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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 49/ 01/00   اخوت    استاد   ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (  دهم    جلسه )    کورث  سوره مبارهک           

 

 و عافیت برای همه یک صلوات ختم بفرمایید. برای دورشدن از هر بال

 

 ی کوثری توحید و سورهقرائت سوره

این  بشودشود. ان شاءاهلل اگر بی کوثر زیاد طول بکشد ولی روزی ما بود که این چنین سورهتدبر در ما قصد نداشتیم 

کنیم و کار تقسیم پژوهش بین ی ماعون را آغاز میسورهتدبر در و  رسانیممیتمام به ی کوثر را سورهتدبر در هفته 

 «ان شاءاهلل»ی آینده کنیم و اگر هم وقت نشد که هفتهدوستان مباحث را عرض می

 کنیم.امروز خطبه ی فدکیه را مرور می

 به چند نکته دقت بفرمایید:

بِجِلْبَابِهَا وَ عَلَیْهَا السَّلَامُ فَدَكَ، إِجْمَاعُ أَبِی بَکْرٍ عَلَى مَنْعِهَا فَدَكَ لَاثَتْ خِمَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ اشْتَمَلَتْ لَمَّا بَلَغَ فَاطِمَةَ 

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَتْ فِی لُمَةٍ مِنْ حَفَدَتِهَا وَ نِسَاءِ قَوْمِهَا تَطَأُ ذُیُولَهَا، مَا تَخْرِمُ مِشْیَتُهَا مِشْیَةَ 

أَنَّةً وَ هُوَ فِی حَشَدٍ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ غَیْرِهِمْ فَنِیطَتْ دُونَهَا مُلَاءَةٌ، فَجَلَسَتْ ثُمَّ أَنَّتْ  -دَخَلَتْ عَلَى أَبِی بَکْرٍ

، افْتَتَََتِ الْکَلَامَ الْبُکَاءِ، فَارْتَجَّ الْمَجْلِسُ، ثُمَّ أَمْهَلَتْ هُنَیْئَةً حَتَّى إِذَا سَکَنَ نَشِیجُ الْقَوْمِ وَ هَدَأَتْ فَوْرَتُهُمْأَجْهَشَ الْقَوْمُ لَهَا بِ

کَائِهِمْ فَلَمَّا أَمْسَکُوا عَادَتْ فِی کَلَامِهَا. فَقَالَتْ بََِمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ )ص(، فَعَادَ الْقَوْمُ فِی بُ

 : عَلَیْهَا السَّلَام
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روایت شده است از عبداهلل بن حسن از پدرانشان که وقتی ابوبکر عزم خود را بر گرفتن فدك جزم کرد حضرت 

مت مسجد راه افتادند و کامال مستور پوشششان را بر سر انداختند و با گروهی از افراد و زنان به س )سالم اهلل(زهرا 

 ایان پردهاز نگاه نامَرم )سالم اهلل( بود، برای دورماندن حضرت اهلل( صلی)بودند و راه رفتنشنان هم چون پیامبر 

صدای خود را به صورت ناله ای  )سالم اهلل(پرده قرار گرفت. در ابتدا حضرت  پشت )سالم اهلل(آویخته شد و حضرت  

بوده شاید این شیون به خاطر رحلت  اهلل( صلی)پر خراش بلند کردند و مسجد لرزید و چون نزدیک رحلت پیامبر 

 ع کردند: این گونه شرو )سالم اهلل( بود، بعد از فرونشستن صدای مردم حضرت اهلل( صلی)رسول اهلل 

 مَ، وَ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَوَ لَهُ الشُّکْرُ عَلَى مَا أَلْهَالََْمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ، 

کر به خاطر آن چه که الهام برند: حمد خدایی را برآنچه که نعمت داده است، شهای خیلی عجیبی به کار میعبارت

 .کرد

 ها متفاوت است.تفکیک قائل شدند که اینها در اینجا یک حمد داریم یک شکر داریم و یک ثنا. و بین این

های الهام شده داریم و های کلی داریم ، نعمتها. نعمتک الهام داریم و یک سری مقدم شدهیک نعمت داریم، ی

 های مقدم شده داریم.یک سری نعمت

 روند.ای جلو میمولفه 3  )سالم اهلل( حضرت

های گیرد و ثنا و توجه در نعمتشکر بدون توجه به الهام شکل نمی گیرد، وحمد بدون بروز نعمت شکل نمی

 افتد.ابتدایی اتفاق می

 مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا، وَ سُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا، وَ تَمَامِ مِنَنٍ وَاالهَا 

 روند.تایی پیش می 3 )سالم اهلل( کال حضرت

 تمام داریم.یک سبوغ،  یک یک عموم،

کند، آالء وقتی شود، نعمت انسان را سرپوش میها تفکیک قائل میبین این نعم، یک آالء، یک منن داریم:یک 

 نعمت به بلوغ می رسد، منت یک نعمت خاص است که قابل مشخص کردن است و منت کامال واضح است و مبهم 



3 
 

 

نعمت دارند و وقتی به کمال )اوج نیست مثال کسی رفته برای دیگری ماشین خریده و قابل دیدن مشخص است. همه 

 گیرد.و اتمام نعمت را گویند( برسد آالء نام می

ای از نعمت است و وقتی که حاصل مجموعه ها به همه داده شده است وانسان دست و پا و ... است که اینمثال برای 

جهت خاص و مشخص به کار برد رسد آالء نام دارد و اگر بتواند این آالء را در یک نعمت ها فرد به قدرتی می

 یعنی تبدیل به منت شده است.در واقع فرد به بلوغ خاصی رسیده است.

 

 

یک ابتداء، یک اسدا، و یک واال داریم. ابتدا یعنی شروع، اسدا یعنی پایداری و استواری و مَکم بودن، اوال یعنی 

 پی در پی بودن.

و وقتی  اندلی در اینجا کامال متمایز و با ضرایب مشخص آمدهاند وهای لغت به این وضوح به تعریف نپرداختهکتاب

 کنند.شوند جا پیدا میجاری می )سالم اهلل( در زبان حضرت

 برند.ظاهرا این زن داغدارترین زن است و اینقدر منظم و با توجه کلمات را به کار می

 اسدا بر وزن افعل است و فعل است. 

)آالء مثل روح  هایی که او آغاز کرد، از فراگیر شدن آالئی که او برپا کردنعمتاش این است که از عموم ترجمه

 هایی که او را پی در پی کرد.در بدن است( تمام منت

ها پیوستگی ی اینها را ابتدا کرد، پیوسته آن را مدام کرد و پیوسته آن را پی در پی کرد. سر همهیعنی پیوسته آن

 آید.می

 شوند.تای این عبارت ضرب می 3ر حمد و شکر و ثنا د

ها ضرب ی اینحمد، شکر و ثنا داشتیم و نعمت، آالء، منن از ثنا بیرون آمده است. که در واقع دوام و بقا در همه

 شود. در واقع این عبارت متعلَق حمد و شکر و ثنا است.می



4 
 

 

 أَمَدُهَا، وَ تَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا،جَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا، وَ نَأَى عَنِ الْجَزَاءِ 

های کوثر را از این خطبه در نیاوردیم ولی اگر خطبه را بررسی کنیم با اینکه شاید کلماتش نامانوس باشد ما مولفه

 ولی مفاهیمش را خواهید دانست.

 و بیکران است. دن نعمت های خدا قابل احصاء نیستجَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا شمر

کند، به معنای افق دور )بَعُدَ( است.  به این ولی با نیت قدری فرق می آیدوَ نَأَى عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا: نای از نیت می

معناست که ته جزاء و پاداش آن ) خدا( از دید دور است. افق پاداشش قابل احصاء نیست یعنی یک نعمتی به نسبت 

خواهیم ببینیم با پاداشش چه نسبتی دارد که آن هم توان نعمت را درك کرد و میکه نمی جزاء اینقدر دور است

 مشخص نیست و دور است.

 در قسمت اول بَث عدد است و قسمت دوم اَمَد و ته و نهایت مطرح است.

 

 کند. تواند ادراكیعنی فوت، یعنی طول نعمت را نمی وَ تَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا: تفاوت

 بریم. اینکه ابدا که به کار مید: ابد بیشتر به معنای طول وجودی است مثالمَد با اَبَتفاوت اَ

 ی عَدَد و اَمَد و اَبَد است.کلمه 3نهایتی یک نعمت در اینجا بیشترین اهمیت و سرّ بی

نعمت است و یکی شدن دائمی خاصیت آن  نهایت شدن چیزی یکی تکثیر عددی است، یکی فراگیرپس برای بی

 اش است.پیوستگی و استمرار وجودی

 ها بیان خواهیم کرد.قبال عدد و ملء و ضعف را داشتیم که در ادامه ارتباطشان را با این

 دْبِ إِلَى أَمْثَالِهَا،وَ نَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّکْرِ لِاتِّصَالِهَا، وَ اسْتََْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا، وَ ثَنَّى بِالنَّ

 است. رها چطوهای ادبی است که اگر کسی بخواهد ادبیات کار کند بیاید ببیند اینها متناین
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هم  وَ نَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّکْرِ لِاتِّصَالِهَا : راجع به ندب زیاد بررسی کردم و چیزی که در نهایت فهمیدم این است که

گویند. ندبه هم ازین کلمه است، ندب به معنای نزدیک شدن به خطر است، اثر جرح را ندب می ندبه و هم مندوب

 کند.گویند که به خاطر یک مصیبتی جزع و فزع میکسی را میحالت 

 های ابتال.ندب را ما به این معنا گرفتیم: قرار دادن در صَنه

 د باید ریسک کند.در این کلمه هم خطر دارد و هم سوق دادن وجود دارد که فر

ی اتصال را شکر انواع نعمتی که در اثر های ابتال انداخت. به خاطر اینکه وسیله)بندگانش( را در صَنه هایعنی آن

 آید قرار داد.ابتال به دست می

شکر را نعمت و آالء و منت قرار ی و وسیله در شکر قرار دارد ،وندها به هم و اتصالشان به خدای اتصال نعمتوسیله

  داد.

 تر این است که ابتالئات موجب اتصال به خدا است.بیان ساده

 ای و تو در تو در این قسمت اول است.یک حالت زنجیره

ها را طالب به حمد کرد، جَزَل یعنی جایی که خالئق را مایل به حمد کرد یعنی آن الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا: وَ اسْتََْمَدَ إِلَى

نهایت ) جزیال(؛ یعنی جهت این میل و کند یعنی بیریزه باشد. اجزالها یعنی تا جایی که چشم کار میخیلی سنگ

توانی حمد کنی. آورد که تا جایی که بخواهی میمید یعنی یک میدانی به وجو رود.حمد به سمت بی نهایت می

 توان حمد کرد.نهایتی خدا میی بیپس به بهانه

ی پهلوهایش استفاده توان از همهبرید یک مفهوم چند پهلو است که برای به کار بردن میندب را وقتی به کار می

 کرد.

 خواهیم یک رونمایی از این خطبه داشته باشیم.ی آن را نداریم بلکه فقط میما قصد شرح این متن و ترجمه

های ابتال بود. ثنّی از متمایز کردن و جدا کردن است و به : ندب که قرار گرفتن در صَنهوَ ثَنَّى بِالنَّدْبِ إِلَى أَمْثَالِهَا

های و صَنهها را در مراتب گوید که امثال نعمتآید، یعنی در واقع میمضاعف کردن می ،ی متمایز کردنواسطه

 ها می تواند مضاعف گردد. مختلف مضاعف کرد. پس انسان با امثال نعمت
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های مختلف قرار داد و حمد یادشان داد و امثال را نشانشان داد که بتوانند ها را در صَنهجا یعنی انساندر واقع این

ها وارد کرد و تنوع و تاثیر و ی مثلقاعدههای مختلف او را به ی تمایز صَنهیعنی به واسطه ها را متمایز کنند.صَنه

 های مختلف را نشان داد.های صَنهها جلوهی این مثالمراتب ایجاد کرد و به وسیله

کنند شاید دلیلش این است که هر نعمتی یا هر آالئی یا هر منّتی ای کثرت را استخراج میمولفه 3اینکه از مفهوم 

 3پردازد که یک دستگاه ها مییک انتهایی. که به شروع و پایان و استمرار نعمت و کندیک ابتداء و ما قدّم پید می

 ای است.مولفه

ی آن شود صبح و ظهر و شب، که نشانهاز ثبوت تا جریان میشویم. ها تفصیل قائل میآییم بین اینبرخی مواقع می

این دستگاه هر چیزی را سنجش  توانید باگذاریم که شما میاسم این دستگاه را روز و شب می لیل و نهار است.

ی جنینی شود، مثال از دورهشود یعنی از کی شروع میمثل صفت بخشندگی که وقتی در این نظام تَلیل می کنید

پشت مراحل  و افراد برای اینکه ببینند که از کجا پیدا شده است باید برگردند کودك القا شداین صفت از مادر به 

 .را ببینند سر

توانید شاخص نهایت پیدا کند، حتی میکند تاجایی که فرد بخشندگی بیبعد این با عمل صالح استمرا پیدا می

بگذارید که کجا نزدیک اول است و کجا نزدیک به فعلیت تامّ است و شکوفایی کامل رخ داده است و به نهایت 

 کمال رسیده است.

توان دستگاه یعنی یک نظام فکری که می این یک دستگاه است،ها یک شروع و یک نهایت داریم و ی ایندر همه 

دارد، هر آن را تَلیل کرد، یعنی اگر یک اتفاقی جایی افتاد بدانید که در گذشته ریشه داشته است و حتما ادامه هم 

سیر چیزی یک قبلی و یک بعدی دارد، در این سیستم سیرگونه باید دید هر چیزی که از جنس نعمت یا بال بیاید 

کند مثال استمرارش بندی کنیم هم اهمیت پیدا میدارد، یعنی ابتدا و انتها دارد. اینکه ما بتوانیم این استمرار را دسته

رموز فعال شدن صفت )ظهر( و یکی نتیجه بخش بودنش )عصر( و روی فعلیت تام و  از شود، یکیدو دسته می

تواند به یک رسیم. یعنی در این نظام هر صفتی قابل تَلیل است و هر انسانی میاکمال و اتمام به عشاء می

خودشناسی بر اساس این دستگاه برسد یعنی اینکه نسبت به این صفت در شروع است یا در استمرار است یا در کمال 

 اش را دربیاوریم.ام پس باید ریشاین صفت است مثال من قبال این طور نبوده

 ها را باز کرده است.روایات این مولفهدر خیلی از 



7 
 

 

 زمان اصلی وجود دارد: شروع، ادامه و اتمام. 3در شب و روز 

ی مرتبه به یک دوره شود که به معنای یک دوره است یعنی آغاز و استمرار و نهایت و دولیل و نهار هم یک یوم می

 شود.دیگر وارد می

ی هر نعمت و هر بالئی است. هر نعمتی صر و ظهر و صبح. این قاعدهوقت است: عشا و مغرب و ع 5بنابرین ایام ما 

 صبح و ظهر و عصر و مغرب و ... دارد.

 شود.صفت بخل تبدیل به امر به بخل می ابتدای بخل را گویند( انسان به بخل بینجامد و) مثال اینجا صفت قتور بودنِ

 خواهد کلّ دنیا را بگیرد. رسد تا جایی که میمیشود و به یک کمال هر صفتی از یک حالت ابتدایی شروع می

باشد. در مدل  100تا  0باشد و یا  1و  0های مختلفی داشته باشید مثال دستگاه ممکن است شما ممکن است دستگاه

کنید گویند. چون شما در روز زندگی میکند و به آن منطق فازی میکند و طیف پیدا میدوم صفات درجه پیدا می

 نطق صفاتتان هم طیفی است.پس م

ی صفات خوب و بد عموما برابر است. در اینجا منطق شود یک لیست از صفات خوب و بد خودتان بگویید. کفهمی

 است. یعنی اینجا بخل و در مقابل بخشش است.  صفر و یکی

 تایی هم فقط برای خداست.منطق بی

هایی که درونتان هست را عالمت بزنید، و نسبت صفات خوب و صفات را بنویسید در دو ستون از خوب و بد، آن

احتساب شما اشتباه بوده است. وقتی % شوند. اگر بیشتر یا کمتر شود یعنی 100بد را بسنجید و به تبع باید روی هم 

داشت ای از کمال تایی استفاده کنیم، اگر یک صفتی درجه 3ی که طیف صفات مشخص شد، قرار است از قاعده

جایی شروع شده و مسیری برای نهایت آن وجود دارد و این برای صفات مثبت است. در صفات منفی هم  از

بندی کنید و مسیر افزایش آن صفت را در زندگی گونه صفات را درجهرسد. و اینبرعکس است که به ضاللت می

مثبتش کار کند قائدتا به سمت ریزی کنید. به طور طبیعی اگر کسی روی صفات مشخص و برای ازدیاد آن برنامه

 باال پیشرفت خواهد کرد.

 اند و تناظر دارند(.خوب و بدها مقابل همکنیم )ما صفات را با هم موازنه می
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ی مثال یک جریان سیاسی و هست که : انّ االمور اذا اشتبهت اعتبروا اآلخرها باوّلها. یعن)عیه السالم( روایت از امام علی 

مسیر به  5گویند و یا مثال به خاطر یک مشکلی در زندگی شود و همه درست میچند امر ایجاد میها ی فتنهدر حوزه

می فرماید یک آخرت و غایت برای هر کدام در نظر )عیه السالم( شود، حضرت آید و مرزها برداشته میوجود می

ی امور را بررسی کرد. اگر کسی تا انگیزهای، یعنی چرایی و بگیر و به اولش برگرد، امور را خطی ببین و نه نقطه

ی داشته باشد. یعنی این حرف زاییدهی درستی نداشته است پس حاال هم حرف خوبش غایت خوبی ن اینجا انگیزه

 شود.ها مشخص میاین فکر است و درستی و غلطی

 شوده خیلی مهم میای کخصوصیت صفات بد این است که از جریان حق قطع شده است و جدا گشته است، ونکته

 در ادامه خطبه است.

منوط به شناخت پروردگار صیت این صفات ها. خصوو بدها و تشخص منن و آالء و نعمتتشخیص انسان در خوب 

 شود.می

و این در راستای همین بینیم چه میزان به خدا متصل است یعنی برای اینکه بفهمیم یک صفت خوب است یا نه باید ب

 نهایت و کثرت است.دستگاه بی

کند به طور طبیعی دچار تسویل اگر کسی صفات خدا را نشناسند و نفهمد که خدا چگونه صفاتش را نازل می

 شود.شیطان می

 شود.نهایت صفات و آخرت سنجی مینقص در توحید موجب نقص در فهم بی

ها یک ذره زیاد که آورد. آدمشود هالکت میای هستم اگر این بخشندگی با منت همراه مثال من آدم بخشنده

 شوند.شوند خراب میخوب می

شود که دو صفت متضاد هر دو خوب باشند و این یعنی گویند صفاتشان خوب است مگر میها میی آدمهمه

 شاخص تمایز به خوبی مشخص نیست.

کنند بیان می اهلل( )سالم توحیدی که حضرتزنند. اگر حمد را با بَث توحید گره می( اهلل )سالمی خطبه حضرت ادامه

 روند و مثال بین ابوبکر وها حاکم نباشد ولو اینکه حکومتشان هم دینی باشد انَراف میدر روح و جان انسان
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تواند تمایز قائل شود. دلیلش به خاطر نقص در توحید است و خیلی خطر بزرگی است نمی سالم(علیه ال) امیرالمومنین 

 علمی که الزم است هر انسانی به ویژه مسلمانان به آن اهتمام داشته باشند علم توحید است.یعنی اعلی 

ی انتزاعی است و در قرآن موحدین نداریم. این کلمه بیشتر در روایات و ادعیه آمده است. موحد موحد یک کلمه

 ضدّ شرك است. 

ده است و ایمان را با کذب و استهزا و کفر جمع ی ایمان را گسترش داقرآن مومن دانسته و دایره ،اغلب مردم را

 نکرده است ولی با شرك جمع دانسته است.

ی شناختشان از خداست یعنی اینکه خدا را ی توحید افراد به واسطهی موحدین باید مشرك نباشند ولی درجههمه

-نیست، درجه( صلی اهلل)مثل پیامبر مبرّا از تا و مثل و کفو بدانند. مثال کسی شریک برای خدا نمی گیرد ولی معرفتش 

 شود.ی علم و معرفت به خدا متفاوت می

 

*** 

  



11 
 

 

 دوم:ساعت 

 های مظلوم تاریخ است که کسی تا به حال شرح نکرده است. از خطبه فدکیه خطبهبه نظرم 

باشد. ما به برکت مَبت حضرت صدیقه های این موضوع میخطبه تَلیل چگونگی قطع از جریان و شاخصهاین 

صورتی نیست که نظامی در ما ایجاد کند که حقایق  یم ولی این بههست به نوعی به این جریان وصل )سالم اهلل( طاهره

ی حجت است یعنی شاخصه ها تیتر برای این خطبه آوردیم که هر کدام اقامه 10تقریبا  ه سمت ما بکشاند.غیب را ب

 کند. را بیان می

 ان است. ی حق مخصوص به زن یا مرد نیست و مربوط به نوع انسدهد اقامهقیام برای اقامه حق است که نشان می

در  اگر حکومت به امام علی نرسید ولی سند حکومت علویحضرت با مراعات مَرم و نامَرم حضور پیدا کردند. 

به حکومت می رسیدند چطور حکومت می  )علیه السالم( ارائه شد. یعنی خطبه نشان داد که اگر امام علی این خطبه

 دهد و، اعتباراتی به این سند میاست ثبت شده اهلل( )سالم  کردند. این که سند حکومت به واسطه حضرت صدیقه

کند. این اجتماعی زن را در جامعه مشخص می کند . قدرت ملکوتی زن و نوع حضورنقش زن را در جامعه بیان می

هم امکان اجرا شدن نداشت. ولی در زمان حکومت حقه امام زمان )علیه السالم( سند در زمان حکومت امام علی 

 کند. تَقق پیدا می( عج اهلل)

ها . چون به خاطر غصب فدك ارائه شده است ذهنددر نظر بگیری فدکیه را بعنوان سند حکومتی خطبه کسیندیدم 

تَلیل موقعیت است، البته به نظر من این تَلیل موقعیت بخشی از خطبه یا بخاطر این که  به این سمت نرفته است

  تواند جزء سند باشد. می

 ی حجت ایشان روی تبیین حق جاری و ستودنی است در مباحث توحیدی.اقامهدومین 

 ی حجت تبیین این حق جاری در زندگی است در بَث والیت.  سومین اقامه 

 کند.  ی حجت چگونگی جریان یافتن حق در زندگی و فرآیند این اتفاق را بیان میچهارمین اقامه

 ق است. ی حجت چگونگی اتصال به حپنجمین اقامه
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ی حجت تَلیل قطع بودن از حق است. یعنی جامعه در ظلماتی است که کفر در آن نهادینه شده است. ششمین اقامه

 این قطع اولیه است. 

شبیه بَث گوساله  ی حجت قطع شدن از جریان بعد از این که زمانی متصل بوده است. یعنی قطع ثانویه.اقامههفتمین 

در قرآن هم به جاهلیت اولی  قطع اولیه و ثانویه این مطلب. )علیه السالم( حضرت موسی سامری بعد از ایمان قوم به

 و جاهلیت ثانی تعبیر شده است. 

 . از جریان در قطع اولیه و ثانویه ی حجت تَلیل تبعات قطعهشتمین اقامه

 با این ترکیب نبوده است. اید یا ها را نشنیدهفشردگی متن مشخص است. اغلب واژه

داریم، قطع شدن و قطع  های قطع از جریان. یک مبَثی به نام قطع از جریانین اقامه حجت تَلیلی از پس زمینهنهم

 شود. ایی داریم که منجر به قطع شدن میه. یک پس زمینهبودن

 ای از قطع شدن.ی حجت نشان دادن نمونهدهمین اقامه

 . استخراج شده استها همه از خطبه این

 

 ایمای که از جریان قطع شده آوردهی برای زندگیسه شکل اصل: 

 

ایمان به بعضی از کتاب و دین و کفر به بخشی دیگر، کفر به رسول کتاب اشکال جهل و اعوجاج از حق:  (1

و دین، عدم شناخت رسول و نمایندگان او، خود را در معرض کالم حق قرار ندادن، فراموشی معیارهای 

ای از نهج البالغه ذکر کردم. ای هر کدام از این اشکال هم خطبهدالیل مختلف. برعاقالنه، رد کردن حق به 

 پیشنهادی که دارم این است که اگر خواستند نهج البالغه بخوانند با این دید بخوانند. کل نهج البالغه را به

حق از دید ی زندگی منقطع از ی زندگی متصل به حق و شاکلهتقسیم کنند. توصیف شاکله تیسه قسم دو

. اولین منظر اشکال جهل و اعوجاج از حق و اشکال صراط مستقیم و در جریان )علیه السالم( امیرالمومنین

حق قرار گرفتن. دوم اشکال دنیا گرایی و هواپرستی و ابهام است. و دنیا پرست نبودن، هواپرست نبودن و 

 ابهام نداشتن. 
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ارضایتی از زندگی به دلیل خود در گیری، سوال و ابهام، ن :اشکال دنیا گرایی و هواپرستی و ابهام (2

های متعدد. اطاعت و تبعیت کورکورانه از عرفیات مردم، سوگیری براساس احساسات و نه عقل، ناکامی

ما گفتیم که دو نوع تصمیمات غلط پی در پی. جنس زندگی این نوعی ابهام و تصمیمات عجوالنه دارد. 

، مردم ( )صلی اهلل ثانویه. ما جزء قطع اولیه هستیم. دلیلش این است که زمان پیامبر قطع داریم. قطع اولیه و

را اجرا کردند و براساسش  ()صلی اهلل را دیدند و با ایشان زندگی کردند. احکام پیامبر ()صلی اهلل پیامبر

-بود. بعد کم (اهلل)صلی  یعنی مصاحبشان پیامبر «وما صاحبکم بمجنون»شهید دادند. جنگ وجهاد داشتند. 

های بعد که آمدند دیگر اتصالی وجود نداشت و در واقع قطع د و قطع شدند. نسلکم نتوانستند تَلیل کنن

این سیکل دارد. فراموش شدند. االن جاهلیت اولی است. ( )علیهم السالم اولیه اتفاق افتاد. امامان معصوم

به جامعه مدنی شدیم. از دهد. البته ما شبیه لیال عشر ظلمات پی در پی را نشان می «والفجر و لیال عشر»

بینی و مباحث توحیدی در جاهلیت اولی هستیم. از حیث نظامات شبیه جاهلیت ثانی هستیم. در حیث جهان

نوع  واقع ما بین جاهلیت اولی و ثانی هستیم که جاهلیت اولی در ما بیشتر است. به این دلیل شناخت

جاهلیت مهم است که عالج در شناخت بیماری است. ما اول باید بیماری را تشخیص دهیم تا بتوانیم درمان 

کنیم. ریشه بیماری این است که در اثر تطورات تاریخی نوع نگاه به توحید کانالیزه شده و افق مَدودی 

-حید و معاد و نبوت دچار عرفیبرای خود گرفته و تصوری از خروج این افق کوتاه خود ندارد. اصول تو

 گرایی شده است. حاضر نیست این نگاه را تغییر دهد. 

توانیم برای این موضوع هم سوال: اگر انقالب امام خمینی  را مبنا قرار دهیم هم دو نوع جاهلیت را می

 داشته باشیم؟

دی را دگرگون کند. البته در توحیاین انقالب را مبنا قرار دهیم چون انقالب نتوانسته نظام توانیم ما نمی

بینی ها نه. این واقعهایی این کار را کرده، مثال در دفاع مقدس و شهدا شده است ولی در دیگر بخشحوزه

تواند ما را نجات دهد. وظیفه ما شکر و قدردانی از امام وشهداست. ولی باید هاست که میدر این حوزه

ده است. وقتی که جهل، مرکب است جاهلیت اولی است. در جاهلیت بدانیم که تَولی در فکر ما ایجاد نش

-دانیم که نمیدانیم، و نمیکند. ما در علم توحیدی خیلی چیزها را نمیثانی درست را میداند و عمل نمی

دانیم. در حوزه اصول دین، خیلی دانیم که نمیدانیم، و نمیدانیم. در حوزه والیت، خیلی چیزها را نمی

کند، ما دانیم. در قرآن خیلی مسائل را متصل به معاد و توحید میدانیم که نمیدانیم، و نمیا نمیچیزها ر

 کنیم که چرا با وجود اعتقادمان به معاد آنطور که باید باشد نیستیم. احساس می
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نباشد، ولی ما دو نوع نگاه داریم. اگر تأثیر انقالب اسالمی را در خودمان ببینیم شاید قابل قبول سوال: 

بینید؟ اگر انقالب ما در جاهلیت سال در جهان گذاشته است را چطور می 30تأثیراتی که انقالب در طی 

 اولی است چطور تأثیر گذار بوده است؟

را که دوره فترت بوده جاهلیت اولی ( )صلی اهللتوانیم عالم را به دو بخش تقسیم کنیم. قبل از پیامبر ما می

و زمان خلفا را جاهلیت ثانی که اوج آن در قرن هفتم هجری است. که ( )صلی اهللبعد از پیامبر  بنامیم. و

کند. یک نظر این است که بپذیریم که جاهلیت ثانی پیشرفت سوره توبه و مائده این جاهلیت را بیان می

توان این است که میماند . تا این که یک نفر این حالت را تغییر دهد. نظر دیگر کند و در خودش میمی

قائل به لیال عشر شد. جاهلیت ثانی را بعد از مدتی موجب بوجود آمدن جاهلیت اولی بدانیم. یعنی ماندن 

در جاهلیت ثانی باعث بوجود آمدن جاهلیت اولی بدانیم. جاهلیت ثانی این هنر را دارد که نه تنها حق را 

آمدن تتری )پی در پی(  .()علیهم السالم مان انبیاد. مثل زپوشاند بلکه رجوع به حق را دور می کنمی

های بعد اصال حق را ندیدند. در زمان ها موجب شد که نسلو عقب گرد انسان ()علیهم السالمپیامبران 

را دیدند. و نسلی که ندیدند.  ()صلی اهلل خلفای اسالم همین اتفاق افتاده. نسلی از مسلمین بودند که پیامبر

. البته من اصراری ندارم که ()علیه السالم ستدر مناظرات این مسئله هست. اوج این اتفاق در زمان امام رضا

 کدام نظر را بپذیرید. بالخره هر دو جاهلیت هستند. تفاوت در مرکب و بسیط بودن است. 

فَاطِمَةُ وَ أَبِی مََُمَّدٌ ص أَقُولُ عَوْداً وَ بَدْواً وَ لَا أَقُولُ مَا أَقُولُ غَلَطاً وَ لَا أَفْعَلُ مَا   أَنِّیثُمَّ قَالَتْ أَیُّهَا النَّاسُ اعْلَمُوا 

) مردم شما مرا می شناسید. من فاطمه ام و پدرم مَمد است. لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ -أَفْعَلُ شَطَطاً

حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ... فَهَیْهَاتَ مِنْکُمْ وَ کَیْفَ بِکُمْ وَ أَنَّى تُؤْفَکُونَ وَ کِتَابُ   نِتُّمْعَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَ

هُ زَاهِرَةٌ )احکامش مثل روز روشن وَ أَحْکَامُ امور کتاب خدا ظاهر است(أُمُورُهُ ظَاهِرَةٌ ) -رِکُمْ؟اللَّهِ بَیْنَ أَظْهُ

ها را حضرت این وَ زَوَاجِرُهُ لَائََِةٌ وَ أَوَامِرُهُ وَاضََِةٌ (رَةٌ )علم هایش مبرهن وظاهر استوَ أَعْلَامُهُ بَاهِ راست(

کنند. االن نه تنها ما بلکه هیچ کدام از علما و فرمایند که دارند قرآن را جمع میبه مردمی می ()علیه السالم

 اوامر و نواهی مشخص بوده. پیامبر ()صلی اهلل قرآن ندارند. در زمان پیامبرمسئولین ما چنین اعتقادی به 

فرمودند که آیه نازل شده است و و ایشان می پرسیدندکردند. مردم علت را میامر به جهاد می ()صلی اهلل

کرد، میهای قرآن مشخص بوده. اگر قرآن منافقین را معرفی علمکردند. نواهی هم همینطور. مردم قبول می

دانستند ترسیدند. میشدند. اینقدر نزدیک بوده که منافقین از آیات قرآن میمردم مصادیق آن را متوجه می

 می )سالم اهلل(کند. حضرت صدیقهوصل به وحی است که کارهای آنها را رو می ()صلی اهلل که پیامبر



14 
 

 

این وضعیت برگشتید؟ جاهلیت اولی . یعنی جاهلیت ثانی، چطور شده که شما از «فانی توفکون»فرمایند 

کنند و قرآن را ظاهر هایی دارد و حتی قبول نمیدلیل بیاوری که قرآن چنین ویژگی یعنی باید برای مردم

 گیری.است. اگر طرحی براساس قرآن بیاوری باید سوال و جواب شوی و مورد کتمان قرار می

حضرت در ادامه خطبه سوال: اگر قرآن واضح است چرا این همه تفسیر و توضیح نوشته شده است؟ این را 

بیند دهد که شخصی عَلی علمٍ قرآن را میای را نشان میو یک مصداق عملی ذکر کردند. صَنهاند. آورده

 کند. فهمد ولی قبول نمیو می

-چرا ما با این همه تفسیر و تدبر و کالس قرآن را نمیمردم آن زمان با ما متفاوت بوده؟ سوال: آیا عقول 

دهم به دهم به جاهلیت. نسبت میدهم. نسبت میاین را به عقول نسبت نمی فهمیدند؟ها میفهمیم ولی آن

در بین ما حاضر  (علیه السالم) واهل بیتاهلل(  صلی)نوع نگاهشان به توحید و والیت. یعنی رسول خدا 

جاهلیت اولی همین است که من رسول را امری قراردادی  کند.این تبیین را ایجاد می لنیستند. حضور رسو

 و وضعی بدانم و بگویم یعنی چه که رسول والیت دارد؟ 

یک سری  (علیه السالم) مرز بین جاهلیت اولی و ثانی بود. تا زمان امام حسین (علیه السالم)زمان امام حسین 

 و مورد استناد و احترام مسلمین بودند. اهلل(  صلی)صَابه بودند که شاهد رسول 

؟ این طور نیست. تر است از درمان جاهلیت ثانیشود گفت که درمان جاهلیت اولی سهلسوال: آیا می

 جاهلیت اولی چون جهل مرکب است، انذار شدیدتری دارد. 

شوند. راه ها برابر اصالح میرا اصالح کند، صفات و رفتارش دههرکسی در ساختار توحیدش یک ایرادش 

در خانواده شناخته سوره یس. در شوید مثل رجل یسعی تقویت توحید چیست؟ اگر این کار را بکنید می

ای ای که دچار جاهلیت اولی است از اخالق و رفتار خوب گفتن، فایدهشوید به خوب بودن. در جامعهمی

آورند. باید مصادیق توحید دهند. در نظام ارزیابی و میزان و سنجه کم مید ولی گوش نمیشنونندارد. می

را ببیند. در جاهلیت اولی انسان یک توحیدی دارد که دوست ندارد، کسی این توحیدی را که خودش 

دچار داند ولی موحد را دیده است و حقیقت را می ساخته از بین ببرد. در جاهلیت ثانی انسان، مصداق

شوند. در چنین ها تک تک فعال میشود و انسانهواپرستی شده است. جاهلیت اولی با انذار درمان می

ای افراد متون خواهند این شمایل را تغییر دهند. در چنین جامعهای شمایلی از توحید دارند که نمیجامعه

رفتار خوب. غبار گرفتگی توحید در خوانند ولی دریغ از یک صفت و توحیدی دارند، دعاهای ائمه را می

 حد اعال اتفاق افتاده است. وقتی به کسی که در جاهلیت اولی است بگوییم توحیدت را درست کن تا 
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توان مقابله کرد ولی با عناد گوید یعنی چه که توحیدم را درست کنم. با جهل میرفتارت درست شود، می

 توان مقابله کرد.نمی

سبک کند. وقتی شما تأکید بر والیت و توحید و معاد، جاهلیت اولی را درمان می غو:اشکال لعب، لهو ول (3

توحید ما سبب نشده جور دیگری زندگی کنیم. سه اصل توحید بینید یعنی میدر بین خود زندگی غربی را 

تر از ما موحدانهها ام نکرده است. چه بسا در موارد زیادی غربیو نبوت من، هیچ کاری برای زندگی و معاد

گیرد. گرایی میمنفعت طلبی و ابهام و لهو و لغو در جاهلیت اولی زندگی شکل اعوجاج از حق، عمل کنند.

کند توحید، معاد و والیت است. اگر صورت توحید باشد ولی اثرش نباشد آنچه که این شکل را اصالح می

معاد، والیتی اعتقاد داشته باشد که اعوجاج از حق، منفعت طلبی گویا که اصال نیست. اگر انسانی به توحید، 

و ابهام و لهو و لغوش را نشکند و اصالحش نکند، اسمش توحید و معاد و نبوت نیست. حال اگر شکل 

توحید و والیت و معاد وجود داشته باشد ولی اثرش نباشد، بت است. باید این بت شکسته شود و از اول 

اگر ما با یک ها زیاد نیست. لغو و ابهام و اعوجاج ما با غربییت را بفهمد. فاصله توحید و معاد و وال

 تر باشد. بینیم که چه بسا او مسلمانمسیَی همسفر شویم می

اگر اثرِ زندگی توحیدی در ما هست این اثر، عرفی است. کسی به خاطر مسلمان بودنش به غیب متصل 

نیست، به الهام متصل نیست. به خاطر همین اینجا بازار فروش کاالی غربی است. یعنی اینجا مَل فروش 

 تفکر غربی است. 

ی والیت است. والیت فقیه است. فرض کنید شما سوار قطاری هستید. این قطار، شاکلهیک مثال بزنم؛ 

ای دارند. بَث جاهلیت اولی و ثانی برای تک تک ی که در این قطار هستند هم شاکلههایتک انسانتک

برای والیت. اگر من بعنوان یکی از افرادی که در این قطار است را ببرند در یک کشور و با افراد است، نه 

ت گزافه من یکسری اعتقادایک مسیَی مقایسه کنند، توحید و معاد و نبوت من با او فرق چندانی ندارد. 

متأثر  قاهت همتک افراد جریان فشفاعت یعنی چه. با این وضعیت تک دانم کهدارم مثل شفاعت. ولی نمی

-کنیم منفعتاش کند. ما فکر میشود. در عمل من چیزی وجود ندارد که باقیاین جمع با مشکل مواجه می

ی که ما در قیامت منفرد مَشور هایی که از حکومت است برای ماست. در حالیکه این طور نیست. زمان

کل شی قدیر نبود، تقوا برایم ایجاد پرسند من ربک؟ خدای من علی فهمیم. میشویم این موضوع را میمی

 نکرد و ....
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است و وصل به کوثر است. حکومت اسالمی، عمل و فکر و  )ره( نظام انقالب اسالمی، عمل امام خمینی

-مقایسه می )ره( باور من نیست. وقتی از حکومت جدا شویم چیزی نداریم. عمل من با عمل امام خمینی

 شود. 

 نئاش از هر کس باید بصورت فردی خود را« اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتر انَْرْ.لِرَبِّکَ وَ   فَصَلّ. رالْکَوْثَنَّا أَعْطَیْنَاكَ إِ»

دارد که در نهج البالغه را . این سه وجه وصل شود اهلل( صلی) پیامبرجدا کند و به  اهلل( صلی) نسبت به پیامبر

  .آمده است

 یی به اعتناها، بیاعتقاد به شیطان و شریک قرار دادن او در انتخاب ،انقطاع از حق :اشکال اعوجاج از حق

 . حق و جاهل بودن نسبت به آن

 :تصمیمات از روی جوّزدگی، زندگی بدون توجه به عبرت و فراموشی مرگ، زندگی  اشکال دنیاگرایی

 توجهی به قیامت، زندگی پر از اضطراب و تشویش.پرتکلف بواسطه بی

 :توجهی و بیبه آرزوهای واهی کشیده شدن به جای غنیمت شمردن لَظات، بی اشکال لعب، لهو ولغو-

 ناتمام فرائض. تفاوتی نسبت به گذشت عمر، انجام ناقص و 

-اگر ما اتصال به حق را بصورت تفصیلی نشناسیم به طور طبیعی در معرض قطع حق قرار گرفته و از کوثر قطع می

مرگ  گویند بعد ازمثلی هست که میی اسالمی باشیم. گیریم حتی اگر در جامعهشویم. در نظام جاهلیت قرار می

برند. این نشان یا شیعیان را به وادی السالم می برند.ها میقبرستان یهودیمثال به  برند.انسان را به جای دیگر می

 اش، اسالمی نباشد. دهد که ممکن است کسی در جامعه اسالمی باشد ولی سبک زندگیمی

 

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
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