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 00/2/0311: تاریخ    20جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

از چه کسی حاضر است  خدا فرمود 031در آیه . است مسلمان امت گذاری پایه مباحث مباحث، این حقيقت در

یعنی هر کسی بخواهد  خودش را بی ارزش کرده است. «سَفِهَ نَفْسَهُ»رویگردان باشد؟ مگر اینکه  آیين ابراهيم)ع(

وَلَقَدِ »باشد خودش ضرر کرده چرا که او یک شخصيت برگزیده و ممتاز در دنيا است  ()عرویگردان از مکتب ابراهيم

هم ميخواهد تعليل دیگری  030حاال آیه  .«...رَةِالْآخِ وَإِنَّهُ فِی»در زمره صالحان است  و در آخرت «اصْطَفَيْنَاهُ فِی الدُّنْيَا

چيزی جز تسليم مقابل  دن خود است؟ چون ملت ابراهيم)ع(بی ارزش کر د؛ چرا رویگردانی از ملت ابراهيم)ع(بياور

 .کنيم یعنی آیين، یعنی مکتب نه به معنایی که ما بيان می پروردگار جهانيان نيست. ملت در اصطالح قرآن

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ » او هم گفت:« قَالَ» تسليم باش «أَسْلِمْ»به او گفت:  ابراهيم)ع(پروردگار  «إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ»

م اسالم رسيده این پایان مسئله من تسليمم برای پروردگار جهانيان. کسی که به مقام تسليم رسيده، به مقا «الْعَالَمِينَ

. به همه فرزندانش وصيت کرد که شما هم باید تسليم باشيدابراهيم « وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ» .عبودیت است

اینجا خدا  {بَنِيهِ} «و یعقوب وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ»است یعنی  «صَّىو»فاعل دوم برای  وعطف به ابراهيم « وَیَعْقُوبُ»

ای است به اینکه شما حق بنوت، حق  این یک اشاره .آورد را می اسم عربی حضرت یعقوب)ع( و اسرائيل،نفرمود ابراهيم 

فرزندی اسرائيل را به جا نياوردید، شما بنی اسرائيل نگذاشتيد وصيت او در ميان شما جریان پيدا کند. امروز او را به 

گاهی دیده  ،به بعد مسئله اصلی نيستند ولی هنوز مسئله هستند، هنوز رد پایشانخوانيم. از اینجا  اسم دیگری می

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَکُمُ »ای پسران من،  «یَا بَنِیَّ» گفت:  ت یعقوب)ع(؛ پدر شما حضرزند شود یک تعریضی به آن می می

جریان  یعنی در دوران حضرت یعقوب)ع(اخت.زید، دین را برای شما خالص سهمانا خدا برای شما دین را برگ «الدِّینَ

انجام  . به دست خدا و واسطه حضرت یعقوب)ع(خالص سازی دین الهی توسط خود ایشان، توسط خدا انجام شده است

شود آن دین چيست؟ دین  از همين عبارت معلوم می «فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَکُمُ الدِّینَ»شده 

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَکُمُ »وقتی به فرزندانش فرمود:  لذا یعقوب)ع(است،  «أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ»دین تسليم است،  ،اسالم

آن عاقبت به . «سْلِمُونَإِلَّا وَأَنْتُمْ مُ» مبادا مرگتان برسد مگر اینکه شما مسلمان باشيد «فَلَا تَمُوتُنَّ»نتيجه گرفت  «الدِّینَ

. بل در دل آورد که اضراب دارد می« أم»خدا یک «. أَمْ کُنْتُمْ شُهَدَاءَ» کند خدا سوال میخير مردن همين مطلب است. 

رسيد مگر حاضر  مرگ یعقوب)ع( «حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ»آن هنگاميکه  «إِذْ» ؟خودش دارد؛ آیا مگر شما شاهدان بودید

  !گویيد بله کار ما درست است امروز میبودید که 

در این مطلب خيلی دقت است شما هم باید حواستان جمع . ن وقتی که به فرزندانش گفتآ «إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ»

إِلَّا وَأَنْتُمْ  فَلَا تَمُوتُنَّیَا بَنِیَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَکُمُ الدِّینَ »کند،  را باز می« یَا بَنِیَّ»دارد همين  «إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ» باشد

آی « مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِی»به فرزندانش گفت،  احتضارخواهد بگوید، در همان حالت  چون مخاطب می« مُسْلِمُونَ

 مااین عهدی است که ش فرزندان او گفتند، «قَالُوا»بعد من، ببينيد دارد اقرار می گيرد،  پرستيد فرزندان من، چی می

بوده است. امروز شما پيامبر اسالم را دوز زدید و مدعی هستيد که به وصيّت یعقوب  دارید، این عهد، وصيّت یعقوب
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چه کسانی هستند؟  ءباآ بای تو را می پرستيم، آناله تو را می پرستيم و اله آ« نَعْبُدُ إِلَهَکَ»عمل کردید، گفتند 

این است که خدا خواسته،  ای که اینجا است و نکته لطيفی است، همان نکته، «إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ»

بای یعقوب بشمارد، که بفرماید مگر مکتب یعقوب غير از مکتب اسماعيل است؟ اسماعيل و آرا در زمره  اسماعيل)ع(

ر درست است، اسحاق جفتشان بر یک مکتب هستند، شما هم باید تسليم آن خدا باشيد، اگر تسليم آن خدا بودید کا

 حاال ببينيد اقتضای تسليم آن خدا بودن چيست؟ 

« وَلَکُمْ مَا کَسَبْتُمْ»برای آنهاست هر چه کسب کردند، « لَهَا مَا کَسَبَتْ»، «تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ»فرماید  خدا می

گيرید، از آنچه آن امت به آن عمل  و شما مورد سوال قرار نمی« ...وَلَا تُسْأَلُونَ»ست هر چی کسب کردید، رای شماب

 .خواهند مطرح کنند ی که اینها میگردد به سر مطلب کنند، پس چی؟ بر می سوال نمیکردند، فردای قيامت از شما  می

« ...لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ »قبالً هم گفتند  «هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواکُونُوا »گویند  اینها حرفشان این است، می« وَقَالُوا»

یعنی اگر شما « مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا بَلْ»کنند، اما یک دقتی بکنيد،  یعنی هنوز دارند، همان حرف باطل را تکرار می

اش در  گویيم تجلی نيستيد، ما ملت ابراهيمی که می گویيد ما هم ملت ابراهيم هستيم، شما حنيفاً ملت ابراهيم می

کنيد، نيست، چرا؟ چون شما در یهودیت  اش در نصرانيتی که شما ادعا می کنيد، نيست. تجلی یهودیتی که شما ادعا می

ملت ابراهيم  بوده است، انحراف ایجاد کردید، ما حنيفاً به دنبال (ع)و نصرانيت که روزی بر خواسته از ملت ابراهيم

ک؟ به آلوده کردید. ولی ابراهيم مشرک نبود، کدام شر شما ملت ابراهيم را به شرک« کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِينَوَمَا »بودیم. 

زیر را و یهود عُ نصارا مسيح را پسر خدا خواندند .زیر پسر خداستبه شرک اینکه عُ شرک اینکه عيسی پسر خداست،

شود که  خواندند. وقتی شما هم آمدید در ملت ابراهيم شرک ایجاد کردید، همين بستری می اهللءابنارا . خود پسر خدا

نيستيد. زند. ولی شما که آلوده به شرک شدید، حاضر به قبول پيامبر  امروز پيامبر اکرم آمده است دم از توحيد ناب می

ن ملت ابراهيم حنفی که ما امروز مسلمانها بر آن ملت هستيم، خواهد آ خدا می« قُولُوا»حاضر به قبول قرآن نيستيد، 

یا یهودی باش یا نصرانی باش، به اینها بگویيد « ...هُودًا أَوْ کُونُوا »گویند  بگویيد به اینهایی که می« قُولُوا»آن این است: 

ما ایمان آوردیم، یک « آمَنَّا»ر قلبمان هست، خواهيم چک کنيم، ببينيم این ایمان د ما ایمان آوردیم، می« قُولُوا آمَنَّا»

یعنی قرآن « وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا»هر چی به سوی ما نازل شده است، « وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا»ما به اهلل ایمان آوردیم، دو، « بِاللَّهِ»

وَمَا »قرآن کریم هم ایمان آوردیم.  کریم، ما به خدا ایمان آوردیم، به قرآن کریم هم ایمان آوردیم، طبيعتاً به پيامبر

هر چی بر اسماعيل انزال  «وَإِسْمَاعِيلَ»هر چی بر ابراهيم انزال شده است، ما به آن ایمان آوردیم، « أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ

برای ما، « قَوَإِسْحَا»شده است، ما به آن ایمان آوردیم،  شده است، معلوم است پيامبر خداست و باالخره به او وحی می

گویيم اسماعيل و اسحاق، ما به هر چه بر اسحاق نازل شده،  ما مثل شما نيستيم بگویيم اسماعيل بله، اسحاق نه، ما می

به خود اسرائيل، پدر شما، که اسمش یعقوب است، ما به آن ایمان آوردیم و هر چه بر او نازل « وَیَعْقُوبَ»ایمان آوردیم 

به پيامبرانی که بعد از او آمدند، ایمان آوردیم، سبط یعنی نوه ولی اینجا مقصود از « الْأَسْبَاطِوَ»، ایمان آوردیم، شده

به هر چه که داده شد به موسی یعنی تورات، و عيسی یعنی « وَمَا أُوتِیَ مُوسَى وَعِيسَى»سبط آن پيامبران بعدی است. 

هر پيامبری از جانب پروردگار، هر چه به او داده شده است، ما به « مِنْ رَبِّهِمْوَمَا أُوتِیَ النَّبِيُّونَ »انجيل، ما ایمان آوردیم، 

 ،است ایمان ما همچين ایمانی ،نيمک میما یک پيامبر را از بقيه جدا ن «لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ. »همه ایمان داریم

جوابی که آن روز « وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»تکرار، اینجا داشتيم، « لِمُونَوَنَحْنُ لَهُ مُسْ»ببينيد این « وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»

های حضرت یعقوب دادند، ولی امروز بنی اسرائيل حاضر به دادن این جواب نيستيد، ما مسلمان اهلل هستيم،  بچه
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ایمان به همه اینها. خطاب من در این  شود مگر با خورد، یعنی مسلمان اهلل بودن، نمی به اهلل می« لَهُ»این « وَنَحْنُ لَهُ»

داری یک کلمه است، با چه بيانی بفهماند که حقيقت دین چگونه لحظه، متوجه معتقدان به پلوراليسم دینی است، قرآن

تسليم بودن، و الزمه تسليم بودن، ایمان به اهلل و ایمان به تمام پيامبران آسمانی و تمام کتب آسمانی است، آن که 

 .گوید، انجيل آری، قرآن نه که میاین یعنی تسليم نيست. آن  !تورات آری، انجيل نه، خب چرا؟گوید  می

 هُودًا أَوْ نَصَارَىکُونُوا »اگر این حضرات بنی اسرائيل که امروز دارند شعار « فَإِنْ آمَنُوا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ»

 این ليستش شما ایمان به چی آوردید؟به مثل آنچه شما ایمان آوردید به آن، سر می دهند، اگر ایمان آوردند « تَهْتَدُوا

گویند حاال انتخاب با  اهتدا به یهودی بودن یا نصرانی بودن نيست، برای اینکه اسالم را نفی کنند، میاست؛  031 درآیه

کنند،  حرف را تکرار میخواهی نصرانی باش، بعضی از ناآگاهان مسلمان هم همين  خواهی یهودی باش، می تو، می

خواهی از حضرت عيسی تقليد کن، انبيا یک حقيقت واحد را بيان  خواهی از حضرت موسی تقليد کن، می گویند می می

کنی، شما با نفی  کنند، تکامل یافته در طول تاریخ، امروز رسيده، به اسالم ناب محمدی، و شما داری نفی اش می می

ا زیر سوال می بری، در حقيقت با زیر سوال بردن تسليم خودت، در حقيقت از دین اسالم ناب، داری تسليم خودت ر

 .شرطش این است که تو تسليم باشی شوی، دین حقيقی تو خودت هم خارج می

یعنی اگر « تَوَلَّوْاوَإِنْ »تر؟  تر؟ از این صریح ببينيد دیگر از این روشن« وَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا...فَإِنْ آمَنُوا »

بَيْنَ أَحَدٍ »رویگردان شدند، یعنی اگر به این ليست به طور کامل ایمان نياوردند، خواستند یک جایش را جدا کنند، 

و « وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِی شِقَاقٍ»خواستند جدا کنند از این ليست، این اسمش چيست؟ این اسمش این است  «مِنْهُمْ

ز این هم نيست که همانا ایشان در شقاق هستند، شقاق از شق است، یعنی ایشان دارند راه خود را از صراط غير ا

خواهند جدا باشند،  کنند، حاال خدا به پيامبر دلداری می دهد، چون اینها بنای شقاق دارند، اینها می مستقيم جدا می

اسرائيل، یا امت یهود، امت نصارا، اینجوری  د کنند بر امت بنیخواهند تاکي میاینها حاضر نشدند به این امت بپيوندند، 

در آینده، « سَ»پس « فَ»فرماید، یعنی  خدا خطاب به پيامبرش می« فَسَيَکْفِيکَهُمُ اللَّهُ»خواهند حرف بزنند،  می

د، یعنی به خدا تکيه کن، کن درباره آنها، یعنی خدا درباره آنها تو را کفایت می« هُمُ»کند تو را  کفایت می« یَکْفِيکَ»

و خدا شنوای داناست. یعنی هر وقت زبان به شکوه بگشایی و « وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»خواهند بکنند،  بگذار هر غلطی می

های یهود و نصارا قرار بگيری او می داند، خدای سميع  از خدا کمک بخواهی او می شنود و هر وقت در مقابل توطئه

 می شنود و می داند مراقبت است. عليم که

پيامبر اندازة  به هيچ کساز طرفی یک نکته عرض بکنم: خدا خيلی جاها به پيامبر فرموده من مراقبت هستم، 

بعد فرزندان پيامبر اهل بيت عصمت و طهارت و  پيامبر)ص(اذیت نشد، چطور پس خدا مراقب پيامبر است؟ خود 

چطور  پسها را از امت دیدند،  ها و شکنجه از دست امت دیدند، بدترین رنج ها را عليهم السالم باالترین مصيبت

منافقان نمی دانند، ( 8)منافقون/ «یَعْلَمُونَ لَا الْمُنَافِقِينَ کِنََّوَلِلََّهِ الْعِزََّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَ»؟ ببينيد «سَيَکْفِيکَهُمُ اللَّهُ»

عظمت را در این نمی بيند که سيلی نخورد، پيامبر پيروزی و عزت را در این نمی بيند که  پيامبر پيروزی را، عزت را،

 «سَيَکْفِيکَهُمُ اللَّهُفَ»کشته نشود، شکنجه نشود، محاصره نشود، مدل ارزیابی معنوی، مدل ارزیابی مادی نيست. پس پيام 

نتوانند به لحاظ ثروت و قدرت و امکانات جلو بزنند، ، ت نتوانند غلبة نظامی پيدا کننداین نيست که لزوماً آنها هيچ وق

  .باشيد که مورد حمایت ویژة خداست اما حقيقت اسالم، حقيقت قرآن، حقيقت ایمان ناب، مطمئن
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است. « صِبْغَةَ اللَّهِ»یعنی رنگ خدا، یعنی رویکرد خدایی، آنچه که مورد نظر ماست، اسالم محض « صِبْغَةَ اللَّهِ»

نصرانيت است، خدا « صِبْغَةَ اللَّهِ»یهودیت است، « صِبْغَةَ اللَّهِ»د بگویند نخواهمی فضای سخنش این است: یهود و نصارا 

نگذاشتن بين انبياء  فرق« صِبْغَةَ اللَّهِ»تسليم محض است، « صِبْغَةَ اللَّهِ»اسالم است، « صِبْغَةَ اللَّهِ»می خواهد بفرماید نه 

چه کسی از خدا نيکوتر به لحاظ رنگ، رویکرد، نماد، شعار، چه « وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً»تب آسمانی است؛ و بين ک

خواهد بفرماید اینقدر فرقه فرقه درست  می« صِبْغَةَ اللَّهِ»تمایزی بهتر از اهلل، چه تمایزی بهتر از تسليم در برابر اهلل؟ 

« صِبْغَةَ اللَّهِ»کردی در شقاق هستی، دیگر آن وقت نه! اگر با اهلل هستی تسليم باش! اگر جدا  نکنيد، یا با اهلل هستی یا

گر کن! مسلم  ها تذکر می دهد، مسلم بودنت را در عبودیت جلوه دارد به ما مسلم« وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ»در کار نيست. 

 بودنت را در بندگی متجلی کن! 

شما دربارة خدا با ما محاجه می کنيد؟ ببينيد یهود و نصارا « أَتُحَاجُّونَنَا فِی اللَّهِ»ا بگو: پيامبرم به اینه« قُلْ»

أَتُحَاجُّونَنَا »حاال که کار کشيده به اینجا دیگر می گویند خدا هم برای ماست! خدا هم آنچه ما می گویيم را می گوید. 

« مَالُنَا وَلَکُمْ أَعْمَالُکُمْوَلَنَا أَعْ»اهلل رب ما و رب شماست، « وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّکُمْ» کنيد؟ شما دربارة اهلل با ما محاجه می «فِی اللَّهِ

کنيد خيلی شماها منتسبين به اهلل هستيد و شما رنگ خدایی دارید، باشد! اهلل رب هردوی ماست،  حاال که خيال می

روم.  ن من هم راه خودم را می،شما بروید سوی خودتا( 1)کافرون/ «دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِلَکُمْ «! »مَالُنَا وَلَکُمْ أَعْمَالُکُمْلَنَا أَعْ»

وَنَحْنُ لَهُ »، «وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ»، «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»تر شد،  یعنی باز هم دقيق« وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ» حاال سومين تعبير

اوالً، تسليممان در عبادت متجلی است ثانياً، عبادتمان خالصانه است ثالثاً، یعنی در م يما مسلمانيم، تسليم «مُخْلِصُونَ

نکند شما حرفتان این است، ببينيد  ار ببينيم خدا چه حکم خواهد کرد،واقع این آیه می خواهد بفرماید خب دیگر بگذ

و اسحاق و یعقوب و اسباط هم یهودی بودند، یعنی نکند شما حرفتان این است که ابراهيم و اسماعيل « قُولُونَأَمْ تَ»این 

و بعد آن یهودیت  و نصرانيت را هم طوری  مثل شما که یهودی هستيد؟ نصرانی بودند مثل شما که نصرانی هستيد؟

تفسير کردید که پيامبر اسالم را دور زدید، قرآن را دور زدید، یک جوری حرف می زنيد هر کس نداند خيال می کند 

بگویيم حضرات یهودی، حضرات نصرانی اجازه  ،و نصرانی بودند، امروز ما باید از شما اجازه بگيریمآنها هم یهودی 

« أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُقُلْ أَ»دهيد ما به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و یعقوب و اسباط ایمان بياوریم؟! پيامبر به آنها بگو:  می

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ »؟ تر هستيد از این مسئله یا اهلل هحاال شما آگا، یکی بوده آنها شما که فکر می کنيد دین شما با

تر از آن آدمی که شهادتی را که نزد او هست از خدا کتمان کند، پنهان کند و نخواهد رو  چه کسی ظالم «مِنَ اللَّهِ...

و خدا از آنچه عمل می کنيد غافل نيست. یعنی شما با پنهان کاری که دربارة قرآن « تَعْمَلُونَوَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا »کند؟ 

 کردید خط خودتان جدا کردید پس بيهوده آنها را مانند خودتان و خودتان را مانند آنها معرفی نکنيد! و پيامبر 

عمل خودتان را بدهيد، عمل شما امروز نيستيد باید جواب  ...فردای قيامت شما مسئول عملکرد ابراهيم و 

ها و  هایتان گذاشته و شما حاضر نيستيد آن را افشا کنيد، امروز به یهودی چيست؟ کتمان شهادتی که خدا در کتاب

هایی که در کتب  بيایيد در قرآن کریم تدبر کنيد، درست است که دست شما را از شهادت زمان می گویيم،های  نصرانی

 )ع(به قرآن کریم رجوع کنيد، قرآن کریم را بخوانيد، تدبر کنيد و حقيقت دین موسیود خالی کردند، خودتان ب آسمانی

را که پيامبر موعود تورات و  د مصطفی)ص(را با قرآن بشناسيد، حقيقت دین حضرت محم حقيقت دین عيسی)ع( و

 با قرآن بشناسيد. را انجيل است


