلخدارافقطدرزندگیخودمانتجربهمیبزرگنمی

اقصاست.هایمختلفخدارانبینمقضاوتمدرموردخدانکهخداناتواناست.اگرجلوه

هبوطانسانغایتیداشتهاست.انسانرویزمینآمدکهحقایقیراکشفکند.درجواباینسوالکهچراانسان

شد.آمدخیلیازاسماءرامتوجهنمیرارویزمینقراردادی،خدافرمودکهاگرانسانرویزمیننمی

انسانرویزمیناتفاقمی به اینستعلیماسماء در همهافتد. روندرسیدنبا غایتو در ما شرایطیر یبنیآدم

هافضلبیشتریداد.اینقاعدههاپیامبرشدند.اینآغازتبعیضخداست.بهبعضییکسانداریم.دراینمسیربعضی

تفضیلاست.

شدادهاست.علتیاینتفضیلرادرمتنکاملیگزارهایبیشتریقبولکنند.خداهمهتوانندمسئولیتپیامبرانمی

صلاهللیهمهقراردهد.گزارشمعراجرسولهایفعالشدهرادرمعرضمشاهدهاینگزارشخداایناستکهتوان

 آله و تجربهکنند.گزارشحضرتموسیعلیه دادهاستکههمهمعراجرا السالمرا دادهاستکههمهموساییعلیه را

توانندبهعلمحاصلازتجربهبرسند.خواهدبصورتکامل.همهمیبشوند.خداهمهچیزرابرایهمهمی

میرودوپولخرجمیدرواقعیکنفردراینجمعبهسفرزیارتیمی ما وتوانیمبدوناینکهزحمتکند. ها

وهمتجربههارامتحملشویم،بهعلمحاصلاززیارتاوبرسیم.خدانظامعالمراطوریخلقکردکههمباهزینه

یواحدیرسید.توانبهنتیجهمیعلمبهتجربهبا
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رابدونپدرمتولدنکرد.چرادوبارهخدااینکارراتکرارنکردهاست.جواباینعلیهالسالممگرخداحضرتعیسی

نراگزارشدادهاستکهخداوندمگریکباراینکاررانکرد.شماازاینیکبارنتیجهگرفتید.خدامعجزاتپیامبرا

اینمیتوانیمهمهاست،پسمامی ببینیموهماناثردرماایجادبشود. شودفعالسازیفعلویمعجزاتانبیارا

دیدنفعلخدا.

]رویت[کیفیتفعلخدابایدفعلرادرمافعالکند.فعل،علمفعالاستنهعلمآرشیوی.فعل،علمجاریاست.

ایشد،کارشیطانبود.ایم.اینکهعلمکتابخانهانسگرفتهمابهعلمآرشیوی

السالمامیرالمومنین ولیترجیحدادهمیعلیه باشد. داشته کتابخانه استکتاببنویسدو علمبالفعلراتوانسته اندکه

کتابخوانیکماستچونکتاب را. علمبالقوه نه درصحنهترویجکنند مشیزندگینمیها حلآیندو کلیرا

اندنهبالفعل.کنند.بالقوهنمی

می قرآندرستشود تعامالنبا اگر هرما نخوانددر اگرکسیقرآنرا کنیم. دیگرکتبهماستفاده توانیماز

قرآنهمهجایگاهیکهباشدامکانتجربه ندارد. ساماندهیونظامدهیمییعلمرا اگرکسییعلومرا کند.

وعلمدکتاببدوننظاموار بشوددچارتشتتمیها هرمنوتیکدرموضوعاتایجادمیها امکانفهمشود. شود،

گیرد.اینمیگویداین،آننیستونتیجه،میشود.طرفبههرجاییبرسدموضوعاتگرفتهمی

تفاقاتیکهتجربهکردهبودهاستواعلیهالسالمدرخواندنقرآنبایدانسانتجربهکندکهمثالروزیحضرتیوسف

قراردهدوتجربهعلیهالسالمیبعدخودشراجایبرادرانیوسفاسترابتواندبرایدیگرانتعریفکند.درمرحله

کند.

توانیمخودرادرهرجایداستانجاگذاریکنیم.هایمختلفیراازیکداستانبیانکردهاستومامیقرآنزاویه

باشیموخدامابشکافدوبعدبگوییمخدافالقالحبوالنویاست.اگردانهنباشیونشکفیولیایتوانیمدانهمی

ای.توندیدیکهخدافالقباشد.بگوییخدافالقالحبوالنویاستدروغگفته

چونعلمشاثردارد.علمش بلدباشدودعاکند،دعایشاثردارد. فعلیتاگرکسیاسمفالقالحبوالنویرا

شود.اینانسانکند.علمشفعلیتمیدارد.خودشمظهرفالقالحبوالنویاست.اسمخداراباخودشحملمی
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تواندانفالقایجادکند.کندمیچوناسمفالقالحبراباخودحملمیعلیهالسالمتواندرودنیلرابشکافد.موسیمی

آید.ازاینعلم،کاربرمی

قرآنبخوانیدویکییکیتقرآنمی تجربهکند. را بینهایتبرساندبدوناینکهبخواهدهمه به واندانسانرا

هاواتفاقاتراتجربهکنید.ختممکررقرآنبهخاطرهمینتوصیهشدهاست.اگرغیرایندرستبودبههرداستان

اینتواندکلقرآنراختمکندوتجربهکند.گفتندتوهمینسورهرابخوان.انساندادندومیکسیکسورهمی

افتد.درهرمرتبهختمیکمقدارتجربهاتفاقمی

.مگرمن"آیاندیدی"پرسدداستاناصحابفیل،داستانمناستکهآنزمانبودم.خطابسورههمازمنمی

صلاهللاصحابفیلبهیمنوجودپیامبرهزارواندیسالپیشبودمکهداستاناصحابفیلراببینم.تماماینداستان

خواهیمدراینموردصحبتکنیم.اتفاقافتادهبود.کهاالننمیعلیهوآله

بهمتناگرنگاهبهتجربه متناسببافهمخودتجربهیرخدادهایبیانشدهباشد؛رخدادنگاهما هایبیانشدهرا

هارابیشترتجربهکردن...رچهآنکنیم.حاالشروعکنیمبهتجربهکردن،وهمی

زنندکهایشانتوحیدشانقویچونکسیداستاناصحابفیلرارویتنکردهاستبهحضرتابوطالبتهمتمی

نبودهاست.

موسیصعقا"ایفشارشبیفتد،بیهوشبشود.اگرانسانرویتکندممکناستباسوره برایانساناتفاق"فخرّ

دهد.ماعیالخواهدهمهبهمقامانبیابرسند.خدابهانسانارزشمییستورحمناست.خدامیبیفتد.خدابخیلن

توانیجاییکپیامبرزندگیکنی.یخداهستیم.سیستمیکپویاییونشاطیداردکههرروزمیخداهستیم.بنده

هاراحسکنوبعدقضاوتکن.یشخصیتهارامقایسهنکن.همهشخصیت

ی.اینجمله"یالیتنیکنتنسیامنسیا"بگوییسالماهللعلیهاشودهمموحدتامباشیوهممثلحضرتمریمطورمیچ

خواهدبگویدکهاینمقامطهارتفاطمیاست.کند.بلکهمیدرتوحیداوخللیواردنمیسالماهللعلیهاحضرتمریم

یطهارتیمنطقهسالماهللعلیهادوخودشچیزیندارد.حضرتمریمگیرجاییکهانسانطهارتشراازخودخدامی

خاصیراایجادکرد.
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سالزندگی01شود.کسیکهقرآننداردایبرایماارتکازنمیمتنقرآنبرایمابیگانهاست.ازخواندنشتجربه

دربرابرزندگیتمامبشریتهیچسال01خودشرادارد.کسیکهقرآنداردزندگیتمامبشریترادارد.واین

است.

هاعجیباست.بخاطرایناستکهجامعهازاگرمحفلیتصمیمبگیردکهگفتمانشگفتمانقرآنباشد،برایانسان

قرآنفاصلهگرفتهاست.وگفتمانقرآننامأنوسشدهاست.

موسیقرآنبرایآدم مادر مادرها نیست. کتابتجربه السالمها کردهرعلیه تجربه میا حتیمرد نه. تواندمادراند؟

السالمموسی قرآنمیعلیه تجربهکنند. برداردومردتجربهشدنرا داشتهباشدوزنتواندجنسیترا یزنبودنرا

یمردبودنرا.تجربه

سوال:دلیلمحکمهپسندیبرایایننوعبرداشتازقرآندارید؟

یاقوامگذشتهگویمکهاینخبردادنازهمهندارمکهبتوانماثباتکنم.ولیمیجواب:مندلیلمحمکهپسندی

برایچهبودهاست؟مثلاینکهاالنازمندلیلبخواهندکهچهدلیلیداریدکهاثباتکنیداالنروزاست.

افتادهاست.بعضیازبدیهیدلیلبردارنیست.خدا،خداست.وقرآنکالمخداست.کالمخداصدقاستواتفاق

توانمجوابدهم.مثلایناستکهبخواهمبرایروزدلیلبتراشم.حضورشینزدهامثلسوالشمارانمیسوال

شیدلیلوقوعشینزدشیاست.

کالمخدانزدانساندلیلوقوعکالمخدانزدانساناست.حقیقتکالمخدانزدانساندلیلوقوعحقیقتکالمخدا

انساناست.نمیتوانیدیگوییدکهکالمخدانزدشمانیست.چونکالمخدانزدشمااست.نزد

یعنیهمهقرآندارند."لقدیسرناالقرآنللذکرفهلمنمدکر"



***
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 ساعت دوم

توانمطالعهکرد:یفیلوقریشرادرکلقرآنچگونهمیبحثماازاولجلسهراجعبهاینبودکهسوره

 یفعلاست.کهفعالکننده«سوال»منظراز

 توانکارکرد.استکهمی«فعلربّ»دومینموضوع

 توانآیااینرویتفعلربفقطبرایاصحابفیلقابلرویتاستیانه؟کهگفتیمنه.ودرکلقرآنمی

فعلربّرادید.

رویتمی را فعلربّ اینآیاتنگفتهوقتیشما بایددر رویتفعلربکنیدچهکار اینیعنیظاهرا و بکنید.

خودشنتیجهاست.درواقعچرامابایستیبهاصحابفیلنگاهکنیم؟برایاینکهفعلربراببنیم.یعنیفعلربرا

بینیدکهفعلربّرابفهمید.فعلرببرایاصحابفیلیکمصداقاست.برایاصحابفیلمی

یخداظهوریافتهاست..هرجاییکهخداجلوهکردهاستفعلاست.ارادهفعلربّیعنیتجلیاتخداونددرعالم

اسمجنبه فعلمتفاوتاست. درجهتاسماءاهللبا فعلربّ است. جاریشدناراده یسببداردولیفعلخودِ

هاست.ربوبیتوسوقبهکمالدراشیاءوانسان

بریم.کهیااستکهبرایخدابهکارمی«مصدرهایی»ییفعلاست،خلقکردنفعلاست.فعلهمهخلقتنتیجه

بریم.بهصورتفعلیابهصورتاسمفاعلیابهصورتاسمبهکارمی

گوییمناظربرایناستکهدریکجاییقابلیترویتونشاندادندارد.*ولیوقتیفعلرامی

خوانیدالیالفقریش،قریشبارمنفیشود.وقتیمیمییبقرهاینقومشبیهقریشدرداستانبنیاسرائیلدرسوره

فهمیدکهازقریشبهمشرکیننامبردهشدهاست،بینیدمینداردولیوقتیکمیقبلوبعدسورهوکلقرآنرامی

یبیّنه،کهپیامبررابهشعبابیطالبمحصورکردند.واینشرکقریشبودکهدستهیمبارکهمخصوصاسوره

عیاینکارراکردندوبرایبنیاسرائیلهمچنیناکثریتیدرکاربود.بنیاسرائیلامتیازاتیگرفتندکهدرابتداجم

رودبنیاسرائیلدودستهوکمیکهپیشمی«یابنیاسرائیل...انیفضّلتکمعلیالعالمین»شود:هاگفتهمیبهآن

شوند.می
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یندکهخصلتاعرابدرزمانپیامبرشبیهخصلتبنیاسرائیلاست.البتهممکنفرما*حضرتعالمهطباطباییمی

خواهیمجزءبهدهد.نمیشوددوفضارانشانمیاستکهاینتطابقکاملنباشدولیکلیتبحثوقتیمطرحمی

جزءپیشبرویم.

کنندواورادیدیدیگرنگاهشمیگویندوگاهیازکنندوازیکاعتباریبهاوقریشمیگاهیکسیرانگاهمی

اند.هاستوگرنهافرادمشترکدانندواینبهاعتبارنگاهمشرکمی

هافعلربّاست.ایننعمت«نعمتیاللتیانعمتعلیکم....».....

اینهمفعلرباست.«نجیناکممنآلفرعونیسومونکمسوءالعذاب....»

شود.وهایشاناستویکبرههازکفرهایشانگفتهمیند:یکبرههازنعمتکبرایبنیاسرائیلدوبرههذکرمی

شودیعنینقاطمهمزندگیبنیاسرائیلآمدهاست.گفتهمی«اذ»هاسیرداردوبااین

مِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ وَ الصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْ  هادُوا وَ النَّصارى إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ

 (26رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ )

شودگویدآنچیزیکهبرایخدامهممیکندومیکند.درفضایایمانصحبتمیناگهانبرنامهوسیرتغییرمی

یمسلمانانکندوکاریبابنیاسرائیلندارد.خطابظاهرابهجامعهیایمانوعملصالحاستوخطابراکلیم

 داند.یقریشمیگردد.وعالمهاینرفتوبرگشترابهمثابهیداستانبرمیاستوبعدازآندوبارهبهادامه

اییهودشدند.رحلتکردهیکعدهعلیهالسالمعربآنزمانمثلبنیاسرائیلحسگرابودند.اینکهحضرتموسی

تبدیلکرد.وهرکسیبایداین ها"اذ"یکموضوعخاصراکهمربوطبهبنیاسرائیلبودرابهیکموضوععامّ

است.«اذ»رادرزندگیخودببنیدوبررسیکند.اریتخیلیشبیه

داستان الی میالبه یکآیه آیهها که آید می02ی رااستو جریان این خاصبودن میآید یعنیعامّ کند.

خواهدسیربنیاسرائیلیجامعهرابگوید.می

شانمتمایزدارد.یکفردیتداردکهمحضاست.یکفردیتاجتماعیداردویکجامعهدارد.جامعه3انسان

نظاماتیاستکهدریکجامعههستند.فکرکنیدکسیشهرواقلیمشترکیه،روسیهو....باشد.تماممعادالت
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زندگیاومتفاوتاست.فکرکنیدکهشهریجنگشودیاویروسیدرآنشیوعیابد،اگریکنظامامنیتیقَدَر

شوند.نباشدهمهدرعرضزمانکوتاهیبههمریختهمی

می ازفردباالترمینظاماتاجتماعییکاولویتیپیدا اگراباعبداهللالحسینکنندکهاولویتشاننوعا رود. السالمعلیه

بیشترآیاتقرآنازمدخلجانخودوخانواده تقریبا بهخطرانداختبهخاطراهمیتنظاماتجامعهبود. اشرا

جامعهواردانسانشدهاست.وتمامموضوعاتجدیوپیچیدهازجامعهآمدهاست.

ایگذارد.مثالنبیمالجدیمیکندکهناخواستهدرتکتکافرادجامعهتاثیرکاساختارجامعهیکهویتیپیدامی

دهدواینیعنیمنتخدابرتمامیکجامعه.شودکهبنیاسرائیلراازفرعوننجاتمیخلقمیعلیهالسالممثلموسی

کندازجامعهبهفرداست.یعنیانسانبایدفعلربّراازجامعهبفهمد.وقتیخدافعلربرابرایانسانمطرحمی

خواندنمیتواندنسبتبهجامعهونظامآنایتاصلجامعهنیازبهعملیاتداریم.کسیکهقرآنمیحتمابرایهد

بیتفاوتباشد.

هجرتیعنیرفتمکهبیایم!!!

بایدنظامسازیشمایکموقعییکدشتوسیعیداریدکهمی خواهیدباآبپاشآبیاریکنیدنمیشود.شما

 شما ببندید. بایدنهر زندگیاجتماعینمیکنید، ندارم. بقیه منکاریبا و منرشدکرد گیاه توانیدبگوییدکه

یکشتیوسوراخبودنکشتیاست.قصه

یفیلوقریشاست.یبقرهتلفیقیازآیاتسورهآیاتسوره

 ( 57لَّهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ )أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ کانَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَالمَ ال

بَعْضٍ قالُوا أَ تُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْكُمْ لِیُحَاجُّوکُمْ بِهِ عِنْدَ   وَ إِذا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَال بَعْضُهُمْ إِلى

 (52مْ أَ فَال تَعْقِلُونَ )رَبِّكُ

 (55أَ وَ ال یَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما یُسِرُّونَ وَ ما یُعْلِنُونَ ) 

 (57وَ مِنْهُمْ أُمِّیُّونَ ال یَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِالَّ أَمانِیَّ وَ إِنْ هُمْ إِالَّ یَظُنُّونَ ) 
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دِیهِمْ وَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِیالً فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا کَتَبَتْ أَیْ فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَكْتُبُونَ الْكِتابَ 

 (57وَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا یَكْسِبُونَ )

 شوند.شودونوعسواالتمتفاوتمیفعلربّبهاعتباربسترمتفاوتمی

......افَ....اوال

واسطه به یعنیگروهیکه اسرائیل ازبنی را آنها خدا اذن به حضرتموسی)ع( یعنیعملیاتیکه یفعلربّ

فرعونیاننجاتدادویکمرتبهصاحبامالکومنافعشدند.پسموسیآمدوباخودشپولومقامو....آورد.

همچنینازخوففرعوننجاتیافتند.

پرستیدندبهخاطریخدااستواگربتمیدانستندکهبهواسطهیکعبهبودوحتیمیاسطهدرقریشامنیتبهو

اینبودکهبازارکعبهوبتپرستیکسادنشود.

یابد.جاهاییکهتوسطخودایمانومومنهاییاستکهدرجامعهتجلیمیمهمرویتفعلربازمسیرفعلیت

است)ودرسورهبقرههمهست(.اتفاقاخداجامعهرادرمعرضابتالئاتیقراردادبودن،اطعاموامنیتبههمریخته

کهخوفوجوعدارد.واینیکمنظراستکهخداگفتهبایدبایستیهرچنددراطعاموامنیتتانخللواردشود.

رودکهشبیهواینقدرپیشمیانسانبرخیمواقعتغییراتیکهداردازتغییراتجامعهمنبعثشدهاستوآگاهنیست

ایازفعلربّاستکهازمسیرجامعهبایدبینیدکهشیوهکنیدمییبقرهرانگاهمیشود.اتفاقاوقتیسورهجامعهمی

گویدیاایهاالذینآمنواولیبازهمجمعهابهجامعهاست.درستاستکهمیفعلربّرابفهمیدونهفرد.خطاب

است.

ببیندبایدبگوییمدرعرصههاانسانمیبگویدکهکجااگرکسی را هایهایاجتماعیاست.والیهتواندفعلربّ

هایمختلفویوماهللقابلرویتاست.هایاجتماعیوجودداردایمانمختلفیدرعرصه

راراببین.فکرکنکهسال.حکومتواقتصادووز41کنمکهچندسالازانقالبگذشته؟نشینمفکرمیگاهیمی

سال،و41کنمبهبازسازیذهنیحکومتشاهنشاهیدراینشد؟وشروعمیهمانشاهبود.اگرشاهبودچهمی

فهممکهچقدراالنخوباست.بینممیهاییکهمیهاوتخریبهاوفکربینمکهوامصیبتا.صحنهمی
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نداشتیمو"ومارمیتاذرمیت"بینیم.مااگردرطاغوتبودیمهارانمیتوانیمفعلربّراببینیمچونخوبیمانمی

می .وزیرآبحکومتاسالمیرا یعنیخیلیچیزهایدیگر... فعلربّ زنیموآنگاهدیگرانصافیوجودندارد.

ایحتیاگرهمبنیاسرائیلباشدبهترازایناستکهتابعفرعونباشد.اینکهاگرجامعه

ق بابنیاسرائیلادامهداد.درقرآنبقیهریشرارهاکردولیبقیهخدا بنیاسرائیلیداستانقریشرا یداستانرا

خوانیم.نویسیموقریشمیمی

ممکنآیاتسوره غیر توسطعموم دارد همینعمقیکه خاطر تفسیرشبه استو راز و رمز پر بسیار یبقره

شود.کندوداستانعوضمیرارهامیعلیهالسالمازوسطسورهداستانموسیهارمونیظاهریندارد.مثالاست.

 ( 401یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكافِرِینَ عَذابٌ أَلِیمٌ )

مُشْرِکِینَ أَنْ یُنَزَّلَ عَلَیْكُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ اللَّهُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشاءُ ما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ ال الْ

 (407وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ )

یکتوانیماطالقعامبگیریمتابتوانیمبهتربخوانیم.اگرجامعهرایجالب:اطالقاهلکتابومشرکرامینکته

 بسترببینیم،فعلربّموجودٌفیکلّزمانوفیکلّمکان.واقتضاوشرایطوشاءبرایفعلربّالزماست.

یشمااتفاقاتخوببیفتدبایدظرفاتفاقاتخوبتحققیابد.بایدظرفخواهیددرخانهیکاربردی:اگرمینکته

گیریمیانه.جاریاستدرهمهجاوبههمهنحوولیمامییشمافعالشود.فعلخدادرهمهجافعلخدادرخانه

کند.فعلربّزمانبرداراست.حالوماضیومضارعاست.مگرخدامتغیراست؟نه.بسترتغییرمی

خواهدفعلخداراببیندبایداقتضایفعلربّراایجادکندتامثالفعلرحمتراببیندوگرنهبایداگراینکالسمی

لهالکتراازربّببیند.فع

شود.فعلخداآنتجلیاتخداستکهکندوفعلخدازمانبردارمییفعلاهللمایشاء:ارادهبعدازظرفایجادمی

یابدازجانبمفعولونهازجانبفاعل.هایمختلفقابلیتتحققمیدربسترزمانودرزمینه

یقدسیهایجادشدوبسترشانزمینهراچیدندکهدراویکقوهرانگرامیومادرانوپدسالماهللعلیهاحضرتمریم

شدند.علیهالسالمنزولحضرتعیسی
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هاشکوفاخواهندشد.اقتضافراهمکردنبرایفعلیتتامّخداونددرعالم.....وازآنبهبعدببین....تمامیاستعداد

کنیدبنیاسرائیلیکموقعینعمتدارندو....وقتینگاهمیخدایمایکخدایمتغیراستکهرحمتداردو.

شود.هاعوضمیدهند.رنگفعلخدابرایاینشوندویکموقعینعمتازدستمییکموقعیتوبیخمی

اگروقتداشتیداینکارراانجامدهید:

اناست.همهجامربوطبهفعلآیاتیکهفعلخداهسترادربیاورید.فعلدرقرآنیافعلخدایافعلانس (1

خدانیست.

 کنید.مثالاراده،شاء:یفعلمایشاء،یفعلمایرید.یهرچهکهبااوآمدهمیفعلخدارابهعالوه (2

تافعلدرقرآنآمدهکهحدود112شود.حدودکندوظرفموجبظهورفعلربّمیطلب،ظرفرابزرگمی

اصالهمینک21 برایخداست. همبرایخودشوهمبرایانسانبهکاربردهاستجایبحثتا فعلرا هخدا

 دارد.

قبلشآمدهکهقومیهالکت"کانامراهللمفعوال"آوردحتماظرفشراقبلشآوردهاست.هرجاییکهفعلرامی

اند.یافته

مثالیهدی.گوییمچهچیزهاییباشاءوارادهآمدهاست؟فعلخدابهارادهوشاءاوست.می (3

 اند.هاییدرقبلوبعدبافعلخداآمدهپسبایدببینیدچهواژه

هاراببینید.یفعلاست.بایستیاینیفعلمایشاءویهدیمنیشاء:یعنیایندودرالیه

درسوره دارد. حکمرفعنقصرا فعلربّ متفاوتاست. اجعبهتوانیمریفیلمییمبارکهفعلاهللوفعلربّ

توانیمرویکیفیتفعلخدابهصورتمطلقفعلیتفعلخدانسبتبهاصحابفیلمطالعهکنیمواینکیفیترامی

یفعلخداست.ببریموکلماتمرتبطبافعلخداومقدماتولوازمراشناساییکنیم.شاءمقدمه

کندایناستکهفعلشود.مفهومکاریکهمیکنیم.امرمقدمبرفعلمیپسفعلخدارابهیکمفهومتبدیلمی

شود.ومادهدویکچشمفعلبیندرانسانپدیدارمیهایمختلفزندگیتعمیممیهاوعرصهخدارادرصحنه

دهد.راازکوریوندیدننجاتمی
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یفعلالهیدرحوزهآیدکهایشیخشوخ!کسیکهایندعاراکند:ماراازکوریوندیدننجاتبده.ندامی

واینگونهمی بهدستآوری، فعلیتیفعلربّ مفهومیاز که بیشترتحقیقیبفرما. درجامعه را توانیفعلربّ

ببینی...

یتراززندگیتکتکافراداست.وفعلوقتیاستکهارادهسیرفرازوفرودزندگییکجامعهبسیارمحسوس

یخدااهلکنااست.یجامعهباشد.گاهیارادهیاپایینبرندهشود،وباالبرندهخداجاریمی

شودکهازیکمصداقکهاصحابفیلاستبهرویتجاریشدندرصورتیفعلربتبدیلبهیکمفهوممی

فعلبرسد.

هیزندگیببیندکهحضورخدارادرلحظهلحظهبیند:فقطموقعیمی*انسانفعلخدارافقطدریکصورتمی

صورتمستمربداند.

شود.درصورتیکهفعلخدارایپدرومادرشمیاشبهعهدهکنیمکهخدانوزادراخلقکردوبقیهمافکرمی

دید،مصدریندید.بایددرهرلحظهحیاتراحسکرد.اینگونهنیستکهصبحازمرگاحیاشدمو بایدفَعَلَ

میرد.شودومیهرلحظهزندهمیگذردتاوقتیکهبخوابم.انسانمی

تماماتفاقاتیکهدریهودومسیحیوشیعهافتادبهخاطراینبودکهفعلخداراحادثندید.اگرکسیاینگونههر

شود.اگرخیلیازسواالتمانراواکاویکنند،بسیاریازسواالتمانلحظهوجودراببیندخیلیشبهاتشبرطرفمی

یفعلخدادرهرلحظهاست.،زندگیوهستیبخشبهدلیلعدممشاهدهدررابطهباهستی

شود.یعنیشود.نیازهایشهممتفاوتمیاگرکسیکهفعلخدارادرهرلحظهببنید،نظامسواالتاومتفاوتمی

دمثالمنمی راجاریندیدهاست.آدمیکهخدارا ازخلقمنچیست؟یعنیخدا رهرگویمغایتخلقتخدا

گویدلقاءخداپسازبرداشتهشدنحیاتدنیاچگونهاست؟گویدغایتخلقتچیست؟بلکهمیبیندنمیلحظهمی

عبارتمتفاوت.نکندمنازایندیدارجابمانم...2وایندوسوالیکیاستدر

رد.شودکفهمندکهآدمتوحیدندارد،دیگرسوالهمنمیترسدکهسوالبپرسد.میآدممی
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شود؟فعلخدابایدباکیفَپرسیدهشود.بهترینسوالبرایفهمفعل،کیفاستکهچهبوده،چههستوچهمی

دیدن.«فرآیندی»کیفیتفعلربّرادیدنیعنی

درفعل،حدثوفعلمهماست.یعنیفعلربّدرزندگیتوچگونهاست؟نطفه،علقه،انسانو....واینفرآیند

فعالمیفعل نظامفعلیتانسانرا فعلربّ است. چوننظامکندوایناولینکاریاستکهانجاممیربّ دهد.

بینیدیعنیخارجشدنازنهفتگیوواقعشدندرآشکاری.توجهیاست.فعلیکهاینجامی
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 1/3/59ختم مفهومی استاد  اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (چهارم قریش    ) جلسه     و   فیل  سوره مبارهک           

 

فضیلتشبنیمهشعبانشبیهفضیلتشبقدراست.انشاءاهللدراینشبقدرتاتصالبهغیبوایمانحقیقی

صلواتیبفرستید.برایمانحاصلشود

ییمبارکهگوییم.درموردسورهیفیلوقریشبود.چندنکتهازقریشماندهبودکهمیبحثمانراجعبهسوره

شود؛قریشاگربخواهیممطالبمانرادستهبندیکنیم،چندنکتهمهممی

رتداردکهافرادعبودیتکنند،شودکهبرایایالفقریش)دلیلیکهایالفایجادشده(ضرو(درسورهذکرمی1

تواندباشد،یعنیدرقرآنپیداکنیمکهعبودیت،وگفتیمدالیلعبودیتدرآیاتقرآنچهچیزهایدیگریمی

اشهممشخصخواهدشد.ودرذیلموضوععبودیتاستچرا؟واگرچراییعبودیتمشخصشود،چگونگی

خانمشهیدزادهکارکردند.توانبررسیکردوکهمراتبعبودیترامی

برایچهچیزچهکاری»(موضوعدومکهازقریشبگیریمودرکلقرآنبررسیکنیم،ایناستکهبهطورکلی:2

یخبریآمدهآید؛یابهصورتامر،یاجملهکهیابهصورتمفعولله،یاالجلهویاباالمتعلیلمی«بایدانجامداد؟

کهمیجالبیبهمامیاستکهدرقرآنطیف «المتعلیلدرقرآن»توانگفتاینمطلببررسیاختصاصیدهد.

است،زیراماالمغایتو...همداریمکهدربحثمانیست.

چهکار؟»آیدولیدرازایشبرخیآیاتهستکهالمتعلیلمی بهدستنمی« کهفردخودشبایدآنرا آید،

تعلیلحالتشتقریب الم دورهآورد. عنوانحجتدر به بحثیکه است. حالتشرطوجزا یسومرشدبررسیا

آید.کنیمازهمینالمتعلیلبهدستمیمی

در"موضوعومساله"یقریشقابلبررسیاستوبهآنگریزیزدهشدهاست،(موضوعسومیکهدرسوره3

قرآناست.اینیکیازمسائلیاستکهبحثشد.
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خوانیدکههارماشتقاقومشتقدرقرآناست)گریززدهشدولیبازنشد(.مشتقراشمااینگونهمی(موضوعچ4

کنیم.وحالتاسمیاسمفاعلیامفعولاستمثالضاربیامضروب.بامشتقاتماحاالتمختلفیراتصریحمی

هایمختلفیببینیم.یکیازرادرحالتکندکهیکمصدرکنیموایندستمارابازمیمختلفرابهمصدربارمی

شودشود،منتهامشتقیکهاینجامطرحمیمواردمشتقدرقرآنهمانمشتقیاستکهدرکالمعربمعرفیمی

بهحالتایناستکهیکقومیدریکزمانییکحالتیداشتند،حالت هایهاییکهبهآنقومبارشدهاست.

آتوانمشتقمختلفمی را ایالفدارنداسمشانها مثالقریشدرزمانیکه است. وردکهدراصولجدیدآمده

هاشوداینآیدبااینکهایالفدارندوبینشاندشمنیاتفاقایجادمیقریشاست.همینقریشوقتیپیامبربینشانمی

شودحالتاوراتغییرهمیشود؛درواقعتوصیفاتیکهبهفرددرطولزماندادشوند.قالبشانمشرکمیمشرکمی

میمی دار بچه و ازدواجکرده و جوانشده مثالیکنوجوانیکه بعدمشتقدهد. استو نوجوانمصدر شود،

پذیرد.هایمختلفیمیشودکهاینهممشتقشدهاست.نقششودوبعدامّیاابمیشودکهزوجمیمی

ختلفبردارند.وقتیحاالتمختلفبردارند،وضعیتشانمتمایزنشانمیخواهیمبگوییمکهانسانیاجامعهحاالتم

شود.برایهرکدامازاینحاالتیکحکممتناسبوجوددارد.اینمسالهدرفقهبسیارمهماستومبنایدادهمی

مثالشایناستکهفرزندکسیدرخانه نمازخواند،اینیکانساناستکهاشنمازنمیکارهایزیادیاست.

شودساهون،بااینکهفرزندمناست.بهاعتباراینکهاوخواندیادستوپاشکسته،اسمشمیخواندیاکلینمینمی

فرزندمناست:فرزنداست.حاالاگرمادریبهفرزندشبهاعتبارساهونبودنتوجهکنداینازیکمنکَرحمایت

استونهاینکهساهونبودهاستاینکارواجبیاالزمیامستحبکردهاست.ولیاگربهاعتباراینکهاوفرزند

بودهاست.

هازیاداستکهحدوحسابندارد.مثالبرادریاخواهرتانباشمادشمنیکردهاست،ونمّامودوبههایاینمثال

بهاعتبارنمّامبودنبایدی کبرخوردکردوبهاعتبارهمزنشدهاستولیازآنطرفبرادریاخواهرتاناست.

ایدیدن.خواهریابرادربودنیکبرخورد.واینیعنیمرتبه

یبیّنهشود،ولیدرسورهیقریشهمچنیناست،دراینجااسمشانقریشاستوبهاعتبارتالیفدیدهمیدرباره

بیند.هارامشرکمیآن

البتههرکدامازاینیمهمیاستکهبایدازاینسورهبگیریمایننکته هاراکهبخواهیمووکارکنیموبرویم.

کنیم.توضیحدهیمممکناستبسیارتوضیحدادهشودوبهخودِدوستانمحولمی
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بینیدکهفعلاذکرهمچنیناستوکنیدولیبعدمیکنیدازالمتعلیلوامرشروعمیوقتیدرقرآنبررسیمی

شودکهچرابایدفهمیدکهحجتتعددقالببیانیدارد.وموضوعاینمیینید،درنتیجهمیبهایمتعددرامیفعل

اینکارراانجامدهید؟

یمباحثرسانهموضوعاحتجاجهمیناست،برایدیگرانچهدلیلیبیاوریدکهچهکاریبایدانجامدهند.اینپایه

هندوبرایچه؟وچگونهاینرابایدابالغکنند.گوییدکهمردمبایدچهکاریانجامداست.شمامی

یاشراداشتهباشداستخراجحجتازقرآنبسیارمهماست،کهبرایدورهکاربسیارجالبیاستواگرکسیحوصله

یدومرشداست.سومرشداست.بحثسوالهممهماستکهبرایدوره

برایدوره0 تالیف: چ( تالیف، رشداست. چراییوچگونگییچهارم مصادیق، چهشکلی؟ به و وچگونه را

هایاجتماعیاست)امنیتملی،مشارکتاجتماعی،دفاعایتمامحرکتتالیفبایدبررسیشود.تالیفاصلپایه

شود.ملیواقتصادو....(.اگرکسیبخواهدپیزاموناقتصاداسالمیکارکندولیرویتالیفکارنکند،نمی

کاریفیدرانسانوقتیاتفاقمیبلوغعاط الفتگرفتنوالفتپذیری. افتدکهانسانقدرتتالیفداشتهباشد.

نداریمکهبلوغعاطفیمثبتیامنفیباشد.

تالیفرایکقانونووضعمثبتتعریفمی (2(رویتداشتهباشد.1کند.برایاینکهتالیفاتفاقبیفتدبایدخدا

نقمراتبانسان و بشناسد.ها یعنیچهچیزی3شهایشانرا بشناسد، وفردوآثارشانرا مراتبمنافعدرجامعه )

و بتواندبهدورازمنفعتگراییشخصیبینمراتبانسان4منفعتباالتریدارد. ومراتبمنافعیکارتباط( ها

منطقیایجادکند.

گیرد.منفعتشخصیباینصورتتالیفشکلنمیدرتالیفدوریازمنفعتشخصی،اصلمهمیاستودرغیرا

شودهمبهدنبالمنفعتملیباشدوهمبهدنبالمنفعتشخصی.شود،یعنینمیتالیفجمعنمی

برایاینکهبتوانیمتالیفداشتهباشیمبایدبتوانیمافرادجامعهراباتنوعنقشهایشانمشاهدهکنیم،مثالاینآقاپدر

خواند،ولیهاچهمنفعتیدارد؟برخیمواقعپدرخوبینیست،نمازنمیمناست،انساناست،ایناست،اینپدرمو

بههرحالانساناست،انسانخوبیهمنیستولیبههرحالمخلوقاست.اگربهمنگفتندکهچراباپدرتخوبی

داندوانسانخوبیهمنیستولیدرینمیگویمکهپدرمپکند،میزندوازخانهبیرونمیبااینکهتوراکتکمی

مخلوقاست.
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مانسبتبهخودمانچنینهستیمکهممکناستکهآقایاخوتسرکالساشتباهیبکند،اگرمعلمخوبینیست

انتفاعخارجمی ازحیِز را واینگونههمه نمیولیممکناستبرادرخوبیباشد. ما تقریبا آدمکنیم... هاتوانیمبا

کهنمیارت برایهرکدامازحدودیکسریحقوقیبیانتوانیمانسانباطبرقرارکنیم،زیرا هاراذووجوهببینیم.

شدهاست.

نشیند.درواقعبرخیازتعبیرهایقرآنکناییاست،یعنیقریشتوانستالفتداشتهآیدرویاینوجوهمیدینمی

نهستیدچطورتالیفندارید.یعنینظامیبدوندینتوانستهاستکهبدوناینکهدینداشتهباشند،پسشماکهموم

تالیفایجادکندوشمانه...کهجایتاملدارد.

گویندگوییتاکجا؟میگویندکهبهاواحسانکن،میکندوبهشمامیممکناستپدریشئوناتشرارعایتنمی

تاجاییکهشمارابهشرکدعوتکنند.

راه درکدامحوزهیکیاز ما دین. چهمرزیاست؟اخالقاستیا اینمرز، تشخیصاینکه هایتقویترویت:

هامرتبهدارند.یاخالقدینیواجتماعیراازهمجداکنیمکهاینکنیم؟مثالحوزهصحبتمی

کارکنیدازالفیاهزارمی مثلهمبستگیاگرمعنیتالیفرا کهبیناجزایبدنآید،تالیفیعنیهزارسازی.

فرمایند:حفظنظامازهارانماندقرار.اینکهامامخمینی)ره(میاستکهچوعضویبهدردآوردروزگاردگرعضو

طهحضرتهارونجلویاوجبواجباتاست.یااینکهبرایحفظنظامازبسیاریائتالفاتبایدگذشت.درسوره

شود.هامهماست.پیکرهبندیجوامعاسالمیمهممینرود،اینگوسالهپرستیرانگرفتتاوحدتازبین

یکاهلتسننداریدوحدتمی یعنیبا باشد. بایدمراتبداشته هموحدتتالیفحتما قرآنبا راجعبه کنید،

نداشتهافتندکهآقااصالکاریباخلفاهادرتفریطمیکنید.لذابرخیکنیدولیراجعبهخلفاکهوحدتنمیمی

بایددرجایشخطبه اینچنیننیستو نه افراطباشید! برخیدر مراتبدید. بایددر همشرحداد، را یفدکیه

شوند.افتندوبرخیدچارتفریطمیمی

توانمکسیراهمدوستداشتهافتد.مننمیدرتالیفقلبامهماستوصورینبایدباشداگرنهاتفاقخوبینمی

هاقابلجمعشدننیست.اگردوستتانبهخاطرگناهکردنشباشمادوستیکندوستنداشتهباشم.اینباشموهمد

وشمابهخاطرگناهشدوستشداشتهباشیداینگناهاست.
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نهاینیعنیدرمراتبندیدهبینیمکهچوناهلترانهمامی بلهتنهامراسمترانهقطع.چوناندپسارتباطقطع! اید،

حجاباست.اماستدوستشدارم،نهاینکهچونبیهخال

شودوهیچاختاللیهمبینشاننیست،ویوزوپسوردخاصخودشانفضامی21گیرد،آدمازیککامپیوتریادمی

یکیباشیمولیدر و موضعحقبایدصفر در البته یکیهستیمکه و وصفر نداریم. قدرتتجزیه ما دارند. را

شودکهانصافومدارایمانبودنسببمی1-111نگاهکنیم.قائلبه111هابایدصفرویقوانسانیمصادحوزه

یمربوطبریم.چنینفردیبایددرالیهفردرازیرسوالمیزیادشود.حتیبرایامربهحجابکردن،حقوقانسانی

زندولیدرحجابنه.هرحرفتمامرامییهمشهریوخواهریبهخودشبایدبرخوردشودیعنیکسیدرالیه

یجهات،خبرندارد.کسیکهبیشترآنالیزکندبرخوردهایشبهتراست.اینازیکجهتایرادداردوتوازبقیه

انسان ببینید،وانسانشما مجزا میهارا اینقدرسطحشعورشانباالستکهبهطورکاملامربهمعروفرا فهمندها

 مثال مییعنی میکسی او غیبتکنم. من که نمیگذارد ولی است، خوبی خواهر خواهرم که کهگوید فهمد

یدینیجداست.خواهریوحوزه

شعوردارندواگردرخانوادهانسان ایمانمشهورباشیدمیها بینیدکهدرمواقفاضطرارشانبهشماتانبهفردبا

می میالتماسدعا اخالقتانبداستولیمیدانندکهحتیشمگویندو احتماالطرفا ایماندارید. هایدانندکه

مقابلتفکیکشانازمابهتراست.

اگرمی اینرئیسجمهورکشورجمهوریتوانستیمتمایزقائلشویمبهامرایکشوراینقدرتوهیننمیما کردیم.

شود.بیادبحرفزدنیعنینتواندانهمیاسالمیاست،بایدانتقاداتراتفکیککرد.اینگونهحرفزدنتمودب

بینمواضعحقیقیوحقوقیتفکیکقائلشود.اینزشتاستکهدقیقاضدّرهبرکاریراانجامدهید.اینمساله

آورد.اگرچنیننباشدیابایدسکوتاختیارکندویابهطورکاملهمهرادروتفکیکوتمایزادبدرکالممی

کند.

هممییمسوره یعنیرسولاستعاذهمیعوذتینرا مومنیناستعاذهتوانتفکیکیخواندودارایمراتبدید، کند،

شود.شماخودتانراذومراتبکنند،کافریناینگونهبایداستعاذهکنندواینیعنیرویتشمادارایمراتبمیمی

درمراتبمیبینیدوفهمایجادمیمی درمراتبمیبینید،شود.خودتانرا بینیدواینگونهبههممرتبطسورهرا

شود.شودوانواعیازتجربهبرایتانایجادمیکنید.رویتتاندارایمرتبهمیمی
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یفلقرابهسبککافربخوانید،بهسبکمومنبخوانید،سطحمومنشراباالترببرید.گویمکهسورهیعنیبهشمامی

دارد،ودرظاهرجمالتیکسانباشد.هابیشترحالتوجدانیاین

خوانیدکهانسانمنظورمختلفمدنظرداشتهباشید:یکبارمی11باربخوانیدولی11مثالانسانحیِمتالهاستو

می یکبار غیبوصلاست.، میبه اقراء قرآن انسانحیاتشبا فراهمخوانیدکه قرآن تالهشبا یکبار شود،

شود.می

گرخواندقبحعملشدرنظرشجلوهکند،اووقتیسورهرامیرهمینوقتیکسیحسوداستواستعاذهمیبهخاط

گذاریبهیتودرایناستکهحسدراکناربگذاری،وقتیحسدراکنارمیشود.یعنیاینکه،ایحسوداستعاذهمی

گوییکهایکاشحسودبودمتااینرابفهمی.ومیبری.حسدراکناربگذارتاربّالفلقاسرارربّالفلقیپیمی

می بداستولیتجربهرویتخاصرا پسبهحسود،حسودیمیدیدم. منفیدرمنفیهمیجالبیاست. کنیم،

شود.مثبتمی

می بههربهانهخواندچگونهمیاگرپیامبراینآیهرا بهمانشاندهد،چخواند؟کالخدا هدرایخواسته،خودرا

خوبیهایمانوچهدرگناههایمان.

توانیدببینید،کهریزهکاریدارد.وفعلانبیاوفعلیانبیاخیلیخوبمیبحثارتباطفعلوعبودیترادرسوره

شودشود.یعنینزدیکمیشودتاحدیکهمییاقترباست.یعنینزدیکمیشود.سورهخدابههمنزدیکمی

یقمرهمچنیناست:اقتربتالساعهوانشقالقمر.افتد.سورهیکهمیبهافتادنتاحد

استادنمی یکنفررا قائلنشویدولیدانیمولیمیگاهیما احتراماستادرا پسشما دانیمکهآدمخوبیاست.

استادبداندبایدبراساسروایاتبداندکه قائلشوید.پساگرکسیرا چطورکُرنشاحترامیکانسانخوبرا

انسانبودنفراترنیامدهکند.انسان اندوحتیبهسطحایمانهمنرسیدنددیگرچهبرسدبههمسرواستادهاازحدّ

هاراهمدرارتباطاتشانواردکنند.بودنکهآن

گوید:اگرکسیبخواهدپاداشخدارابدهدبایدعبدترخداشود)فقدیسرنیعبدا(.مثالمی

شودوقمربردخواندنسورانبیاوقمرتوصیهمییدرزندگیدچارکندیاستوازکندیخودرنجمیاگرکس

شود.بیشترتوصیهمی
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 ساعت دوم

 نمایشکارخانمشهیدزاده

یمهمیممکناستدرقرآنباشدمثلعبدوذکرو.....واژه111درقرآن

7رود.اگریکجاییبهشماگفتندکهدراشمیرودبابستهرجامیینرمافزاریاستوهموضوععبدیکبسته

یعبدبایدکاملگوییمبستهسالآموزشعبودیتاستمی7سالدومموقعیتیاستکهمافهمیدیمباقرینهکهاین

عبودیتخانمبلوکیکهدر0گذاریم.آیاازاینسالدومرارویگوهرعبودیتمی7پیادهشود.یعنیچه؟محور

شهیدزادهآمدهاستفادهکنیم؟بلهنیازبهتبدیلدارد.

کنیمسالدومکاریمی7وجودداردکهمدلاست.در"خضوعوخشوعنسبتبهچیزیبرایعلتی"درعبودیت

یکلمهایاینمدلدرکودکمافعالشودمثالیکیعاملاثراستو.....درواقعبادیدنکهنسبتبههرمواجهه

کنم.افزاریراتبدیلمیبستهنرمیدومرشدبااینکاردارماینعبددردوره

خواهماینکلمهرابهعرفانواردشکنم،یعبدبسیارمهماستومنمیگویدکهدرمسائلعرفانیکلمهکسیمی

جااصالحمداریودشمنستیزیو...رااشواردکنی.مثالبایدآنگوییممشکلینداردبلکهبایدبابستهماهممی

فعالکند.)البتهبااینفرضکهاینمدلدرستاستکهبایدرویآنکارشود.(

می تربیتکودکتبدیل میخوردپسبرای تبدیل عرفان برای ،.. و شبکهخورد من استکه علتشاین . ی.

یمفهومیاست.ندبسیاردستمرابازبگذاردکهجامعهتوابرم.اینمیمفهومیکلماترااینطرفوآنطرفمی

هارادارد،وبایدانتزاعشوداگراثباتشودکهمعماریاسالمی،معماریاسالمیعبودیتمداراستیعنیاینمولفه

رنگفالنتوانیبگوییکهوتبدیلبخورد.یعنیاینکهدرمعماریالقاداشتهباشد،اثرهنریباشدو.....راحتمی

هادرمعماریاسالمیکاربرددارد.کند.کهاینرنگدشمنستیزیاست،رنگفالنذکررافعالمی

مثالرسانهوسینمابایدعبدپرورباشد.

آورد.اگراینمدلوچینشدارایدهیدواینخودشرابهموضوعشمادرمیدرنتیجهشماموضوعومسالهمی

گانه،مسائلعلومتربیتیوهرجاییکهعبودیت7توانددرهنردهمهجاکاربردداشتهباشدومیتواناتقانباشدمی
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یماایناستکهشناساییموضوعاتیمثلعبدکهقابلیتتکشدندارند،مهماستبهکاربردهشود.لذاتوصیه

هاگرانیگاهتولیدعلماند.حائزاهمیتاست.این

شود.سیارمهممیدرعبودیتنیتب

شود.یعنیمابراساسقرآنروایترابررسیشود،ولیبرعکسنمیبراساسمدلقرآنیدستگاهروایاتکشفمی

اشکهقرآناستواردشودوبعدجریانسازسالاولکودکسیّداست.روایتبایدبهموطناصلی7کنیمکهمی

شود.

اید:مثالاینروایتراهمهشنیده

عقَا الصَّادِقُ مَاخَفِیَلَ وَ فِیالرُّبُوبِیَّةِ وُجِدَ الْعُبُودِیَّةِ مِنَ فَمَافُقِدَ کُنْهُهَاالرُّبُوبِیَّةُ جَوْهَرٌ فِیالْعُبُودِیَّةُ أُصِیبَ الرُّبُوبِیَّةِ عَنِ

کُلِّأَنْفُسِهِمْحَتَّىیَتَبَیَّنَلَهُمْأَنَّهُالْحَقُّأَوَلَمْیَکْفِبِرَبِّکَأَنَّهُعَلىسَنُرِیهِمْآیاتِنافِیالْآفاقِوَفِیالْعُبُودِیَّةِقَالَاللَّهُتَعَالَى

شَهِیدٌشَیْ ءٍ النَّفْسِ مَنْعُ ذَلِکَ سَبَبُ وَ الْکُلِّ بَذْلُ الْعُبُودِیَّةِ تَفْسِیرُ وَ فِیحَضْرَتِکَ وَ فِیغَیْبَتِکَ وَىوَعَمَّاتَهْایمَوْجُودٌ

إِلَىاللَّ الِافْتِقَارِ طَرِیقَةُ وَ الْعُزْلَةِ وَحُبُّ الرَّاحَةِ تَرْکُ ذَلِکَ مِفْتَاحُ وَ تَعَالَىحَمْلُهَاعَلَىمَاتَکْرَهُ مصباحالشریعة،ص:.)هِ

7). 

گوییباال،هوقتیمیکند،مثلاینکرسی.واگرربّنباشدعبدمعناپیدانمیعبودیتذاتیداردکهتهشبهربّمی

یابند.آنطرفشحتماپاییناستودرکنارهممعنامی

می جلوتر که چه نزدیکمیهر معنایربوبیتبیشتر به عبدرود ربوبیتمخفیاستدر از که چه هر و شود،

یعنیعبدبیچارهوگممی تَعَالَىشدهتوانیببینی. اللَّهُ قَالَ است. آیربّ حَتَّىسَنُرِیهِمْ فِیأَنْفُسِهِمْ وَ فِیالْآفاقِ یاتِنا

أَنَّهُعَلى بِرَبِّکَ لَمْیَکْفِ وَ أَ الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ (اینآیهمهماست.یعنیاینآیاتبرای03ءٍشَهِیدٌ)فصلت/کُلِّشَیْیَتَبَیَّنَ

مراحلعبودیتاست.اینگونهعبدشهیدایناستکهبهربّنزدیکشود.درواقعسازوکاررسیدنبهربوبیتطیّ

کند.کندوباربوبیتخداحقیقتمطلقرادرخودشوجدانمیبودنخدارادرذاتخودشرویتمی

می ربّ اختیار در وجودشرا تمام یعنیفرد الْعُبُودِیَّةِ، تَفْسِیرُ میوَ ربّ به چیزشرا همه و بذلگذارد و سپارد

نفساستکهنمیگذاردبذلُالکلکند،حَمْلُهَاعَلَىمَاتَکْرَهُ،وحتمابایدکارهایخوبیکهکند.واینهوایمی
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انجامدهدمثالخوابشمی یعنیحتمادرعبودیتآیدولیبایدبهبچهبرایشمکروهاسترا اشرسیدگیکند.

انجامدهد.آیدولیازسروظیفهوتکلیفبایدکارهاییاستکهانسانخوششنمی

مِفْتَاحُذَلِکَتَرْکُالرَّاحَةِ،یعنیسوکتِراحتطلبیبایدکشیدهشود.

الْعُزْلَةِ،بهمعنایخانهنشینشدننیستبلکهدوستنداشتهباشدکهمطرحشکنند،دوستنداشتهباشدکه وَحُبُّ

دربیاید.درمقابلشهرتاست.تقدیرشکنندواورارئیسکنند.مثالکارخیرکندولیبهنامدیگری

،یعنیپیوستهفردخودشرافقیردرگاهالهیبداند.وَطَرِیقَةُالِافْتِقَارِإِلَىاللَّهِتَعَالَى

ثَلَاثَ الْعَبْدِ حُرُوفُ وَ یَرَاکَ فَإِنَّهُ تَرَاهُ تَکُنْ لَمْ فَإِنْ تَرَاهُ کَأَنَّکَ اللَّهَ النَّبِیُّصاعْبُدِ الْبَاءُةٌقَالَ وَ بِاللَّهِ عِلْمُهُ عبدفَالْعَیْنُ

قَعُعَلَىأَرْبَعَةِأَوْجُهٍکَمَاذُکِرَفِیبَوْنُهُعَمَّنْسِوَاهُوَالدَّالُدُنُوُّهُمِنَاللَّهِتَعَالَىبِلَاکَیْفٍوَلَاحِجَابٍوَأُصُولُالْمُعَامَلَاتِتَ

 .(0باحالشریعة،ص:)مصأَوَّلِالْبَابِالْأَوَّل.

بینی،خداکهتورابینی،پساگرتواورانمیفرمایندکهایبندهخداراعبادتکنچنانکهاورامیرسولخدامی

بینند.مادرحرماهلبیتهمچنینسبکیبایدداشتهکنیمکهمارامیبیند)مانوعاخدارانمیبینیمولیحسمیمی

درستاستک نمیباشیم. را بدهیدکهبفهمم.(حروفعبدهمنشما حرف3بینمپسطوریجوابسالممرا

برایتمامیکلماتمی وتمامیکلماتبهاست)اینکاررا  مثالحروفربثالثه.... می3توانکرد. توانندتا

شوندواددادهمیکلمهیکنظامچینشیباحروفوفقطچینشحروفی1711تجزیهشوند.واینطوریبهجای

شود.(ها،دریکترمکلماتقرآنیاددادهمیحرفوقانونچینش20شودکهباآیدکهچنینمیروزیمی

شود،یعنیموضعگیریاستوانسانبایدچناندرمردمزندگیکندکهبگویندکهکسیکهازسایرینمتمایزمی

ادبگیرد.فالنیاهلغیبتوگناهنیست.اینروایترای

 از تَعَالَىبِل3َعبد: اللَّهِ مِنَ دُنُوُّهُ الدَّالُ وَ سِوَاهُ عَمَّنْ بَوْنُهُ الْبَاءُ وَ بِاللَّهِ عِلْمُهُ فَالْعَیْنُ حِجَابٍ.حرفاست. لَا وَ کَیْفٍ ا

ردنودالهمبهمعنایهایعبدایناست:عینکهعلمبهاهللاست.بَوْنُهُیعنیتمایزومباینکردنوروشنکحرف

شود.شویدازآنجهتکهاوهمنزدیکمینزدیکشدنوتقرباست.دنییعنیشمانزدیکمی

حرفآخرهرکلمهمثلنرمافزاراستکهنقشاجراکردناست.بینحرفاولودوموسومتمایزاستونقش

زندوحرفکنند،حرفدومقیدمیسرابیانمیکنند،حرفاولجناینحروفمتمایزاستوهرکدامکاریمی

کند.اگرکسیاینگونهقرآنرابخواندجالباست.سومروحکالمرامطرحمی
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عبد:طیکردنمسیربراینزدیکیبهخداوکمکردنفاصلهباخدا.)قربنزدیکیازاینجهتاستکهبهمقصد

بهحرکتفاعلبرایکنگاهمی نگاهکنیدولیدنوّ مکردنفاصلهاستودرقربنگاهبهمقصداستولیدردنوّ

رویفاعلاست.

تعریفکردید،وادامه حالتمعاملهداردو4یروایتایناستکهوقتیشماعبدرادرحالدادوستدبهربّ

باخلق،خدا،خودشودنیااشاتفاقدرفردایجادشود.معامله4رکندارد.برایرسیدنبهدنوباید7هرکدامهم

شود.درستشود.درواقعیکمسیرایجادمی

اشباخلق،خدا،خودشوجه)معامله4گیرد.واینصراطصراطمستقیم:طریقیاستکهدرآنمعاملهصورتمی

رکندارند.7وجههرکدام4ودنیا(دارد.این

عضیازروایاتهستندکهتاانسانقرآننخوانداینروایاتراهایاتصالاینروایتدرآیاتقرآناست.بنقطه

فهمد.نمی

یعبدراآوردیم.دالبهخالصهاینکهابتداگفتهشدالعبودیهجوهرهکنههالربوبیهودرمرحلهبعدسهحرفواژه

این به و نزدیکشود کندتا برسدبایدمعامله دنو بخواهدبه انساناگر است. مواجهه4صورتمعنیدنو نظام

کند.درستمی

الصَّادِقُع الْخَلْقِقالَ مُعَامَلَةُ وَ النَّفْسِ مُعَامَلَةُ وَ اللَّهِ مُعَامَلَةُ أَوْجُهٍ عَلَىأَرْبَعَةِ تَقَعُ الْمُعَامَلَاتِ الدُّنْیَاوَکُلُّأُصُولُ مُعَامَلَةُ وَ

 عَلَىسَبْعَةِ مُنْقَسِمٌ مِنْهَا عَطَائِوَجْهٍ شُکْرُ وَ حَدِّهِ حِفْظُ وَ حَقِّهِ أَدَاءُ أَشْیَاءَ تَعَالَىفَسَبْعَةُ اللَّهِ مُعَامَلَةِ أُصُولُ أَمَّا وَأَرْکَانٍ هِ

إِلَیْهِ الشَّوْقُ وَ حُرْمَتِهِ تَعْظِیمُ وَ عَلَىبَلَائِهِ الصَّبْرُ وَ النَّالرِّضَابِقَضَائِهِ مُعَامَلَةِ أُصُولُ حَمْلُوَ وَ الْجَهْدُ وَ الْخَوْفُ سَبْعَةٌ فْسِ

 وَ فِیالْفَقْرِ رَبْطُهَا وَ مَحْبُوبِهَا مِنْ إِخْرَاجُهَا وَ الْإِخْلَاصُ وَ الصِّدْقِ طَلَبُ وَ الرِّیَاضَةُ سَبْعَةٌالْأَذَىوَ الْخَلْقِ مُعَامَلَةِ أُصُولُ

ال وَ التَّوَاضُعُ وَ الْعَفْوُ وَ الرِّضَابِالدُّالْحِلْمُ الدُّنْیَاسَبْعَةٌ مُعَامَلَةِ أُصُولُ وَ الْإِنْصَافُ وَ الْعَدْلُ وَ النُّصْحُ وَ الشَّفَقَةُ وَ وَسَّخَاءُ ونِ

تِهَاوَرَفْضُشَهَوَاتِهَامَعَرَفْضِالرِّئَاسَةِالْإِیثَارُبِالْمَوْجُودِوَتَرْکُطَلَبِالْمَفْقُودِوَبُغْضُالْکَثْرَةِوَاخْتِیَارُالزُّهْدِوَمَعْرِفَةُآفَا

ائِهِحَقّافَإِذَاحَصَلَتْهَذِهِالْخِصَالُفِینَفْسٍوَاحِدَةٍفَهُوَمِنْخَاصَّةِاللَّهِوَعِبَادِهِالْمُقَرَّبِینَوَأَوْلِیَ

ایکهبایدانجاممعامله7کنید.دریافتمیمعاملهیعنیاینکهشمابهعملموظفیدووقتیعملیانجامدادیدجزا

هاها،رضابهقضایالهی،صبربربال،تعظیمحرمتشود:اداءحقخدا،حفظحرمتها،حفظحدود،شکرنعمت

ایاست.مثلنمازوحجومومن،شوقبهلقاخدا.اینتقسیمبندیفوقالعاده
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:نگرانی.جهدیعنیاهلکوششباشد.حملاالذی:اگرکسیبیخیالیبداست،نگرانگذشتعمرنباشد.خوف

آیدوکاستیاست.اذیتشکردجانزند.تحملاذیتداشتهباشد.مثلزمانیکهدراردوهامشکلپیشمی

هایمنظمیبرایشکوفایینفسداشتهباشد.ریاضت:برنامه

طلبصدقواخالص:درکارهاراستوخالصباشد.

کار خالیکردنخودازغیراخراج: منمحبوبها: سوقبهسمتخدا. الیمحبوبها: برایمحبوبانجامدهد. را

شود.کنمکهدومیراهمشاملمیتوانیمدرنظربگیریم.البتهبندهالیمحبوبهاراانتخابمیمحبوب.هردورامی

شفقتدومعنیدارد:مهربانیودلسوزی

برایخودشانخواستن.مثلمادریکهبهخاطرفرزندشمادریمینصح:خالصانهنفعدیگرا کندنهبهخاطرنرا

باشد.خودش.نصیحت:خیرخواهیبدونغلوغشکهبهصمدنزدیکمی

عدل:هرحقیسرجایشاداشود.

انصاف:دیگرانرادرککند.خودراجایطرفمقابلگذاشتن.

ان یعنیراضیشدنبه بالدون: تومیالرضا به چیز بخواهدهمه اگرخدا وزودراضیشدن. بایددکدنیا دهد.

هایانسانبخاطرعدمرضایتدرونیاست.قناعتداشتهباشیتادردنیابهتوخوشبگذرد.اغلببداخالقی

برایدنیادستودهد.دهد.آنچهکهداردبهدیگرانمیهاترجیحمیایثاربالموجود:دیگرانرابرخودشدرنعمت

فهمدکهچهکاریرابرایدنیاکردهاست.خیلیبداستپانمیزند.آدماگربخواهدکالهخودراقاضیکندمی

کسیبخاطرمدرکتحصیلیبچهدارنشود.اینیعنیاینکهبچهرانفهمیدهاست.

برایخودتنمی نمیخواهیمبگوییمپولوعرضهنداشتهکثرترا دوستخواهی. باشیدولیآنچهداریدرا

شود.نداشتهباشید.اینیعنیبغضالکثره.نوعاافرادتاحدیبهکثرتمشغولمی

زهدیعنیشوقنداشتنبهدنیا.

رود.مثالآدمدوستداردرود.حبریاستآخرینحبیاستکهازدلبیرونمیشهوتریاستدیرازبینمی

اماممتقینشدنبارئیسمتقینشدنفرقدارد.امامشدنیعنیاولکسیباشدکهبهآنرئیسهمهزهّادعالمباشد.

ایبهائمهتهمتزدندترینانسانکهجلوداراست.عدهجابرسد.اماممبیندرسورهیاسینیعنیالگوواسوهوعبد
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زفهمیدناینکهانسانحبریاستدارداند.مرهاتفاوتریاستوامامترانفهمیدهکهمیلبهریاستدارند.این

شویدیانه.اصلدرطبعانسانحبریاستاستمگریانه،ایناستکهاگراینسمتراازشمابگیرندناراحتمی

اینکهخالفشثابتشود.

د.هانزدیکوارزیابیکنهایصراطمستقیمدراینروایتاست.انسانبایدخودشرابهاینمعیارشاقول

اگرآماربگیریمازعبودیتخودمانشایددودرصدعبودیتداشتهباشیم.ولیبایدسیررشدداشتهباشیم.خدابه

بایدتاسالبعدعبودیتمانهایانسانراجبرانمیدهدوکاستیرشددراینمسیرنمرهمی درصدبشودو3کند.

بفهمید.حتیاگریکپنجمروایتراهمعملکنیم،نتیجهیروایتراهمینطوررشدکند.الزمنیستکههمه

شود.حاصلمی

بنایماایناستکهازاینبهبعدرویموضوعاتافرادسرمایهگذاریکنیم.پستعدادجلساتبستگیداردبهنیاز

نیازهایافرادحاضردرافرادحاضردرکالس.زمانیمباحثختممفهومیتابعنیازهایمابود.اماازاینبهبعدتابع

کالساست.

امروزهمدربارهعبودیتصحبتکردیمچونخانمشهیدزادهاینموضوعراکارکردهبودند.ازسورهماعونبه

اماسرعتکارشماباسرعتماهماهنگنیست.عملکردافرادوساختاریکهداریمباید بعداینتصمیمگرفتیم.

برود.درآموزشبایدسیر،ارزیابیوافقوانتهایآنمشخصشود.ارزیابیشودودرستپیش

افرادبعدازمدتیکهدرختممفهومیشرکتمی پیداختممفهومیمدلپژوهشیدارد. کنندبایداینتواناییرا

روشهاییکهدرکتاب باشند. خودشانقدرتتفحصداشته راکنندکهدرقرآنغورکنند. هایروشیآمده

احصاواجراکنندتامنجربهخروجیشود.اینتولیدعلماست.

یاافرادقدرتاجرایامطالعهدارندیاقدرتارتقادهیدارند.افرادیکهدرکالسندبایدبهنوعیمشغولشوند.یادر

وسورهشرحدادهطولهفتهباسورهدرگیرباشند.سواالتافراددستهبندیومحورهایسورهازآنبیرونبیاید

آید.یسواالتطرحشدهبوجودمیشود.علمدرباره

درباره هاهایختممفهومینبایدباشخصیتیکالسبگوید.کالسینحوههرکسیتاروزچهارشنبهنظرشرا

شناختهشوند.اگراینطورشوددیگرکالستدبرنیست،کالستفسیراستوکالستفسیرکاراماماست.
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هامکانیباشدبرایهماندیشیواگرکسیدرهیچکدامعددینیستیمکهدربارهقرآنصحبتکنیم.بایدکالسما

هایکالسکالسجایگاهتدریسداشتهباشداینآغازیکانحرافاست.ادامهاینروندمنجربهتعطیلشدنهمه

می بایدیکجرخواهدشد.هماندیشیجلویانحرافاترا یانفکریراهبیندازیم.کسیکهسوادحوزهوگیرد.

تواندخطرآفرینباشد.جامعهنیازبهتواندخطرآفرینباشد.هرکسیمیکندمیدانشگاهنداردوتدبرتدریسمی

دیعبودیتیااستادندارد،نیازبهمنذردارد.ساحتانذارباسخنرانیفرقدارد.انذاریعنیاینکهمطالبیکهدرباره

ایتبدیلبهفرحنشود.انذاریعنیعبودیتیکهفهمیدیراابالغکنی.گرفته

می خوانده سخنرانییکحدیثزیبا میدر مردم و اتفاقنمیشود جامعه جریانیدر کارشان، سراغ افتد.روند

ایازمردمکند.عدهسخنرانیبرایمشهورشدنوبزرگشدنخیلیخوباستولیمردمراوابستهبهشمامی

هایعنیهدردادنهایکریالفایدهندارد.بزرگومشهورکردنآدمشوند،اینشوندوعدهایزبانمیگوشمی

عمرونسل.مواظبباشیدکهدچاراینآفتنشوید.

کرد،همهکند.درجمعاگرکسیدرموردفلقیاناسو...اشتباهفکرراهافتادنوخردجمعیمصونیتایجادمی

توانایراداتواشکاالترادهندولیاگرشاگردواستادیدرمیانباشددیگرنمیفهمندوتذکرمیاشتباهشرامی

مرتفعکرد.

می نمیهمه استاد را آدم المیزانخواندنکه و واژه نیست. قرآن هیچکساستاد دردانیمکه کالساگر کند.

کنم.درحوزهتدبرهایدیگرصحبتنمیود،انحرافاست.مندرموردحوزهیتدبرتبدیلبهسخنرانیشحوزه

کند.تدبریکجریانفکریاستبایدبهجریانعملیتبدیلشود.سخنرانیانحرافایجادمی

اگرکالستدبرمتکلموحدهشد،تفسیراست.اگرکالستدبربههماندیشیتبدیلشدوجریاندرجامعهایجاد

هایمدرسهبهسمتتفسیراست.تفسیرکاراماممعصوماست.اگرکسیراشودکالستدبر.میلکالسکردمی

هاهایمدرسهتدبریاستولیقالبکالساستادتدبرکردیدیعنیاوراجایمعصومقراردادید.محتوایصوت

هاممفهومیبرقرارند.اگرکالسهایختیکالسهامشارکتیپیشروداینکالسوهمهاگرکالستفسیراست.

11شوند.اگراینآسیبدرماننشود،هایختممفهومیتعطیلمیمشارکتیپیشنرونداینکالسوتمامکالس

سالدیگرمشکلآفرینخواهدشد.
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مامهادرسبخواند.بانیازدرسخواندنمتفاوتاست.هدفختممفهومیآشناییوانسباتآدمبایدمثلگرسنه

قرآناست.اینکهامهاتتفسیروکلماتراانسانیادبگیرد.اکثرمدارسختممفهومیبهاینمعناندارند.اینختم

 مفهومیمامختصاینمدرسهنیست.

اگرچهکهاالنایناتفاق اینبودکهکالسختممفهومیمیثاقمشترکمدرسانوکادرمدارسباشد. قرارما

رکالسهدفداشتهباشدمیتوانازکالسارزیابیکرد.نیفتادهاست.اگ

ثانیاختممفهومیشانتعریفونظمداشتهباشد.کهمثالبعداز 2انشاءاهللبقیهمدارسختممفهومیداشتهباشند.

کنندچهیسالازتواناییافرادیکهداریمارزیابیداریم.االنمانمیدانیمکهکسانیکهبیوتنورانیراتدریسم

گویند.اینخطرناکاست.سطحسوادیدارندوچهمی
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 1/3/59ی استاد  اخوت  ختم مفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 فیل   و  قریش    ) جلسه    پنجم(  سوره مبارهک           

 

یکدعایمشهوریهستکهدرروزهایپایانیماهشعبانواردشدهاست.بهاینمعنیکهخداوندااگرگناهانما

یماهشعبانماراموردمغفرتقراربده.ایدرباقیماندهراتاحاالنبخشیده

ارابرطرفکندصلواتبفرستید.برایاینکهخداوندماراموردمغفرتقراردهدوموانعرشدم

نفرپیشنهادهاییدادند.11یادامهمباحثبیانکنند.حدوداجلسهقبلبناشدکهدوستاننظرشانرادرباره

رویمتابرسیمبهسمتابتدایقرآنمی31شودکهازجزءبندیایناستکهروندکالسبهاینصورتمیجمع

اند.برایآموزشقرآنهمسفارشیازآخرقرآنتاسورهقراسورمفصالتنامیدههایعنبهسورهق.اینسوره

شدهاستکهابتداازسورمفصالتشروعبشود.

(درآموزشقرآناینعلیهوآلهاهللگویندسیرهپیامبر)صلیهادارندومیبعضیازمحققاناصرارویژهبهاینسوره

آمدند.کردند.بعدسورهناسوازآخرقرآنبهابتدایقرآنمیحهآغازمیبودهاستکهایشانباسورهفات

گذاریمکهاینسیرهدرآموزش(میعلیهوآلهاهللمانرابراساسهمانسیرهحضرترسول)صلیفعالمبنایجلسه

قرآنحتیبیناهلتسننمشهوراست.

محوریتقرارمیدرموردچگونگیبرگزاریکالسبایدبگوییمکهتفسیر بایدچندکارانجامالمیزانرا دهیم.

شود.دهیمتامشارکتاتفاقبیفتد.اولمروریبهسورهوواژهاوموضوعاتسورهمی

هااطالعداشتهباشند.کلمهیادبگیرند.ازمفادتفسیرالمیزاناینسوره011ازسورهناستاسورهقافرادبایدحدودا

هایهارابایدبدانند.درواقعنظامموضوعاترابایدشناساییبکنند.روشهاوترتیباولویتموضوعاتسوره
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انجامدهند.سواالتهاپیشنهادمیتدبریکهبرایخواندنسوره هاییکهجوابدادهشانازسورهچهآنشودرا

شدهیاجوابدادهنشدهرایادداشتکنند.

بایدموضوع بایدهایمختلفپیشمیاتتخصصیکهدررشتهضمناینکارها قراردهند. موردمطالعه آیدرا

باسورهدایره هاگسترشدهیم.بایدبتوانیمسرخطموضوعاتتخصصیداشتهیموضوعاتتخصصیپژوهشیرا

درحدیکصفحهبهپژوهشگرانمی مافقطموضوعاتوچگونگیکاردرقرآنرا سیلهدهیموبهاینوباشیم.

افتد.جریاناتفاقمی

بایدشیوه ممکناستکه بیاوریم. روش0یاستخراجروشدر سوره از واقع در بکنند. را بتواننداینکار نفر

هاهاباهمدیدهشود.ارتباطبینکلمات،جمالت،کالم،موضوعاتومسائلسورهاستخراجبشود.ارتباطبینسوره

برد.افرادیکهدرکالسهستندبایدبتوانندبعدازمدتیبهسطحکالسراباالمیبررسیشود.اینمجموعهکار

اینتوانبرسند.

هایآسمانیدیگرهست.ازسورهقتاانتهایقرآنمطالبیوجودداردکهمطالبقرآنازابتداتاسورهقدرکتاب

اند.خشراسورمفصالتنامیدهخاصقرآنودرهیچجایدیگریافتنمیشود.بهاینخاطراینب

شانپیگیریشود.اغلبپیگیریبلدآیندیکپروندهداشتهباشندوپروندهبهذهنمرسید؛افرادیکهدرکالسمی

نیستیمدرحالیکهپیگیریخیلیمهماست.

س،فلق،توحید،تبتهایناکلمهدارند.سوره71هاییکهتااینجاکارشدهحدوداتکلیفماهمبارکرمضان:سوره

01از11ها،موضوعات،تفسیراینیدا،کافرون،ماعون،نصر،کوثر،فیلوقریشوهمزهخواندهشده.یعنیواژه

واژه هر است. شده مفصالتکار اینسورهسوره موضوعاتایاز باشید. بلد را التحقیقشان باید پرسیدند را ها

خواهیدتخصصیکارکنید.اینتکلیفماهرمضاناست.اگرمیشانراهماحصاءکنید.البتهتخصصی

هانوشتهشدهآمدهاست.هاییکهازاینسورههادرکتابشیوهاستخراجروشوارتباطبینسوره

هایناسبهبعدیکسریکتابسورهرامرورکنید.چونبقیهمطالبماذیلهمینروشاست.ازسوره11این

رسد.شاءاهللبهدستتانمیستکهبعدماهمبارکانتألیفشدها
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روش،واژه،موضوع،مسئلهوکالمیکهموردنظرماستقدریمتفاوتاست.روشیکهمدنظراستآنچیزی

یآنمااینقدرتراپیداکنیمدرکلقرآنبگردیموموضوعاترابیابیموبررسیکنیم.کهاگراستکهبوسیله

ینتواناییرانداشتیم.نبودماا

صفتندارد بهدلیلآنکهخدا توحیدبحثصفتاستخراجشدکهازیکروشمعکوساستفادهشد. ازسوره

توانداحد،صمد،لمیلدویولدباشد.می

1ازاینقرینهاستفادهکردیموگفتیمخاصیتدارد؛ (مبدِلاست3(توپرنیستونیازمنداست.2(تکنیست.

(حتمازوجیتدارد.4عنینتیجهاست.ی

هاراانتخابکردیم؛طلوعاثر)فلق(،القاولقا)ناس(،صفت)توحید(،هااسامیکتابمابراساسارتباطبینسوره

شاکله)نصر(

10تا11بیند.مجموعاایمییارتباطبینسورههایسورهناستانصررابخواندیکزنجیرهیعنیاگرکسیکتاب

گیردکهاینموضوعاتمرورشوند.ساعتهمبیشتروقتنمی

آیدومننمیتوانمپیگیریکنم.منبایدکسیپیداشودکهاینقضیهراسازماندهیکند.البتهاینکارازمنبرنمی

دکنم.مثالواژهرنگاستفادهمی4هاداشتهباشمازایبرایکالسشنبهاگربخواهمدفترچه ریکدفترچه،هارا

نویسم.بهایننکاتتفسیریرادریکدفترچه،نکاتروشیرادریکدفترچهوسواالتمرادریکدفترچهمی

زیادشود،رنگمیدلیلکهوقتیتعدادسوره مثالازها یا واننوت»تواندکمککند. استفادهکنیدکهقابلیت«

بندیمطالبراداشتهباشید.طبقه

ساعد جمعآقای این اکسل یکفایل در سورهی از جمعبندی را کردهها مشخصآوری جالببود. بسیار اند.

شودچقدرمطلبسرکالسگفتهشد.اگرمطالبمنظمشونداستفادهازمطالببسیارآسانخواهدبود.اگرهممی

دردفترچهنوشتیدمنظمبنویسیدکهوقتیحجمشزیادشدقابلدسترسیباشد.

یعبودیترب،مشاهدیفعلرباست.منظورازعبودیت،عبودیتآگاهانهاست.اگراینفرضرابپذیریم.زمهال

کنیم.حتمانبایداستداللراگیریموبرایاثباتفرض،استداللعقلیمی)دربعضیمواردمافرضراازسورهمی
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 پرسید شما کسیاز اگر مواظبباشید بگیریم. سوره سورههماز از را استدالل نیستکه الزم الزاما بدانیدکه

بگویید(

عبودیتبی اینیکمسئلهاگررویتفعلربنباشد، مثالهفتهمعناست. عبدیکمعناییدارد. ییعقلیاست.

یعنیدنو.«د»یعنیتمایز،«ب»یعنیعلم،«ع»پیشگفتیمکه

شود.اگرکسیدررویتفعلربش،ربشرامشرکانهدیتمیمراتبرویتفعلربمنجربهتنوعیامراتبعبو

دهد.عبودیت،آموزشدادنیببنیدعبودیتشمشرکانهخواهدشد.اینموضوعمراتبدارد.ایننظامجالبیبهمامی

هاراآموزشدهیم.توانیمدیدنرابهانساناست.زیرارویتآموزشدادنیاست.مامی

تواندیکمدلباشد.اینمدلتواندرویتانسانراتربیتکند.اینمیتکرد.شیطانهممیتوانتربیرویترامی

گوید.ازسورهقریشاستخراجشد.عقلهمهمینرامی

خواهدعبودیترابهکودکآموزشدهدبایدرویتراآموزشدهد.وقتیوالدینیجلویفرزندشاناگرکسیمی

می بهفرزندمیکننددارندرویتطغدعوا اینفرزندنمییانرا رویتنکردهدهند. تواندعبداهللشودچونعبدرا

رویتکردهاست.رویت،فرآیندرسیدنبهفهمازراهمشاهدهاست.رأیونظرهمهمانفهم است،طاغوترا

رسد.است.اینبحثاگرادامهپیداکندبهجاهایجالبیمی

یسورهاینسوالاست.اگرکسیفعلربرادرست.آیافعلربراندیدی؟همهاشاستفهاماسورهفیلهمه

ایجادکرد.هاهممیسورهفیلدیدهباشد،دربقیهنعمت همانفعلرببودکهایالفرا ببیند. تواندفعلربرا

عالوهبرانهداماصحابفیل،ایالفقریشهمفعلرباست.

االباهلل.حولیعنیتوانبهجریانانداختنودگرگونی.هیچایجاددگرگونیوهیچفعلربیعنیالحولوالقوه

ترینموضوعاتنظامتعلیموتزکیهنیرویایجاددگرگونینیستمگربهخدا.فعلیعنیحولوقوه.یکیازکلیدی

کند.استکهمراتبداردوایجادمراتبعبودیتمی«رویتفعلرب»

سمتدرونباشد،عملشبهسمتبیروناست.کسیکهرویتشبه

کسیکهرویتشبهسمتبیرونباشد،عملشبهسمتدروناست.
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می نباشد، خودشقهر ببیندمیاگرکسیبا را اگرکسیعیوبخود نباشد. دیگرانهمقهر تواندعیوبتواندبا

شود.هرچهرویتدربیرونفردجزءابرارمیگیردودیگرانرانبیند.هرچهرویتدردرونباشدعملشتابمی

شود.ماند.دچاربخلوحسدوقهرمیباشد،فردازعملبازمی

بهبیرونمی درنظامآموزشیاالنرویترا تاعملبوجودبیاید. بابایدرویتبروددردرون، برندوکودکرا

می مقایسه میدیگران باعث این عمکنند. به کودک که مسابقهشود هر نرسد. بایدل فرد نیست. خوب ای

استعدادهایدرونیخودراکشفکندتابهعملبرسد.رویتبهسمتشیءاستوشنیدنبهسمتفهماست.

مهم میفعالشدنسمع که هرچیزیرا فعالشدنرویتاست. از ارزشیمیتر بار آن به شنیدن با دهید.بینید

هاغلبهدارد.رویتیعنیسمعوبصر.سند،شنیدندرآنرهاییکهبهحکممیرویت

السَّمِیعُهُوَإِنَّهُآیاتِنامِنْلِنُرِیَهُحَوْلَهُبارَکْناالَّذِیالْأَقْصَىالْمَسْجِدِإِلَىالْحَرامِالْمَسْجِدِمِنَلَیْالًبِعَبْدِهِأَسْرىالَّذِیسُبْحانَ

اسرا(1)الْبَصِیرُ

 نصیبپیامبر)صلیچونخدا کند.رویتدرگیرکنندهسمعوبصراست.اهلل(میسمیعبصیراسترویتآیاترا

کنندیابهوجهموحدانهیابهوجهمشرکانه.هاخداراعبودیتمییانسانهمه

 

 سه مدل انسان داریم:

آب1 و غذا اینانسانعبودیتتکوینیدارد. است. نرسیده او شریعتبه حفظمیکسیکه را خود و خورد

کند.می

انسانیکهبرایشنظامتشریعآمدهوموحدنیست.2

انسانیکهبرایشنظامتشریعآمدهوموحداست.3

هاعبدهستند.آنیانسانهرانسانیعبودیتدارد.اگرکسیعبدنباشد،رباست.هیچانسانیربنیست،پسهمه

خلوقاتعبدهستند.یمیرب،عبداست.همهطرفواژه

والدینخلیفه والیتوالدیناست. ظهور والدینفعلرببرایفرزند خدایفرزند، برایفرزند. هستند یخدا

شود.هستند.اگروالدینیظلمبکنند،خدایبچهظالممی
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بایدبرگرددویکپدرومادرخوببچه باشد، والدینخوبینداشته و بهسنبلوغرسیده برایخودشایکه

اند.درشبقدربایدفرآیندتربیتیخودرااصالحکنیوازاولشروعکنید.بسازد.شبقدررابرایهمینگذاشته

شبقدر،عیدفطر،قربان،محرم،عرفهو...همهامکاناتترمیمدارند.

نمی رویزمین در ولیّ فهم نمیبدون رابفهمی. توانیوالیتخدا فهم بدون اهلل)صلیتوانی رسول راپدر، اهلل(

اهلل(راندیدیمبفهمی.پدربودنراوجدانکردن،یکرویتدرونیاست.چهخوباستکهمارسولخدا)صلی

کهحاالمیتوانیمدرونیببینیم.وجداندرونیرسولخیلیباشکوهاست.

همهوقتیمی ببوسبا را دستپدر گویندکه دارد، یکپدر راینواقصیکه پدر نماد تو اینمعناستکه به

بوسیولیدرواقعبوسی.یکپدرکاملدرذهنخودتداری.حاالدستاینپدرراکهدرخارجهستمیمی

بوسی.ضریحکهامامنیست.ای.مثلوقتیکهضریحرامیدستپدرکاملرابوسیده

افتاد.رسیدید.رویتدرونیبرایتاناتفاقمیهعرشمیبوسیدیدبباورکنیدکهاگردستپدرهایبینمازتانرامی

همه خیلیخدا چون رحمتکند. را عالم پدرهای نهیی و امر فرزند به و عقبهستند فرزندانشان از هایشان

کنند.پسفعلربدرهمهجاهست.می

گیرد.میکهباآنحفظصورتایجادگیرد.کهباآنحفظصورتمینهدامافرآیند فعل رب :

کاریکهبااصحابفیلشد.انهدام: 

ایالفبینقریش.ایجاد:

هایعالمنباشید.هایعالمبخاطرحفظوبقاست.فقطمراقبباشیدکهجزءانهدامیانهدامهمه

کنید،جوابتانچیست؟یکودکچهقالبیازرویتراپیشنهادمیپرسندکهدرشبکهازشمامی

فیلم1

استانگفتند2

برنامهزنده3
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برنامهجنگ4

چهقالبرویتیمناسباست؟اگربناشدرویتدرونیباشد.یکطیفازرویتدرونیبهرویتبیرونیمشخص

تریراانتخابکنیدبهآموزشدینینزدیکتراست.کنیم.هرچهرویتدرونیمی

می معرفتدینی رویتدرونیشود، اگر دیاساسا یکسریعبارتشود. عبارتنیستاز بهن شده ارائه های

ها.هاباپدیدهها.بلکهعبارتاستازنوعمواجههانسانانسان

شود.پسقالبیراترشود،معرفتشیطانیمیتراست.هرچهرویتبیرونیترباشد،کاردینیهرقدررویتدرونی

االناگرکاکنیمکهدرونیانتخابمی باشد. بلندشودوکاریتر فردیکهجلویتلویزیوننشسته ریکنیدکه

هابایدشیبشانبهسمتبکند،اینقالبصحیحانتخابشدهاست.چونفردازدرونتصمیمیراگرفتهاست.برنامه

یمشرکمتدگرفتهشودوبرعکسشعملیشود.توانکرد.ازرسانهعملباشد.یککارذوقیهممی

امدینیبایدرویترادرونیکند.کاررسانهایناستکهذائقهراتغییردهد.ذاترسانهمشرکانهاسترسانهدرنظ

دهیم.گویندکههرسوالیداریدماجوابمیهامیاشانتقالرویتازدرونبهبیرونبود.رسانهچونهدفاصلی

زتلگرامووایبروتلویزیونو....هاایرسانهگذارندکهیکلحظهانسانباخودشباشد.همهنمی

گویدحالمبداست؛بایدگفتبنشینیکسورهبخوان،باشودومیشخصحالشبداست،واردگروهتلگراممی

خودتباشتاحالتخوبشود.خودتیکمقدارفکرکن.

خواندند.یعنیبایدهزارهواهللمیمشاهدهدرونیبایدفعالشود.امیرالمومنین)علیهالسالم(یکشبهزارمرتبهقل

فهمد.مرتبهقلهواهللبخوانیوتکرارکنیتابفهمی.کسیبایکقلهواهللتوحیدنمی

بخاطرهمینعجله5گذارندمشاهدهدرونیفعالشود.اخبارساعتکنند.نمیاینرسانههاعجلهدرفهمایجادمی

آوردبدوناینکهربطمطالبرابگوید.چرااینطورشدهاست.سرمیاینمدلیشدهاست.تیترهاراهمهپشت

خواندمیخواهدهمهچونمخاطبشمی بعدکهتیترهارا گویدکهاگرمیخواهیدمشروحیاخبارتندتندبفهمد.

اخباررادرتحریریهببینید.
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کسنتواندنشاندهد.چوندرونینشدهایدهیچاگرازشمابپرسیمکهمفهومجمعیاتفریقرابهمننشاندهیدش

است.

اشریاضیاستولیمجبوراستکهفرمولهادرآموزشوپرورشتعارضاست.مثالرشتهیکیازمشکالتبچه

افتد.یدرونیبرایشاتفاقنمیکند.هیچمشاهدهاندواوفقطحفظمیحفظکند.یکسریفرمولراکشفکرده

قالبرسا فیلممعرفتشدرونیدر داستاننسبتبه وقتیکسینه حادثهوغایتدارد. داستانشخصیت، تراست.

بازسازیمیدهددردرونخودششخصیتداستانگوشمی را میها را فیلمیکنفرکندوفرآیندها در چیند.

بفیلرافیلمکنید؛بدانیدکهیادهد.اگربهشماگفتندکهداستاناصحاسازدوبهخوردبقیهمیهارامیشخصیت

فیلمشنکنیدیاطوریاینکارراانجامدهیدکهدرآخر،شخصبهداستانبرسد.

***



 ساعت دوم

یمدارساست.همهایشودبههمینخاطرخوراکپایهاینکالسبرایتماممجمعمدارسگذاشتهمی

شودراهااستخراجمیهحضورداشتهباشدوموضوعاتیکهازسورهایحداقلیکنفردراینجلسازهرمدرسه

گوییم.انتقالدهند.ثبتمراحلکارمهماست.مافقطدراینجلسهنکاتکلیدیرامی

هابخاطرتابستانشرعابرایشانحراماستازخانهبیرونبیایندچوندرماهمبارکرمضانبایدروزهبگیریم.بعضی

یمادرماهرمضانتعطیلاست.بهتوانندهمبیرونبیایندوهمروزهبگیرندبههمیندلیلجلسهارندونمیتواناییند

هایالزمانجامشودتاحرمتآوردنمیتوانازروزهماهرمضانگذشت.بایدمراعاتصرفاینکهروزهفشارمی

ماهرمضانحفظشود.

ضیحیدهمکهالبتهمربوطبهشخصخاصینبودهویکآفتکلیاست.هایمجازیبایدتوپیرامونبحثشبکه

یا1شبکهمجازی111هایمجازیاست.ازهرکسیناراحتنشود.بسیاریازانحرافاتدرجامعهبخاطراینشبکه

حتیشبکه2 همتوصیهنمیشبکههستندکهمفیدباشند. یکفهایمدرسهقرآنرا نسنجیدهاست. نوعا کرکنم.

پیامک زیاد هزینه حتیآقایساعدیبخاطر نیست. پشتاینکار میسازماندهیشده خواستندیکشبکهیها

اطالعرسانیتشکیلدهندکهبندهگفتمفعالدستنگهدارند.
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یعبودیتانجامدادندرابدنیستکهمشاهدهکنید.همتقدیریازایشانبشودوکاریکهخانمشهیدزادهدرباره

توفیقات شاخصهم کارشان اسم شود. خواسته خدا از روایتجلسهشان عبودیتاست. مفصالهای را قبل ی

اندوبعنوانشاخصمطرحکردند.آورده

آورده ترجمه با دستهاصلروایترا مطالبرا بصورتنمودار واژهاند. بحثبندیکردند. اند. آورده یعبدرا

مراتبعبودیتدرقرآنراآوردهانیعبودیتراآوردهفلسفه مراتبعبودیتدرقرآنیعنیمراتبرویتد. اند.

فعلربدرقرآن.

یا«افالینظرونالیاالبلکیفخلقت»توانبحثرویتربرااضافهکرد.مثالهایامروزمیباتوجهبهصحبت

توانبهاینبحثاضافهکردومدلدرآورد.سورهفجررامی

مثالمامیشناسیوجامعهیابیدررشتهروانخصرشاد فهمیمکهبیندوشناسیاولینکاراستخراجقانوناست.

می کشفرابطه هست. ارتباط کندی و درصفتعجله عمل و اقدام یکشاخصبین موضوع. دو بین کنیم

م.کنیآوریم.احتیاجبهچندگویهداریمتادرصدبگیریم.اولسنرامشخصمیمی

تاشاخصالزمدارد.برایهرکدامازاینمواردباید7تا4نامهکند.اگرکسیبخواهدعبودیتراتبدیلبهپرسش

واژه و مشخصشود. وسن بفهمد را ... خوفو و تسلیم و صبر مفهوم تا کرد برایشروشن روایترا های

نامهراپرکند.پرسش

هامنظورراندصاحبنظرواستاددانشگاهارائهدهیمتاقضاوتکنندکهگویههارابهچدرمرحلهبعدبایدگویه

رسانندیانه.گویهباخردعمومیاستانداردسازیشود.می

دهد.دهدودرصدمیشودکهنسبتانسانباعبودیتتامرانشانمیسوالیآمادهمی111ییکپرسشنامه

وانندچندکالسشرکتکنندوتکالیفراانجامدهند،سوالشاناینبودکهتبعضیدوستانمطرحکردندکهنمی

شودیککالسبیایندوروندرشدشاندرآنکالسرامتوجهشوند.می

جوابایناستکهاگرشمایککالسبیاییدواطالعاتشرابصورتمنظمثبتکنید،مروروپیشمطالعهداشته

کنیم.یادگیریاید.علتسردرگمیماایناستکهثبتنمیشویدکهخیلییادگرفتهباشیدبعدازمدتیمتوجهمی

انسانمرحله میفهمیدبقیهساعتکالسبرگزارمی4ایاست. نیمساعتاولرا شما اشبایدثبتشودوشود.

فهمید،سرامیساعتکال4یقرآناستواینکهنشینیدمعجزهساعتسرکالسمی4مرورشود.اینکهشما
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حالتعادیبین در است. 21نزولمالئکه گیراییخوبیداریدولیثبت40تا شما دارد. یادگیریادامه دقیقه

ندارید.اگرثبتکنیدومرورکنیدفوقالعادهاست.درالبهالیدفترهایشمامطالبجالبیوجودداردکهمندلم

ملنیست،کاملکنید.تعدادمطالبیکهبلدهستیدرااحصاءکنید.خواهدمرورکنم.اگردفترهایتانکامی

هم درقرآنببینیدخیلیجالباست. عبدرا ببینیدیا رویتفعلربآیاترا افزاییایجاددرماهرمضاناگربا

شود.می

عالمنمیپسجمع انسانرا ثبت »و « نیاز داشتن». زیاد کندبندیاینشدکهزیادکالسرفتنوزیادخواندن،

مکناستکسییککالسبیایدونیازمندباشدوثبتدقیقداشتهباشد،اینانسانکند. م انسان را عالم می« دقیق

تواندتمامسواالتراپاسخدهد.می

هایتابدهد.منکقرآننظیرنداردوقابلمقایسهبادیگرسیرهایمطالعاتینیست.قرآن،رویتدرونیبهانسانمی

گویمسورهناسچیزدیگریاست.برداریکردمولیمیامونتشهیدمطهری،دستغیب،بهشتیو...راخوانده

همهچیزمیمطالعه مشاهدهآفاقوانفساست. یمطالعهشوداگرنظامادراکانساندرستتواندعرصهیانبیا،

شدندوآنپدیدهرامطالعهجاخیرهمیساعتبهیک4ند.علماتوانکتابهستیراخواشودالبتهبوسیلهقرآن.می

کردند.مطالعهبایدبهسمترویتدرونیبرود.همینیککالسرادرستبیایید،ثبتکنیدومشارکتداشتهمی

چیزرامطالعهکنید.توانیدهمهباشید،می



 سوال : چگونه علم خود را تبدیل به علم فعال کنیم؟

کث فعالمیجواب: علمرا مثالمنمیرتمراجعهوحضور، اگرطبقهکند. چیست. باشیدپرسمگناه بندیداشته

توانیدگناههرسورهرابصورتجداتعریفکنید.مثالتعریفتانباتوجهبهمطالبامروزتوانیدتعریفکنید.میمی

امی که است گناهی بزرگترین رب درکحضور عدم باشد: این میتواند عبدی میز صادر مثالتوان شود.

گویم:اگرچیزیرادانستیخوباست،بگوییخوبنیستاینگناهاست.خواهمبهبچهبگویمگناهنکن.میمی

توانندسطحداشتهباشند.تعاریفمی
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شود.مکنمیکند.درثبتدستیهماگرنظمباشدپیداکردنمطالبمرسدثبتدستیعلمرادرونیمیبهنظرمی

بینیدکهدیگرالزمنیستثبتکنیدوثبتبرایتان،درونیاگربهسمتاینبرویدکهثبتکنیدبعدازمدتیمی

شود.می

کنیم.اذاتمالعقلنقصهایمایاتکراریاست،یابیهودهاستویاازواژهایغیرمعقولاستفادهمیخیلیازحرف

عقلوقتیکاملشود، بهنیمساعتتقلیلمیکالمکوتاهمیالکالم. سخنرانیدوساعته گاهیاوقاتشود. یابد.

رساند.خواهدبهکسیبزندرابنویسد.نوشتنانسانراازتکثربهوحدتمیانسانبایدحرفیراکهمی



هایقبلرامروریکنیم.امروزسوره

شودوخاصدارد.سورههمزهمثلسورهمطففینباویلشروعمیایبسماهللدارد.مطلع،ادامهوانتهاییهرسوره

معرفیمی هیچسورهدرادامهشخصیتسورهرا درادامهمثلسورهمطففیننیست. ایمثلسورههمزهتمامکند.

شود.نمی

اینموضوعکههرسورهچگونهشروعمی ادامهمیبه چگونه تماممیشود، یابدوچگونه را «سورهروش»شود

چیزیجدایازسورهنیست.«روش»است.«روش»یبیانمطلببهمخاطبهمانگوییم.شیوهمی

 ها مطرح گردید( های گذاشته شد و تفاوت شروع، ادامه و پایان سوره )صوت سوره

مثالسورهقریشباجارومجرورشروعشدهاست.

اهلل(تواهلل(باشد.یعنیپیامبر)صلیتواندپیامبر)صلیمیسورههمزهباویللکلهمزهلمزهشروعشدهاست.مخاطب

اهلل(.شاهدباشکهوایبرهمزولمزکننده.اینسیاقخطاباستیابهتوویابهرسول)صلی

سورهماعونهمبااستفهامشروعشد.
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 چند نكته: 

میازتغییرسیاقسوره بهگونهها انسانابالغمیایبفهمیمکهخداوندهرپیامیرا بهشیوهه ایخاصوبهکند.

محتوایآنوغرضخداوندازکالمرابطه بینابالغپیام، کشفاینروشیگوناگون. ایهماهنگوجوددارد.

یتعلیموتعلمبایدروشمندعملکنیم.فهماندکهدرعرصهرابطهبهمامی

سورههمراهبامحتواییکهدارد،قالبیهمارائهدادهاست.هرچیزیرابههرکسیوبههرطریقینبایدگفت.هر

دهند.برایکشفقالبهالحنوقالبومحتوابهانسانمیهاراازمفصالتیادبگیرید.سورههاوقالببایدقاعده

شود.بیانالزماستبهسیاقادبیسورهتوجهویژهشود.هرسیاقادبیخودبهواحدهایمعناییتبدیلمی

فعلامرقل+فعلمتکلموحده

فعلامرقل+خطاب

ویل+ل+الذی

کلّادرسورهعلقوفجر

می داریداینتوانرا بعدسورهدرحالحاضرشما ازاینبه آموزیدکههرگاه روش31هایجزء خواندید، را

استخراجکنید.

آسیب محتوایسوره برمثالاگر پناه + فلقیادهایاجتماعیبود روشسوره بایستیبه را سبکاینمحتوا دن،

بگیریمویادبدهیم.متکلمبایدعاملباشدوازطریقعملخویشاعالمموضعنماید.اگرباایندیدنهجالبالغه

السالم(مثلقرآناست.بینیدکهلحنومحتوایحضرتامیر)علیهبخوانیدمی

سورهرامرورکنیم.برایمروربایداین11راست.درماهرمضانبناشدتهایکوتاهکشفروشآساندرسوره

چندکارراانجامدهید.

 هارابایدازمفرداتوالتحقیقاستخراجکنید.هایسورهواژه .1

هارامطالعهونکاتخاصتفسیررابدانید.محلاختالفونظرعالمهدراینمواردراتفسیرالمیزانسوره .2

 د.بدانی
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همزهچهبودقالبادبیسوره .3 بهنحویکهاگرگفتیمقالبسوره احصاءکنیدوواحدبندیکنید. را ها

 بگوییدکهویل+الذی+کال+الذییعنیدرقالبهمزهغلبهباموصولاست.

سوره .4 از یک هر پناهغرض به مردم دادن آگاهی از خبر فلق: سوره مثال شود. نوشته تفصیل به ها

 شود.هاابالغدادهمیگیریبهآنهایاجتماعیکهبهشکلموضعاهلل(ازآسیبیامبر)صلیپ





تعجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  

 

 


