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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

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

 

فضيلت شب نيمه شعبان شبيه فضيلت شب قدر است. ان شاءاهلل در اين شب قدرت اتصال به غيب و ايمان حقيقي 

 برايمان حاصل شود صلواتي بفرستيد.

ی  مبارکهی  در مورد سوره گوييم. مي چند نکته از قريش مانده بود که فيل و قريش بود.ی  بحثمان راجع به سوره

 شود؛ قريش اگر بخواهيم مطالبمان را دسته بندی کنيم، چند نکته مهم مي

شود که برای ايالف قريش )دليلي که ايالف ايجاد شده( ضرورت دارد که افراد عبوديت کنند،  مي در سوره ذکر( 1

باشد، يعني در قرآن پيدا کنيم که عبوديت،  تواند مي در آيات قرآن چه چيزهای ديگریداليل عبوديت و گفتيم 

عبوديت است موضوع در ذيل  وهم مشخص خواهد شد. اش  چرا؟ و اگر چرايي عبوديت مشخص شود، چگونگي

 توان بررسي کرد و خانم شهيد زاده کار کردند. مي که مراتب عبوديت را

برای چه چيز چه کاری »اين است که به طور کلي: ،که از قريش بگيريم و در کل قرآن بررسي کنيم( موضوع دوم 2

خبری آمده ی  جمله ، يايا به صورت امر ؛آيد مي يا الجله و يا با الم تعليل ،که يا به صورت مفعول له« بايد انجام داد؟

 «الم تعليل در قرآن»توان گفت اين مطلب بررسي اختصاصي مي که .دهد مي است که در قرآن طيف جالبي به ما

 زيرا ما الم غايت و ... هم داريم که در بحث ما نيست. است،

که فرد خودش بايد آن را به دست  ،آيد نمي «؟چه کار»آيد ولي در ازايش  مي هست که الم تعليل آياتبرخي 

 سوم رشد بررسيی  بحثي که به عنوان حجت در دوره الم تعليل حالتش تقريبا حالت شرط و جزا است. آورد.

 آيد. مي ن الم تعليل به دستکنيم از همي مي
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در  "موضوع و مساله" ،قريش قابل بررسي است و به آن گريزی زده شده استی  ( موضوع سومي که در سوره3

 . اين يکي از مسائلي است که بحث شد.است قرآن

خوانيد که  مي . مشتق را شما اين گونه)گريز زده شد ولي باز نشد(اشتقاق و مشتق در قرآن استموضوع چهارم ( 4

کنيم. و حالت  مي اسمي اسم فاعل يا مفعول است مثال ضارب يا مضروب. با مشتقات ما حاالت مختلفي را تصريح

يکي از مختلفي ببينيم. های  کند که يک مصدر را در حالت مي کنيم و اين دست ما را باز مي مختلف را به مصدر بار

شود  مي منتها مشتقي که اين جا مطرح ،شود مي عرب معرفي مشتق در قرآن همان مشتقي است که در کالمموارد 

های  به حالت .هايي که به آن قوم بار شده است اين است که يک قومي در يک زماني يک حالتي داشتند، حالت

را آورد که در اصول جديد آمده است. مثال قريش در زماني که ايالف دارند اسمشان ها  توان مشتق مي مختلف

ها  شود اين مي آيد با اينکه ايالف دارند و بينشان دشمني اتفاق ايجاد مي همين قريش وقتي پيامبر بينشانقريش است. 

 شود حالت او را تغيير مي شود؛ در واقع توصيفاتي که به فرد در طول زمان داده مي شوند. قالبشان مشرک مي مشرک

 شود، نوجوان مصدر است و بعد مشتق مي مثال يک نوجواني که جوان شده و ازدواج کرده و بچه دار .دهد مي

 پذيرد. مي های مختلفي شود که اين هم مشتق شده است. نقش مي شود و بعد امّ يا اب مي شود که زوج مي

دارند، وضعيتشان متمايز نشان مي خواهيم بگوييم که انسان يا جامعه حاالت مختلف بردارند. وقتي حاالت مختلف بر

هم است و مبنای م بسياردر فقه  حاالت يک حکم متناسب وجود دارد. اين مسالهشود. برای هر کدام از اين  مي داده

 خواند، اين يک انسان است که نماز نماز نمياش  کسي در خانه فرزندمثالش اين است که  کارهای زيادی است.

شود ساهون، با اينکه فرزند من است. به اعتبار اينکه او  مي اسمش ا دست و پا شکسته،خواند ي نمي خواند يا کلي نمي

فرزند من است: فرزند است. حاال اگر مادری به فرزندش به اعتبار ساهون بودن توجه کند اين از يک منکَر حمايت 

ن کار واجب يا الزم يا مستحب کرده است. ولي اگر به اعتبار اينکه او فرزند است و نه اينکه ساهون بوده است اي

 بوده است.

زياد است که حد و حساب ندارد. مثال برادر يا خواهرتان با شما دشمني کرده است، و نمّام و دو به ها  اينهای  مثال

ام بودن بايد يک برخورد کرد و به اعتبار هم زن شده است ولي از آن طرف برادر يا خواهرتان است. به اعتبار نمّ

 ديدن.ای  برادر بودن يک برخورد. و اين يعني مرتبه خواهر يا
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بيّنه ی  ولي در سوره ،شود مي اعتبار تاليف ديده به در اينجا اسمشان قريش است و ،قريش هم چنين استی  بارهدر

 بيند. مي را مشرکها  آن

را که بخواهيم و ها  از اينالبته هر کدام  مهمي است که بايد از اين سوره بگيريم و کار کنيم و برويم.ی  اين نکته

 کنيم. مي توضيح دهيم ممکن است بسيار توضيح داده شود و به خودِ دوستان محول

بينيد که فعل اذکر هم چنين است و  مي کنيد ولي بعد مي کنيد از الم تعليل و امر شروع مي وقتي در قرآن بررسي

شود که چرا بايد  مي قالب بياني دارد. و موضوع اين فهميد که حجت تعدد مي در نتيجه ،دبيني مي متعدد راهای  فعل

 يد؟اين کار را انجام ده

مباحث رسانه ی  يد که چه کاری بايد انجام دهند. اين پايهربرای ديگران چه دليلي بياو ،موضوع احتجاج همين است

 ابالغ کنند.گوييد که مردم بايد چه کاری انجام دهند و برای چه؟ و چگونه اين را بايد  مي است. شما

ی  که برای دوره ،از قرآن بسيار مهم استاستخراج حجترا داشته باشد اش  جالبي است و اگر کسي حوصله بسيار کار

 دوم رشد است.ی  بحث سوال هم مهم است که برای دوره  .سوم رشد است

  رايي و چگونگيمصاديق ، چ تاليف، چرا و چگونه و به چه شکلي؟ چهارم رشد است.ی  ( تاليف: برای دوره5

ماعي، دفاع امنيت ملي، مشارکت اجتاجتماعي است)های  تمام حرکتای  بايد بررسي شود. تاليف اصل پايهتاليف 

 شود. نمي ،اقتصاد اسالمي کار کند ولي روی تاليف کار نکند پيزاموناگر کسي بخواهد ملي و اقتصاد و ....(. 

فت پذيری. کاری لانسان قدرت تاليف داشته باشد. الفت گرفتن و اافتد که  مي بلوغ عاطفي در انسان وقتي اتفاق

 نداريم که بلوغ عاطفي مثبت يا منفي باشد. 

( 2( رويت داشته باشد.1کند. برای اينکه تاليف اتفاق بيفتد بايد  مي خدا تاليف را يک قانون و وضع مثبت تعريف

يعني چه چيزی  فرد و آثارشان را بشناسد، در جامعه و( مراتب منافع 3و نقش هايشان را بشناسد.ها  مراتب انسان

و مراتب منافع يک ارتباط ها  بين مراتب انسانبه دور از منفعت گرايي شخصي بتواند ( 4. و منفعت باالتری دارد

 منطقي ايجاد کند.
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صي با گيرد. منفعت شخ نمي اصل مهمي است و در غير اين صورت تاليف شکل ،در تاليف دوری از منفعت شخصي

 شود هم به دنبال منفعت ملي باشد و هم به دنبال منفعت شخصي. نمي يعني ،شود نمي تاليف جمع

برای اينکه بتوانيم تاليف داشته باشيم بايد بتوانيم افراد جامعه را با تنوع نقش هايشان مشاهده کنيم، مثال اين آقا پدر 

ولي خواند،  نمي نماز، دارد؟ برخي مواقع پدر خوبي نيستچه منفعتي ها  است، اين پدر مومن است، انسان است، اين

اگر به من گفتند که چرا با پدرت خوبي  به هر حال انسان است، انسان خوبي هم نيست ولي به هر حال مخلوق است.

ي داند و انسان خوبي هم نيست ول نمي گويم که پدرم پدری مي کند، مي زند و از خانه بيرون مي با اينکه تو را کتک

 مخلوق است.

ما نسبت به خودمان چنين هستيم که ممکن است که آقای اخوت سر کالس اشتباهي بکند، اگر معلم خوبي نيست 

ها  توانيم با آدم نمي تقريبا ما ..کنيم. مي ولي ممکن است برادر خوبي باشد. و اينگونه همه را از حيِز انتفاع خارج

برای هر کدام از حدود يک سری حقوقي بيان  .را ذو وجوه ببينيمها  انسانتوانيم  نمي ارتباط برقرار کنيم، زيرا که

 شده است.

نشيند. در واقع برخي از تعبيرهای قرآن کنايي است، يعني قريش توانست الفت داشته  مي آيد روی اين وجوه مي دين

ي بدون دين توانسته است که بدون اينکه دين داشته باشند، پس شما که مومن هستيد چطور تاليف نداريد. يعني نظام

 که جای تامل دارد. ...تاليف ايجاد کند و شما نه

گويند  مي گويي تا کجا؟ مي گويند که به او احسان کن، مي کند و به شما ممکن است پدری شئوناتش را رعايت نمي

 تا جايي که شما را به شرک دعوت کنند.

ما در کدام حوزه  .چه مرزی است؟ اخالق است يا دين تقويت رويت: تشخيص اينکه اين مرز،های  يکي از راه

 مرتبه دارند.ها  اخالق ديني و اجتماعي را از هم جدا کنيم که اينی  مثال حوزه ؟کنيم مي صحبت

تاليف يعني هزار سازی. مثل هم بستگي که بين اجزای بدن  ،آيد مي اگر معني تاليف را کار کنيد از الف يا هزار

فرمايند: حفظ نظام از  مي )ره(اينکه امام خميني را نماند قرار.ها  درد آورد روزگار دگر عضواست که چو عضوی به 

حضرت هارون جلوی  طه  گذشت.در سورهبايد اوجب واجبات است. يا اينکه برای حفظ نظام از بسياری ائتالفات 

 شود. مي جوامع اسالمي مهممهم است. پيکره بندی ها  گوساله پرستي را نگرفت تا وحدت از بين نرود، اين
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 کنيد، راجع به قرآن با هم وحدت مي مراتب داشته باشد. يعني با يک اهل تسنن داريد وحدتحتما بايد تاليف 

نداشته افتند که آقا اصال کاری با خلفا  مي در تفريطها  کنيد. لذا برخي کنيد ولي راجع به خلفا که وحدت نمي مي

 بايد در مراتب ديد. برخي در افراط فدکيه را هم شرح داد،ی  يد در جايش خطبهنه اين چنين نيست و با باشيد!

 شوند. مي تفريط چارافتند و برخي د مي

توانم کسي را هم دوست داشته  افتد. من نمي در تاليف قلبا مهم است و صوری نبايد باشد اگر نه اتفاق خوبي نمي

اگر دوستتان به خاطر گناه کردنش با شما دوستي کند  ن نيست.قابل جمع شدها  باشم و هم دوست نداشته باشم. اين

 .وستش داشته باشيد اين گناه استو شما به خاطر گناهش د

قطع. چون بله تنها مراسم ترانه  ،ايد نه اين يعني در مراتب نديده قطع!اند پس ارتباط  بينيم که چون اهل ترانه مي ما

 حجاب است. نه اينکه چون بي ،دوستش دارمام است  خاله

و يوز و پسورد خاص خودشان  ،و هيچ اختاللي هم بينشان نيست شود مي فضا 22گيرد، ياد ميآدم از يک کامپيوتر 

ما قدرت تجزيه نداريم. و صفر و يکي هستيم که البته در موضع حق بايد صفر و يکي باشيم ولي در  را دارند.

که انصاف و مدارايمان شود  مي بودن سبب 2-122قائل به  نگاه کنيم. 122فر و بايد صها  مصاديق و انسانی  حوزه

مربوط ی  در اليهچنين فردی بايد  بريم. مي را زير سوال فرد  حقوق انساني ،به حجاب کردن حتي برای امرزياد شود. 

ولي در حجاب نه. هر زند  مي همشهری و خواهری حرف تمام رای  د يعني کسي در اليهبه خودش بايد برخورد شو

 خبر ندارد. ،جهاتی  کسي که بيشتر آناليز کند برخوردهايش بهتر است. اين از يک جهت ايراد دارد و تو از بقيه

 دنفهم مي اينقدر سطح شعورشان باالست که به طور کامل امر به معروف راها  را مجزا ببينيد، و انسانها  شما انسان

فهمد که  مي ولي نمي گذارد که من غيبت کنم. او ،رم خواهر خوبي استگويد که خواه مي يعني مثال کسي

 ديني جداست.ی  خواهری و حوزه

بينيد که در مواقف اضطرارشان به شما  مي تان به فرد با ايمان مشهور باشيد شعور دارند و اگر در خانوادهها  انسان

های  دانند که ايمان داريد. احتماال طرف مي ليدانندکه حتي شما اخالقتان بد است و مي گويند و مي التماس دعا

 مقابل تفکيکشان از ما بهتر است. 

يس جمهور کشور جمهوری کرديم. اين رئ توانستيم تمايز قائل شويم به امرای کشور اينقدر توهين نمي مي ما اگر

 حرف زدن يعني نتواند شود. بي ادب  مي حرف زدنت مودبانه اينگونه بايد انتقادات را تفکيک کرد. اسالمي است،



6 
 

 

 مساله اين بين مواضع حقيقي و حقوقي تفکيک قائل شود. اين زشت است که دقيقا ضدّ رهبر کاری را انجام دهيد.

 آورد. اگر چنين نباشد يا بايد سکوت اختيار کند و يا به طور کامل همه را درو مي تفکيک و تمايز ادب در کالم

 کند.

 کند، مومنين استعاذه مي تفکيکي خواند و دارای مراتب ديد، يعني رسول استعاذهتوان  مي معوذتين را همی  سوره

 شود. شما خودتان را ذو مراتب مي کافرين اينگونه بايد استعاذه کنند و اين يعني رويت شما دارای مراتب کنند، مي

 د و اين گونه به هم مرتبطيبين مي بينيد، سوره را در مراتب مي خودتان را در مراتب شود. مي و فهم ايجاد بينيد مي

 شود. مي شود و انواعي از تجربه برايتان ايجاد مي رويتتان دارای مرتبه کنيد. مي

 فلق را به سبک کافر بخوانيد، به سبک مومن بخوانيد، سطح مومنش را باالتر ببريد.ی  گويم که سوره مي يعني به شما

 بيشتر حالت وجداني دارد، و در ظاهر جمالت يکسان باشد. ها  اين

خوانيد که انسان  مي منظور مختلف مد نظر داشته باشيد: يک بار 12بار بخوانيد ولي  12مثال انسان حيِ متاله است و 

 متالهش با قرآن فراه شود، يک بار مي خوانيد که انسان حياتش با قرآن اقراء مي به غيب وصل است.، يک بار

 شود. مي

 گر خواند قبح عملش در نظرش جلوه مي کند، او وقتي سوره را مي به خاطر همين وقتي کسي حسود است و استعاذه 

گذاری به  مي گذاری، وقتي حسد را کناربتو در اين است که حسد را کنار ی  ای حسود استعاذه ،شود. يعني اينکه مي

گويي که ای کاش حسود بودم تا اين  مي ربّ الفلق را بفهمي. و ذار تاحسد را کنار بگبری.  مي اسرار ربّ الفلقي پي

کنيم، منفي در منفي هم  مي جالبي است. پس به حسود، حسودیی  ديدم. بد است ولي تجربه مي رويت خاص را

 شود. مي مثبت

به ما نشان دهد، چه در ای خواسته، خود را  خواند؟ کال خدا به هر بهانه مي خواند چگونه مي اگر پيامبر اين آيه را

 خوبي هايمان و چه در گناه هايمان.

که ريزه کاری دارد. و فعل انبيا و فعل  توانيد ببينيد، مي انبيا خيلي خوبی  بحث ارتباط فعل و عبوديت را در سوره

د شو مي شود. يعني نزديک مي شود تا حدی که مي اقترب است. يعني نزديکی  شود. سوره مي خدا به هم نزديک

 قمر هم چنين است: اقتربت الساعه و انشق القمر.ی  افتد. سوره مي به افتادن تا حدی که
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دانيم که آدم خوبي است. پس شما احترام استاد را قائل نشويد ولي  مي دانيم ولي گاهي ما يک نفر را استاد نمي

رنش روايات بداند که چطور کُ احترام يک انسان خوب را قائل شويد. پس اگر کسي را استاد بداند بايد براساس

اند و حتي به سطح ايمان هم نرسيدند ديگر چه برسد به همسر و استاد  از حدّ انسان بودن فراتر نيامدهها  انسان. کند

 .کنندوارد  شانرا هم در ارتباطاتها  بودن که آن

 ني عبدا(.گويد: اگر کسي بخواهد پاداش خدا را بدهد بايد عبدتر خدا شود) فقد يسر مي مثال

شود و قمر  مي برد خواندن سور انبيا و قمر توصيه مي اگر کسي در زندگي دچار کندی است و از کندی خود رنج

 شود. مي بيشتر توصيه
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 ساعت دوم

 نمايش کار خانم شهيد زاده 

 است در قرآن باشد مثل عبد و ذکر و .... .مهمي ممکن ی  واژه 122در قرآن 

 7رود. اگر يک جايي به شما گفتند که در  مياش  رود با بسته مي نرم افزاری است و هر جای  موضوع عبد يک بسته

عبد بايد کامل ی  گوييم بسته مي سال آموزش عبوديت است 7سال دوم موقعيتي است که ما فهميديم با قرينه که اين 

بلوکي که در عبوديت خانم  6گذاريم. آيا از اين  مي سال دوم را روی گوهر عبوديت 7يعني چه؟ محور پياده شود. 

 شهيدزاده آمده استفاده کنيم؟ بله نياز به تبديل دارد.

کنيم  مي سال دوم کاری 7در  که مدل است.وجود دارد  "خضوع و خشوع نسبت به چيزی برای علتي"در عبوديت 

ی  با ديدن کلمهيکي عامل اثر است و .... .در واقع کودک ما فعال شود مثال درای اين مدل  مواجههنسبت به هر که 

 کنم. مي تبديل افزاری را بسته نرم  دارم اين با اين کار دوم رشدی  عبد در دوره

واردش کنم،  خواهم اين کلمه را به عرفان مي عبد بسيار مهم است و منی  گويد که در مسائل عرفاني کلمه مي کسي

. مثال بايد آن جا اصالح مداری و دشمن ستيزی و ... را وارد کنياش  گوييم مشکلي ندارد بلکه بايد با بسته مي ما هم

 (که اين مدل درست است که بايد روی آن کار شود.با اين فرض البته )فعال کند. 

ی  .... . علتش اين است که من شبکهخورد و  مي خورد، برای عرفان تبديل مي پس برای تربيت کودک تبديل

 مفهومي است.ی  دست مرا باز بگذارد که جامعه بسيار تواند مي برم. اين مي مفهومي کلمات را اين طرف و آن طرف

را دارد، و بايد انتزاع شود ها  معماری اسالمي، معماری اسالمي عبوديت مدار است يعني اين مولفه اگر اثبات شود که

تواني بگويي که رنگ فالن  مي راحت اثر هنری باشد و .... . القا داشته باشد،معماری  يعني اينکه درو تبديل بخورد. 

 در معماری اسالمي کاربرد دارد.ها  کند. که اين رنگ مي دشمن ستيزی است، رنگ فالن ذکر را فعال

 باشد.  مثال رسانه و سينما بايد عبد پرور

دارای  اگر اين مدل و چينشآورد.  مي دهيد و اين خودش را به موضوع شما در مي در نتيجه شما موضوع و مساله

 مسائل علوم تربيتي و هر جايي که عبوديت گانه، 7تواند در هنر  مي د همه جا کاربرد داشته باشد وتوان مي اتقان باشد
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 ،اين است که شناسايي موضوعاتي مثل عبد که قابليت تک شدن دارند مای  لذا توصيه  برده شود.به کار مهم است  

 گرانيگاه توليد علم اند.ها  حائز اهميت است. اين

 شود. مي در عبوديت نيت بسيار مهم

 شود. يعني ما براساس قرآن روايت را بررسي ولي بر عکس نمي ،شود مي براساس مدل قرآني دستگاه روايات کشف

که قرآن است وارد شود و بعد جريان ساز اش  ول کودک سيّد است. روايت بايد به موطن اصليسال ا 7کنيم که  مي

 شود.

 ايد: مثال اين روايت را همه شنيده

مَا خَفِيَ عَنِ الرُّبُوبِيَّةِ أُصِيبَ فِي الْعُبُودِيَّةُ جَوْهَرٌ کُنْهُهَا الرُّبُوبِيَّةُ فَمَا فُقِدَ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ وُجِدَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ وَ   قَالَ الصَّادِقُ ع

کُلِّ   نَّهُ عَلىسَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ يَکْفِ بِرَبِّکَ أَ  الْعُبُودِيَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

ى وَ فِي غَيْبَتِکَ وَ فِي حَضْرَتِکَ وَ تَفْسِيرُ الْعُبُودِيَّةِ بَذْلُ الْکُلِّ وَ سَبَبُ ذَلِکَ مَنْعُ النَّفْسِ عَمَّا تَهْوَ مَوْجُودٌای  ءٍ شَهِيدٌ شَيْ

مصباح الشريعة، ص:  .) هِ تَعَالَىحَمْلُهَا عَلَى مَا تَکْرَهُ وَ مِفْتَاحُ ذَلِکَ تَرْکُ الرَّاحَةِ وَ حُبُّ الْعُزْلَةِ وَ طَرِيقَةُ الِافْتِقَارِ إِلَى اللَّ

7.) 

 ،گويي باال مي وقتي مثل اينکه کند، رسي. و اگر ربّ نباشد عبد معنا پيدا نمي مي عبوديت ذاتي دارد که تهش به ربّ

 د.نياب مي حتما پايين است و در کنار هم معنا شآن طرف

 و هر چه که از ربوبيت مخفي است در عبد شود، مي به معنای ربوبيت بيشتر نزديک درو مي هر چه که جلوتر

سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى   ربّ است. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىی  شده تواني ببيني. يعني عبد بيچاره و گم مي

اين آيه مهم است. يعني اين آيات برای  (53)فصلت/ءٍ شَهِيدٌ شَيْ کُلِّ  يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ يَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلى

شهيد  عبد اينگونهاين است که به ربّ نزديک شود. در واقع سازوکار رسيدن به ربوبيت طيّ مراحل عبوديت است. 

  کند. مي با ربوبيت خدا حقيقت مطلق را در خودش وجدان و کند مي بودن خدا را در ذات خودش رويت

 سپارد و بذل مي گذارد و همه چيزش را به ربّ مي تمام وجودش را در اختيار ربّيعني فرد  ،فْسِيرُ الْعُبُودِيَّةِوَ تَ

 و حتما بايد کارهای خوبي که ،الکل کند، حَمْلُهَا عَلَى مَا تَکْرَهُ کند. و اين هوای نفس است که نمي گذارد بذلُ مي
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رسيدگي کند. يعني حتما در عبوديت اش  آيد ولي بايد به بچه مي بشبرايش مکروه است را انجام دهد مثال خوا 

 آيد ولي از سر وظيفه و تکليف بايد انجام دهد. کارهايي است که انسان خوشش نمي

 راحت طلبي بايد کشيده شود. سوکتِيعني  ،مِفْتَاحُ ذَلِکَ تَرْکُ الرَّاحَةِ

خانه نشين شدن نيست بلکه دوست نداشته باشد که مطرحش کنند، دوست نداشته باشد که  ، به معنایوَ حُبُّ الْعُزْلَةِ

 تقديرش کنند و او را رئيس کنند. مثال کار خير کند ولي به نام ديگری در بيايد. در مقابل شهرت است.

 ه الهي بداند.يعني پيوسته فرد خودش را فقير درگا ، وَ طَرِيقَةُ الِافْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

ةٌ ع ب د فَالْعَيْنُ عِلْمُهُ بِاللَّهِ وَ الْبَاءُ قَالَ النَّبِيُّ ص اعْبُدِ اللَّهَ کَأَنَّکَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَکُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاکَ وَ حُرُوفُ الْعَبْدِ ثَلَاثَ

الَى بِلَا کَيْفٍ وَ لَا حِجَابٍ وَ أُصُولُ الْمُعَامَلَاتِ تَقَعُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ کَمَا ذُکِرَ فِي بَوْنُهُ عَمَّنْ سِوَاهُ وَ الدَّالُ دُنُوُّهُ مِنَ اللَّهِ تَعَ

 (.8مصباح الشريعة، ص: )  .أَوَّلِ الْبَابِ الْأَوَّل

 بيني، خدا که تو را بيني، پس اگر تو او را نمي مي فرمايند که ای بنده خدا را عبادت کن چنان که او را مي رسول خدا

بينند. ما در حرم اهل بيت هم چنين سبکي بايد داشته  مي کنيم که ما را مي )ما نوعا خدا را نمي بينيم ولي حس بيند مي

حرف  3حروف عبد جواب سالمم را بدهيد که بفهمم.( بينم پس طوری  باشيم. درست است که من شما را نمي

توانند  مي تا 3توان کرد. مثال حروف رب ثالثه....  و تمامي کلمات به  مي )اين کار را برای تمامي کلمات است

شوند و  مي کلمه يک نظام چينشي با حروف و فقط چينش حروف ياد داده 1722تجزيه شوند. و اين طوری به جای 

 د.(شو مي در يک ترم کلمات قرآن ياد داده ،ها حرف و قانون چينش 28شود که با  مي آيد که چنين مي روزی

د، يعني موضع گيری است و انسان بايد چنان در مردم زندگي کند که بگويند که شو مي کسي که از سايرين متمايز

 اين روايت را ياد بگيرد. فالني اهل غيبت و گناه نيست.

 .دُنُوُّهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِلَا کَيْفٍ وَ لَا حِجَابٍعَمَّنْ سِوَاهُ وَ الدَّالُ بَوْنُهُ  حرف است. فَالْعَيْنُ عِلْمُهُ بِاللَّهِ وَ الْبَاءُ 3عبد: از 

و دال هم به معنای تمايز و مباين کردن و روشن کردن  يعنيبَوْنُهُ عبد اين است: عين که علم به اهلل است. های  حرف

 شود. مي شويد از آن جهت که او هم نزديک مي دني يعني شما نزديک نزديک شدن و تقرب است.
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آخر هر کلمه مثل نرم افزار است که نقش اجرا کردن است. بين حرف اول و دوم و سوم تمايز است و نقش حرف 

زند و حرف  مي کنند، حرف دوم قيد مي کنند، حرف اول جنس را بيان مي اين حروف متمايز است و هر کدام کاری

 است.اگر کسي اين گونه قرآن را بخواند جالب  کند. مي سوم روح کالم را مطرح

عبد: طي کردن مسير برای نزديکي به خدا و کم کردن فاصله با خدا. ) قرب نزديکي از اين جهت است که به مقصد 

کنيد ولي دنوّ به حرکت فاعل برای کم کردن فاصله است و در قرب نگاه به مقصد است ولي در دنوّ نگاه  مي نگاه

 روی فاعل است.

دارد و حالت معامله  4 ،عبد را در حال داد و ستد به ربّ تعريف کرديدروايت اين است که وقتي شما ی  و ادامه

با خلق، خدا، خودش و دنيا اش  اتفاق در فرد ايجاد شود. معامله 4برای رسيدن به دنو بايد رکن دارد.  7هرکدام هم 

 شود.  مي درست شود. در واقع يک مسير ايجاد

با خلق، خدا، خودش اش  )معامله وجه 4گيرد. و اين صراط  مي صراط مستقيم: طريقي است که در آن معامله صورت

 رکن دارند.  7وجه هر کدام  4و دنيا( دارد. اين 

اتصال اين روايت در آيات قرآن است. بعضي از روايات هستند که تا انسان قرآن نخواند اين روايات را های  نقطه 

 فهمد.  نمي

عبد را آورديم. دال به ی  کنهه الربوبيه و در مرحله بعد سه حرف واژه خالصه اين که ابتدا گفته شد العبوديه جوهره

نظام مواجهه  4 به اين صورت و سد بايد معامله کند تا نزديک شودمعني دنو است. انسان اگر بخواهد به دنو بر

 کند.  مي درست

مُعَامَلَةُ اللَّهِ وَ مُعَامَلَةُ النَّفْسِ وَ مُعَامَلَةُ الْخَلْقِ وَ مُعَامَلَةُ الدُّنْيَا وَ کُلُّ أُصُولُ الْمُعَامَلَاتِ تَقَعُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ   قالَ الصَّادِقُ ع

شُکْرُ عَطَائِهِ وَ  قِّهِ وَ حِفْظُ حَدِّهِ وَوَجْهٍ مِنْهَا مُنْقَسِمٌ عَلَى سَبْعَةِ أَرْکَانٍ أَمَّا أُصُولُ مُعَامَلَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَسَبْعَةُ أَشْيَاءَ أَدَاءُ حَ

وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ النَّفْسِ سَبْعَةٌ الْخَوْفُ وَ الْجَهْدُ وَ حَمْلُ   الرِّضَا بِقَضَائِهِ وَ الصَّبْرُ عَلَى بَلَائِهِ وَ تَعْظِيمُ حُرْمَتِهِ وَ الشَّوْقُ إِلَيْهِ

إِخْرَاجُهَا مِنْ مَحْبُوبِهَا وَ رَبْطُهَا فِي الْفَقْرِ وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الْخَلْقِ سَبْعَةٌ  الْأَذَى وَ الرِّيَاضَةُ وَ طَلَبُ الصِّدْقِ وَ الْإِخْلَاصُ وَ

 لرِّضَا بِالدُّونِ وَ امَلَةِ الدُّنْيَا سَبْعَةٌ االْحِلْمُ وَ الْعَفْوُ وَ التَّوَاضُعُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّفَقَةُ وَ النُّصْحُ وَ الْعَدْلُ وَ الْإِنْصَافُ وَ أُصُولُ مُعَ
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ا وَ رَفْضُ شَهَوَاتِهَا مَعَ رَفْضِ الرِّئَاسَةِ الْإِيثَارُ بِالْمَوْجُودِ وَ تَرْکُ طَلَبِ الْمَفْقُودِ وَ بُغْضُ الْکَثْرَةِ وَ اخْتِيَارُ الزُّهْدِ وَ مَعْرِفَةُ آفَاتِهَ

 وَ مِنْ خَاصَّةِ اللَّهِ وَ عِبَادِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَوْلِيَائِهِ حَقّافَإِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ فِي نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَهُ

ای که بايد انجام  معامله 7کنيد.  مي معامله يعني اين که شما به عمل موظفيد و وقتي عملي انجام داديد جزا دريافت

ها  ي، صبر بر بال، تعظيم حرمتها، رضا به قضای اله شود : اداء حق خدا، حفظ حرمت ها، حفظ حدود، شکر نعمت

 ای است.  مثل نماز و حج و مومن، شوق به لقا خدا. اين تقسيم بندی فوق العاده

اگر کسي  :اهل کوشش باشد. حمل االذی نگراني. جهد يعني :عمر نباشد. خوفنگران گذشت  بي خيالي بد است،

 آيد و کاستي است.  مي اذيتش کرد جا نزند. تحمل اذيت داشته باشد. مثل زمانيکه در اردوها مشکل پيش

 منظمي برای شکوفايي نفس داشته باشد. های  رياضت: برنامه

 طلب صدق و اخالص: در کارها راست و خالص باشد. 

بها: خالي کردن خود از غير ه سمت خدا. من محبواخراج : کار را برای محبوب انجام دهد. الي محبوبها: سوق ب

 شود.  مي کنم که دومي را هم شامل مي توانيم در نظر بگيريم. البته بنده الي محبوبها را انتخاب مي . هر دو رامحبوب

 مهرباني و دلسوزی  :شفقت دو معني دارد

کند نه به خاطر  مي ر فرزندش مادری: خالصانه نفع ديگران را برای خودشان خواستن. مثل مادری که به خاطنصح

 باشد.  مي خودش. نصيحت: خيرخواهي بدون غل و غش که به صمد نزديک

 عدل: هر حقي سرجايش ادا شود. 

 انصاف: ديگران را درک کند. خود را جای طرف مقابل گذاشتن. 

دهد. بايد  مي يز به توالرضا بالدون: يعني راضي شدن به اندک دنيا و زود راضي شدن. اگر خدا بخواهد همه چ

 انسان بخاطر عدم رضايت دروني است. های  قناعت داشته باشي تا در دنيا به تو خوش بگذرد. اغلب بداخالقي
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دهد. برای دنيا دست و  مي دهد. آنچه که دارد به ديگران مي ترجيحها  ايثار بالموجود: ديگران را بر خودش در نعمت

فهمد که چه کاری را برای دنيا کرده است. خيلي بد است  مي خود را قاضي کند پا نمي زند. آدم اگر بخواهد کاله

 کسي بخاطر مدرک تحصيلي بچه دار نشود. اين يعني اين که بچه را نفهميده است. 

خواهي. نمي خواهيم بگوييم پول و عرضه نداشته باشيد ولي آن چه داريد را دوست  کثرت را برای خودت نمي

 شود.  مي يعني بغض الکثره. نوعا افراد تا حدی به کثرت مشغول نداشته باشيد. اين

 زهد يعني شوق نداشتن به دنيا. 

رود. مثال آدم دوست دارد  مي از دل بيرون ود. حب رياست آخرين حبي است کهر مي شهوت رياست دير از بين

م شدن يعني اول کسي باشد که به آن رئيس همه زهّاد عالم باشد. امام متقين شدن با رئيس متقين شدن فرق دارد. اما

ای به ائمه تهمت زدند  ترين انسان که جلو دار است. عده جا برسد. امام مبين در سوره ياسين يعني الگو و اسوه و عبد

اند. مرز فهميدن اين که انسان حب رياست دارد  تفاوت رياست و امامت را نفهميدهها  که ميل به رياست دارند. اين

شويد يا نه. اصل در طبع انسان حب رياست است مگر  مي است که اگر اين سمت را از شما بگيرند ناراحتاين  ،يا نه

 اين که خالفش ثابت شود. 

 نزديک و ارزيابي کند. ها  صراط مستقيم در اين روايت است. انسان بايد خودش را به اين معيارهای  شاقول

درصد عبوديت داشته باشيم. ولي بايد سير رشد داشته باشيم. خدا به اگر آمار بگيريم از عبوديت خودمان شايد دو 

درصد بشود و  3کند. بايد تا سال بعد عبوديتمان  مي انسان را جبرانهای  دهد و کاستي مي رشد در اين مسير نمره

نتيجه  روايت را بفهميد. حتي اگر يک پنجم روايت را هم عمل کنيم،ی  همين طور رشد کند. الزم نيست که همه

 شود.  مي حاصل

بنای ما اين است که از اين به بعد روی موضوعات افراد سرمايه گذاری کنيم. پس تعداد جلسات بستگي دارد به نياز 

افراد حاضر در کالس. زماني مباحث ختم مفهومي تابع نيازهای ما بود. اما از اين به بعد تابع نيازهای افراد حاضر در 

 کالس است. 
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باره عبوديت صحبت کرديم چون خانم شهيدزاده اين موضوع را کار کرده بودند. از سوره ماعون به امروز هم در

بعد اين تصميم گرفتيم. اما سرعت کار شما با سرعت ما هماهنگ نيست. عملکرد افراد و ساختاری که داريم بايد 

 ی آن مشخص شود. ارزيابي شود و درست پيش برود. در آموزش بايد سير، ارزيابي و افق و انتها

کنند بايد اين توانايي را پيدا  مي ختم مفهومي مدل پژوهشي دارد. افراد بعد از مدتي که در ختم مفهومي شرکت

روشي آمده را های  کنند که در قرآن غور کنند. خودشان قدرت تفحص داشته باشند. روش هايي که در کتاب

 احصا و اجرا کنند تا منجر به خروجي شود. اين توليد علم است. 

يا افراد قدرت اجرا يا مطالعه دارند يا قدرت ارتقادهي دارند. افرادی که در کالسند بايد به نوعي مشغول شوند. يا در 

بيرون بيايد و سوره شرح داده طول هفته با سوره درگير باشند. سواالت افراد دسته بندی و محورهای سوره از آن 

 آيد.  مي سواالت طرح شده بوجودی  شود. علم درباره

ها  ختم مفهومي نبايد با شخصيتهای  کالس بگويد. کالسی  نحوهی  هر کسي تا روز چهارشنبه نظرش را درباره

 مام است. شناخته شوند. اگر اين طور شود ديگر کالس تدبر نيست، کالس تفسير است و کالس تفسير کار ا

مکاني باشد برای هم انديشي و اگر کسي در ها  ما هيچ کدام عددی نيستيم که درباره قرآن صحبت کنيم. بايد کالس

ها  کالسی  کالس جايگاه تدريس داشته باشد اين آغاز يک انحراف است. ادامه اين روند منجر به تعطيل شدن همه

بايد يک جريان فکری راه بيندازيم. کسي که سواد حوزه و . گيرد مي خواهد شد. هم انديشي جلوی انحرافات را

تواند خطرآفرين باشد. جامعه نياز به  مي تواند خطر آفرين باشد. هر کسي مي کند مي دانشگاه ندارد و تدبر تدريس

عبوديت ياد ی  هنياز به منذر دارد. ساحت انذار با سخنراني فرق دارد. انذار يعني اين که مطالبي که دربار ،استاد ندارد

 ای تبديل به فرح نشود. انذار يعني عبوديتي که فهميدی را ابالغ کني.  گرفته

افتد.  جرياني در جامعه اتفاق نمي ،روند سراغ کارشان مي شود و مردم مي در سخنراني يک حديث زيبا خوانده

عده ای از مردم کند.  مي اسخنراني برای مشهور شدن و بزرگ شدن خيلي خوب است ولي مردم را وابسته به شم

يعني هدر دادن ها  يک ريال فايده ندارد. بزرگ و مشهور کردن آدمها  اين ،شوند مي شوند و عده ای زبان مي گوش

 عمر و نسل. مواظب باشيد که دچار اين آفت نشويد. 
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... اشتباه فکر کرد، همه کند. در جمع اگر کسي در مورد فلق يا ناس و  مي راه افتادن و خرد جمعي مصونيت ايجاد

توان ايرادات و اشکاالت را  دهند ولي اگر شاگرد و استادی درميان باشد ديگر نمي مي فهمند و تذکر مي اشتباهش را

 مرتفع کرد. 

کند. کالس اگر در  دانيم که هيچ کس استاد قرآن نيست. واژه و الميزان خواندن که آدم را استاد نمي مي همه

کنم. در حوزه تدبر  ديگر صحبت نميهای  . من در مورد حوزهاستل به سخنراني شود، انحراف تدبر تبديی  حوزه

 کند. تدبر يک جريان فکری است بايد به جريان عملي تبديل شود.  مي سخنراني انحراف ايجاد

ه ايجاد اگر کالس تدبر متکلم وحده شد، تفسير است. اگر کالس تدبر به هم انديشي تبديل شد و جريان در جامع

مدرسه به سمت تفسير است. تفسير کار امام معصوم است. اگر کسي را های  شود کالس تدبر. ميل کالس مي کرد

ها  مدرسه تدبری است ولي قالب کالسهای  استاد تدبر کرديد يعني او را جای معصوم قرار داديد. محتوای صوت

ها  ختم مفهومي برقرارند. اگر کالسهای  کالسی  مشارکتي پيش رود اين کالس و همهها  اگر کالس تفسير است. 

 12شوند. اگر اين آسيب درمان نشود،  مي ختم مفهومي تعطيلهای  مشارکتي پيش نروند اين کالس و تمام کالس

 سال ديگر مشکل آفرين خواهد شد. 

ايي و انس با تمام درس بخواند. با نياز درس خواندن متفاوت است. هدف ختم مفهومي آشنها  آدم بايد مثل گرسنه

قرآن است. اين که امهات تفسير و کلمات را انسان ياد بگيرد. اکثر مدارس ختم مفهومي به اين معنا ندارند. اين ختم 

 مفهومي ما مختص اين مدرسه نيست. 

قرار ما اين بود که کالس ختم مفهومي ميثاق مشترک مدرسان و کادر مدارس باشد. اگر چه که االن اين اتفاق 

 يفتاده است. اگر کالس هدف داشته باشد ميتوان از کالس ارزيابي کرد. ن

 2ان شاءاهلل بقيه مدارس ختم مفهومي داشته باشند. ثانيا ختم مفهوميشان تعريف و نظم داشته باشد. که مثال بعد از 

کنند چه  مي اني را تدريسارزيابي داريم. االن ما نمي دانيم که کساني که بيوت نوراز توانايي افرادی که داريم  سال

 گويند. اين خطرناک است.  مي سطح سوادی دارند و چه

تعجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  


