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 6/2/1399: تاریخ    16جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الر َّحِيمِ  الر َّحْمَّنِ الل َّهِ بِسْمِ

که پيامبر گرامی اسالم برای این سوره تعيين فرمودند، فسطاط است، فسطاط القرآن، سنام القرآن،  اسمی 

سوره خيمه قرآن است، همه معارف قرآن به نحوی در این سوره کد داده شده فسطاط یعنی خيمه، سنام یعنی قله. این 

 است، یا سنام القرآن، این قله قرآن و قله معارف قرآن است.

مندان و عالقه مندان  تی که متشکل از دغدغهئتدبر سوره فسطاط، از برنامه های هيات قرآن و والیت است. هي

همه ما وظيفه حمل قرآن را داریم، بدون تردید  ،ری، در کنار هم جمع شدندو فعاالن عرصه تدبری است. موسسات تدب

تواند با قدرت خودش و با ثروت خودش  خدای قرآن هيچ نيازی به کمک های ما ندارد، و خدای قرآن امر خودش را می

رده است تا ما خودمان که، غنی مطلق و قادر مطلق است، پيش ببرد. ولی این فرصت امتحان و ابتال را برای ما فراهم ک

 بروند، فراد به سمت مطالعه هر چه بيشتربرای اینکه ا را در محک آزمایش بسنجيم، ببينيم کجای کار هستيم،

س ای تحت عنوان مسابقه تدبر زندگی طراحی شده است، برای پاسخ دادن به سواالت الزم است که قبالً آن در مسابقه

 .گفتارها را مطالعه کرده باشيد

کنيم، قدم اول برای فهم آیات است، وقتی که آیات سوره  طی می را قدم چهار تدبر در هر سوره ای برای

گيرد، باید سعی  فهميده نشده باشد، نمی توانيم یک تدبر خوب و کاملی از سوره داشته باشيم، اصالً آن بنيان شکل نمی

له دوم بررسی اتصال و انفصال مفهومی آیات است. کنيم آیات را بفهميم و فهم ما از آیات به مرحله درک برسد، مرح

یا از قبلش منفصل است، تا وقتی که متصل است یعنی یک  تهر آیه را باید با قبلش بسنجيم، ببينيم به قبل متصل اس

سياق واحد، هر وقت به آیه ای برخورد کردیم که مفهومش از مفاهيم آیات قبلی منفصل بود، یعنی شروع سياق جدید. 

های قرآن هم مثل هر متن متين دیگری دارای پاراگراف بندی است، سوره فسطاط هم از  یعنی پاراگراف، سوره سياق

مثاًل  5تا  1این قاعده مستثنی نيست. سومين مرحله جمع بندی سياق هاست، وقتی شما خودتان اقرار کردید که آیه 

، جمع بندی یعنی آن حرف واحد، آن پيام واحد، یک پاراگراف است، پس خودتان به ما بگویيد جمع بندی اش چيست

، مرحله چهارم جمع بندی سوره، یعنی کشف ارتباط دکني که از یک پاراگراف شما درک می آن معنای منسجمی 

 .سير پاراگراف ها را دنبال کنيم پاراگراف ها. یعنی ما باید

دهيم. تا  بندی کوتاه انجام می مرحله یک را با یک جمع در سوره مبارکه فسطاط فعال در مرحله اول هستيم،

 خواهم یک یادآوری کوتاه بکنم.  را االن می 103آیه شریفه 

ای ادعای ایمان  ای به قرآن کریم مومن هستند ولی  عده در ابتدای سوره مبحث کلی داشتيم درباره اینکه عده

وَّمِنَّ الن َّاسِ مَّْن »ندارند. آیه  انی به قرآن و پيغمبر اکرم )ص(کنند ولی ایم ادعای ایمان به خدا و قيامت می ،کنند می

گویند ما خدا را قبول داریم، قيامت را قبول داریم دیگر چه  اینها می «یَّقُولُ آمَّن َّا بِالل َّهِ وَّبِالْيَّوْمِ الْآِخرِ وَّمَّا هُْم بِمُْؤمِنِينَّ

ایمان به قرآن و ایمان به واهند نوعی به ضرورت نداشتن خ افکار عمومی را میو قرآن؟  (ص)پيامبر اکرم نيازی به 
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ُیخَّادِعُونَّ الل َّهَّ » .و احتياجی به قرآن نيست (ص)پيامبر اکرم برای نجات احتياجی به این  ،برسانند (ص)پيامبر اکرم 

بندند. تا اینکه رسيدیم به جریانات مربوط به حضرت آدم عليه  کنند، فریب و نيرنگ بکار می خدعه می« وَّال َّذِینَّ آمَّنُوا

فَّإِم َّا یَّأْتِيَّن َّکُْم مِن ِی هُدًى فَّمَّنْ تَِّبعَّ »باز نخ تسبيح گم نشد. نخ تسبيح چه بود؟  (ع)السالم. در جریانات حضرت آدم 

را به زمين  (ع)اول که ما حضرت آدم  ، باز مسئله این بود؛ از همان(ع)یعنی در جریان حضرت آدم « ...هُدَّایَّ فَّلَّا خَّْوفٌ

فَّمَّنْ تَّبِعَّ هُدَّایَّ فَّلَّا خَّوْفٌ عَّلَّيْهِْم وَّلَّا ُهْم » فرستادیم، بنا بر این بود که هر وقت هدایتی از جانب خدا رسيد قبولش بکنيم

ای است که  کردید! چه خدعه پس باید قبول می «تَّابُ لَّا رَّیْبَّ فِيهِ هًُدى لِلْمُت َّقِينَّذَّلِکَّ الْکِ»این قرآن هم   «یَّحْزَّنُونَّ

را مستثنی کنيد؟ در  خواهيد پيامبر اکرم )ص( خواهيد قرآن را مستثنی کنيد؟ چرا می چرا می دهيد؟ دارید سامان می

نيازی ایجاد کنند و به مردم بگویند که  خواهند فریب خورد به همان کسانيکه می واقع همين آیات هم یک ضلعش می

گویند، ایمان به خدا و قيامت  همان ایمان به خدا و قيامت کافی است. دروغ می و قرآن نيست پيامبر اکرم )ص(به این 

شدند. فقط  و منکر کتاب اهلل نمی (ص)ندارند. اگر ایمان به خدا و قيامت داشتند منکر وحی الهی و منکر رسول خدا 

دهند. بعد از آن رسيدیم به جریاناتی که خطاب به بنی اسرائيل در این سوره آغاز شد. بنی اسرائيل در روند  فریب می

کنيم، بنی اسرائيل مصداق همان  متدبرانه که ما تا اینجا دنبال کردیم البته فعال در سطح اولی که به مفهوم آیه کار می

خواهند به نحوی سرپوش بگذارند  هستند. یعنی بنی اسرائيل کسانی هستند که می« ...آمَّن َّا بِالل َّهِ الن َّاسِ مَّنْ یَّقُولُ  وَّمِنَّ»

خواهند ایمان بياورند  ، کافر به قرآن بشوند. نمی(ص)و ایمان به قرآن. کافر به پيامبر  (ص)بر ضرورت ایمان به پيغمبر 

ایمان  «أُوفِ بِعَّهْدُِکمْ وَّإِی َّایَّ فَّارْهَّبُونِ...یَّا بَّنِی إِسْرَّائِيلَّ »یق آن، ولی تصدیق نکردند: به چيزی که عهد داشتند بر تصد

 (ص)شدید در ایمان! شما که پيغمبر  شدید! شما باید پيشتاز می شدید؟ شما باید او ل مومن می« أَّو َّلَّ کَّافِرٍ»بياورید چرا 

مثل اینکه پدری پسرش را بشناسد. چه  «یَّعْرِفُونَّهُ کَّمَّا یَّعْرِفُونَّ أَّبْنَّاءَّهُمْ» يدشناخت شناختيد، شما که قرآن را می را می

ازهمان وقتی که ایمانی به قرآن شدید. چرا؟  گذار مسئله بی پایه، شد ميدان را خالی کردید؟ در آن پيچ حساس تاریخی

تورات خود بد کردید و بر اساس آنچه که با تورات نجاتتان دادم از آل فرعون، این آزمایش بزرگ رقم خورد. شما هم به 

خود بد کردید امروز با قرآن بد کردید. شما با پيغمبر خود در طول تاریخ بد کردید و بر اساس این رفتار بدی که با 

بينيد  شدید. اگر امروز می امروز وارثان همان رفتار بد در مقابل پيغمبر اکرم )ص( ،پيغمبر خود در طول تاریخ داشتيد

وَّات َّبَّعُوا مَّا » موضع گرفتند و اصال از در عناد درآمدند، حتی راضی شدند (ص)اینها اینطور در مقابل قرآن و پيغمبر اکرم 

، اینها دبکشن (ص)پيغمبر و دست از قرآن و  های شياطين ها و یاوه بروند دنبال بافته« تَّتْلُو الش َّيَّاطِيُن عَّلَّى مُلْکِ سُلَّيْمَّانَّ

یَّا » صحبت از این است 104وارثان آنهمه تاریخ پر از انحراف و فسق و نافرمانی هستند. پر از ميثاق شکنی. از آیه همه 

فرق « انْظُرْنَّا»و « رَّاعِنَّا». بين «انْظُرْنَّا»بگویيد « رَّاعِنَّا»نگویيد  (ص)مومنان به پيغمبر ...« آمَّنُوا لَّا تَّقُولُوا رَّاِعنَّا أَّی ُهَّا ال َّذِینَّ 

تواند انسان را به  می« انْظُرْنَّا»و « رَّاعِنَّا»و برای کافران عذاب دردناک است. یعنی یک  «وَّلِلْکَّافِِرینَّ عَّذَّابٌ أَّلِيمٌ »است. 

دعوا سر اسم و کلمه نيست که شما ، «انْظُرْنَّا» و« رَّاعِنَّا» شود که در مسئله . از همين جا معلوم میوادی کفر بکشاند

یعنی ما اصل « رَّاِعنَّا» کند، نه. صحبت سر یک منش است. ای است که مثال کفر ایجاد می یک کلمه« رَّاعِنَّا»بگویی 

خواهد برود،  هستيم، یعنی اصل امت است. امام باید معطل امت بماند! امام باید رعایت حال امت را بکند و امت اگر نمی

یعنی ما « رَّاعِنَّا» يل در مقابل موسی عليه السالم است.فرهنگ بنی اسرائ «رَّاعِنَّا»دوست ندارد برود، امام هم نرود. 

خواهی بکن! اصالت دادن به خود، اصالت دادن به جامعه، اصالت  خواهی بروی برو! هر کاری می نشستيم تو خودت می

خواهيم  یعنی به ما نظر کن، هوای ما را داشته باش بيایيم با تو. بين اینکه ما نمی« انْظُرْنَّا» دادن به مردم در قبال خدا،

روی هوای ما را هم داشته باش با تو بيایيم فرق است. مومنان به  بيایيم تو هم بایست و این نکته که شما داری می
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بشنوید این . «انْظُرْنَّا»بگویيد ، «رَّاِعنَّا»ان نگویيد به ولی امرت، «رَّاعِنَّا»به جانشين پيامبر نگویيد ، «رَّاعِنَّا»پيغمبر نگویيد 

آن جامعه کافر « رَّاعِنَّا»کشد! جامعه  نصيحت را. اگر این نصيحت را نشنيدید و جدی نگرفتيد کارتان به کفر می

ر کافران اهل کتاب و مشرکان مروج فرهنگ راعنا هستند. اگ ایستد! شود! این جامعه فردا در مقابل پيغمبر می می

برند که برایتان سخت است، قبولش برای شما سخت است،  بينيد امامتان، پيامبرتان دارند شما را به یک سمتی می می

دانيد چرا  اگر همراه کردن با پيامبر برایتان سخت است متوقفش کنيد! شما مردميد! مگر مردم کم چيزی است؟! می

کافران  «مِنْ خَّيْرٍ مِنْ رَّب ِکُمْ...مَّا یَّوَّد ُ ال َّذِینَّ کَّفَّرُوا مِنْ أَّهْلِ الْکِتَّابِ »خواهند به شما خيری برسد:  کنند؟ نمی اینکار را می

وَّالل َّهُ یَّخْتَّص ُ بِرَّحْمَّتِهِ مَّْن » اهل کتاب و مشرکين  به هيچ وجه دوست ندارند، خيری از جانب خدا بر شما نازل شود.

و خدا دارای فضل با عظمت  «وَّالل َّهُ ذُو الْفَّضْلِ الْعَِّظيمِ»خواهد  کند هر که را می خدا به رحمت خود مختص می« یَّشَّاءُ

خواهد که به شما رحمت برسد. پس شما حرف  خواهند ولی خدا می است؛ آنها نمی« مَّا یَّوَّد ُ»است. در واقع جواب به 

کند سر  مشخص می 106خواهند رفتار نکنيد. بعد آیه  مشرکان میخدا را گوش دهيد مثل آنچه که کفار اهل کتاب و 

بوده است.   شدند مسئله نسخ یک آیه می کشيده «انْظُرْنَّا»گفتن به جای « رَّاعِنَّا» چه پيشامدی مومنان داشتند به وادی

ای را نسخ کرده و آیه دیگری را به جای آن قرار داده و در این جابجایی آیه، معلوم است یک عده دچار  گویا خدا آیه

هر  «أَّوْ مِثْلِهَّا مَّا نَّنْسَّخْ مِنْ آیَّةٍ أَّوْ نُنْسِهَّا نَّأْتِ بِخَّيْرٍ مِنْهَّا»خواهند همراهی کنند.  تردید و ریزش شدند. یک عده نمی

بهتر از آن را یا مثل آن « أَّوْ مِثْلِهَّا نَّأْتِ بِخَّيْرٍ مِنْهَّا»یا کاری کنيم که مردم آن را فراموش کنند،  ای که ما نسخ کنيم آیه

 نمی دانی خدا بر همه چيز قدرت دارد؟« أَّلَّمْ تَّعْلَّمْ أَّن َّ الل َّهَّ عَّلَّى کُل ِ شَّیْءٍ قَّدِیرٌ»را می آوریم؛ 

یان نسخ جریان تغيير قبله است. در حقيقت از جانب خدا فرمان رسيده به پيامبر که قبله باید عوض شود، جر

المقدس، قبلة اول مسلمين بود. اما دستور  ای بودند که مشترک بود با یهود و نصاری، یعنی بيت مسلمانان رو به قبله

د، آنجا چه خبر است؟ کانون شرک و بت پرستی آن رسيده باید قبله عوض شود، قبله به سمت مسجد الحرام می رو

روز است، حاال ببينيد چقدر این اتفاق، اتفاق سخت و سهمگينی است. از یک طرف باالخره یهود و نصاری زبان به طعن 

خواهيد رو به مسجد الحرام بکنيد که در اختيار مشرکان است؟ کانون شرک و  باز می کنند که چه شد؟ حاال دیگر می

رستی شده، از یک طرف زبان طعنه برای مشرکان می تواند باز شود که بله شما می گفتيد یگانه پرست هستيد بت پ

ها را پر کردیم! اینجا یک ابتالی سنگين رقم خورده،  ای که در اختيار ماست و ما در آن بت حاال رو کردید به این خانه

این کار نباید انجام شود! از طرفی یهود و نصاری هم پررنگ  مومنانی هستند که می خواهند نظر پيامبر را عوض کنند،

در ميدان حاضرند تا بلکه از این فرصت پيش آمده به اندازه ای که می توانند  مومنان را به سمت خودشان جلب کنند؛ 

! او را نگه «رَّاعِنَّا»ویيد بگ، «انْظُرْنَّا»نگویيد « رَّاعِنَّا»چگونه؟ با یاد دادن این فرهنگ: آی مومنان به پيامبرتان بگویيد 

دهند؟ چون می دانند چه خيری در این  دارید نگذارید این کار را بکند. حاال آنها، یهود و نصاری چرا این کار را انجام می

مسئله برای جامعة مومنان نهفته است، آنها نمی خواهند خيری به مومنان برسد؛ می دانند که اگر مومنان تبعيت کنند 

 و تغيير قبله اتفاق بيفتد دیگر برای یهود و نصاری یک مهر ختم می خورد.از پيامبر 

ها و  اگر می گویيم خدا بر همه چيز قادر است چون ملک آسمان« أَّلَّمْ تَّعْلَّمْ أَّن َّ الل َّهَّ لَّهُ مُلْکُ الس َّمَّاوَّاتِ وَّالْأَّرْضِ»

« رَّاعِنَّا»زمين برای خداست، شما به غير از این خدا هيچ ولی و سرپرستی و هيچ نصير و یاوری ندارید! یعنی بيخودی با 

رار بدهيد، همراه شوید خودتان را ق« انْظُرْنَّا»گفتن خودتان را از ذیل حمایت خدا بيرون نکنيد، بيایيد در فرهنگ الهی 

 با این نسخ الهی که می خواهد اتفاق بيفتد. 
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اسرائيل در طول  خواهيد همانطوری که بنی آیا شما هم می «...أَّمْ تُرِیدُونَّ أَّنْ تَّسْأَّلُوا رَُّسولَّکُمْ کَّمَّا سُئِلَّ مُوسَّى»

هم این راه را بروید؟ ميخواهيد تحت  کردند، اذیت می کردند، شما تاریخ با سؤاالت بيجای خودشان موسی را متوقف می

فرماید کافر می شوید! اینجا هم مي« رَّاعِنَّا»تأثير فرهنگ یهودی و فرهنگ صهيونی با پيامبرتان رفتار کنيد؟ اگر بگویيد: 

 يم است.این انحراف از راه مستق« فَّقَّدْ ضَّل َّ سَّوَّاءَّ الس َّبِيلِ»خرید بجای آن!  دهيد و کفر می عمالً دارید ایمان را می

بسياری از این کافران اهل کتاب آرزو دارند شما را بعد از ایمانتان کافر کنند، « ...کَّثِيرٌ مِْن أَّهْلِ الْکِتَّابِ وَّد َّ»

خواهند  توانند تحمل کنند که شما دارید به امت برتر و برگزیده تبدیل می شوید. اینها می چرا؟ چون حسد دارند، نمی

شان را حفظ کنند ولی بدون اطاعت، بدون پيروی! حاال اینجا گویا در روحيه مومنان یک حسی به وجود برگزیده بودن

هنوز ما دستور جنگ « فَّاعْفُوا وَّاصْفَّحُوا»آمده که حاال که اینطور است اینها را نابود کنيم. نه! دست نگه دارید 

کنند ولی فعالً وقت  مثل خودشان زمين گير می کنند، و شما را دهيم، درست است که اینها دارند حسادت می نمی

رسد که خدا دستور خواهد داد که اینها را بگيرید تا آن زمان صبر  یک وقتی می« کُل ِ شَّْیءٍ قَّدِیرٌ...»جنگ نرسيده، 

  س را؟فرمود عمالً وقت جهاد نرسيده، خب پس ما چطور جبران کنيم این ح« فَّاعُْفوا وَّاصْفَّحُوا»کنيد. خب ببينيد این 

های دینی خودتان بپردازید، شما نماز را اقامه کنيد،  شما بيایيد به تقویت بنيان« وَّأَّقِيمُوا الص َّلَّاةَّ وَّآتُوا الز َّکَّاةَّ»

ای که می خواهد در مقابل کفار بایستد باید بنيان نماز و زکات در آن جامعه محکم  شما زکات را ایتاء کنيد، جامعه

؛ این مطلب بسيار مهم است. باشد، واال این جامعه قوت کافی را برای مقابله با دستگاه استکبار نخواهد داشت

  شدن اقامة نماز و ایتاء زکات است.ترین مقدمات قوی  بنيادی

هایی را در جامعه  کافر دارند یک حرف اهل کتاب« وَّقَّالُوا لَّنْ یَّْدخُلَّ الْجَّن َّةَّ إِل َّا مَّنْ کَّانَّ هُودًا أَّوْ نَّصَّارَّى»

از جانب خدا دارم به شما ابالغ می کنم، این نسخ راه بهشتی چرخانند، و آن اینکه آقا این نسخ که پيامبر می گوید  می

بندد، راه بهشت از یک جا می گذرد یا باید یهودی باشيد یا مسيحی باشيد، شما دارید حداقل اشتراکتان را  میشدن را 

شان است، پيامبر به آنها آرزوهایشان است، خياالت« تِْلکَّ أَّمَّانِي ُهُمْ»با یهود و نصاری از بين می برید؟ خدا می فرماید: 

« مَّنْ أَّسْلَّمَّ وَّْجهَّهُ لِل َّهِ وَّهُوَّ مُْحسِنٌ »چرا، « بَّلَّى»اگر راست می گویيد خب برهانتان را بياورید! « ...قُلْ هَّاتُوا بُرْهَّانَّکُمْ»بگو، 

تادید از این هایی که در مقابل پيامبر ایس ها و نصرانی مسئله تسليم خدا بودن است، حقيقتی که امروز شما یهودی

حقيقت تهی شدید، خالی شدید، و این مسلمانان اگر امروز بخواهند حرف شما را گوش بدهند و در جریان نسخ قبله 

 اگر بخواهند ميدان را خالی کنند و پيامبر را تنها بگذارند اینها هم از این حقيقت تهی می شوند، معيار تسليم است. 

 ائتالف هم با اینها اگر «...يْسَّتِ الن َّصَّارَّىوَّقَّالَّتِ الْيَّهُودُ لَّ»فرماید:  می سازد. می خواهد ائتالف دروغ را برمالخدا 

 ندارند قبول ها خودشان یهودی که است چطور است، بودن نصرانی یا بودن یهودی یا نجات راه گویند می و کردند

کتاب  هر دو« ...َّالن َّصَّارَّى لَّيْسَّتِ الْيَّهُودُوَّقَّالَّتِ » هستند؟ نجات بر ها یهودی ندارند قبول ها نصرانی نجاتند؟ بر ها نصرانی

واحدی می خوانند، وقتی یهودی مسيحی را قبول ندارد، مسيحی یهودی را قبول ندارد، در چه با هم اشتراک کردند؟ 

 قبول به جامعة ایمانی که حاضرجریانی است در داخل « ال َّذِینَّ لَّا یَّعْلَّمُونَّ »؛ بعد خدا ميفرماید: «وَّهُمْ یَّتْلُونَّ اْلکِتَّابَّ»

دارد ایمانش به کفر بدل می شود، کسانی هستند که تحت تأثير « رَّاعِنَّا»که طبق فرهنگ  نيستند، قبله جریان در نسخ

خدا می فرماید در این بحث مهمی که با جریان حق اختالف کردند، خداوند در روز قيامت بين . قرار گرفتندآنها القائات 

 طرف دوم حکم می کند.اینها و بين 


