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 70/70/8901: تاریخ    4 جلسه – فسطاط مبارکه سوره در تدبرتدریس  خالصه - صبوحی علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 یک خداوند سوره ابتدای ، یک مرور کوتاه داشته باشيم. در82بحثمان در سوره مبارکه فسطاط رسيد به آیه  

 اول «الَّذِینَ» که کرد شان معرفی ،«الَّذِینَ»  تا دو محور دو با پرهيزکاران، متقين، عنوان تحت فرمود، معرفی را گروهی

 که انفاق و است دین عبادی مسائل خالصه که نماز اقامه هست، آن در اعتقادات همه غيب، به ایمان بود، دین جامع

 کرد تاکيد دومی «الَّذِینَ» با اما بود، اول  «الَّذِینَ» همان در دین جامع است، مردم با ارتباط در رفتاری مسائل خالصه

 وحی امروز، وحی بگذارد، فرق وحی های نسخه بين انسان اینکه بدون باشد، شده گرفته وحی از بایدآن جامع دین  که

 سخنی فضای یک دوم «الَّذِینَ»، است حجت همه شده، صادر منبع و مصدر یک از همه انجيل، تورات، قرآن،. دیروز

 انجيل داریم، تورات ما بگویند خواهند می که کسانی با هستيم مواجه سوره این در که است، این سخنش فضای دارد،

کافرانی که دیگر انذار  «نَّ الَّذِینَ کَفَرُواا»بعد خدا دسته دومی را مطرح کرد،   کنيم؟ کار چه خواهيم می قرآن داریم،

انی را گفتيم، تطبيق مصداقی همان دسته دوم است، کس «وَمِنَ النَّاسِ »برای آنها اثر ندارد بعد دسته سومی نداشتيم، 

لفافه ای از ایمان پنهان کردند، می گویند ما خدا را قبول داریم، قيامت را هم قبول  هستند که کفر خودشان را در

 که هستند آنهایی اینها شود می معلوم است، زده مهر را قلبشان خدا و ندارد اثر آنها برای انذار دیگر که کافرانی داریم

 دنبال که ای بيچاره مستضعف مردم نه هستند، کفر ائمه گویم می که است این تعبيرم من ،رسيدند اوج به کفر در

عمال تمام، حاال یک پاورقی هم خدا زد، آن مثلهایی که زدیم،  82بحث در آیه  داد، نجاتشان باید و افتادند راه کافران

که  ا دست بهانه جویان می دهيم هرمثل ها بهانه گيری می کنند. خدا می فرماید  بهانه ریک عده راجع به آن 

نقص عهداهلل،  ...«الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ »فاسقين چه کسانی هستند؟  «ضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَوَمَا یُ»خواهد برود، بعد  می

کنيد، رشته متصل رسالت  عهد تصدیق رسول بعدی، که خدا در قرآن این عهد را گرفته است، رسول بعدی را تصدیق

 رسالت متصل رشته نيست، کوچکی ظلم است، بزرگی ظلم این ،است زمين در فساد این است، بزرگی ظلم، را بریدن

این فساد در زمين کردند  جدا انحرافی شاخه «یُوصَلَ أَنْ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ مَا وَیَقْطَعُونَ». کردند قطع را واحده امت حقيقت

 است. 

چطور کفر به خدا می ورزید، حال  آنکه شما مردگانی  «کَيْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَکُنْتُمْ أَمْوَاتًا» بعد خدا می فرماید:

یعنی قبل از این مرده بودی، هنوز حيات به تو داده نشده بود، و شما را  است، االن به نظر این «أَمْوَاتًا وَکُنْتُمْ»بودید، 

زنده کرد، سپس شما را می ميراند، و در آنجا شما را دو مرتبه زنده می کند، سپس به سوی او بازگردانده می شوید. 

هر چه را که در زمين  او کسی است که خلق کرد برای شما «هُوَ الَّذِی»چطور می توانيد به چنين کسی کفر بورزید، 

 حيات و مرگ پرونده فقط نه یعنی شما، برای کرد خلق او هست، زمين در که را چه هر «جَمِيعًا الْأَرْضِ فِی مَا» .هست،

 کرده زندگی مهيای او را زمين است، کرده پهن او است، پهن شما برای که ای سفره بلکه اوست، دست به کامال شما

 لَکُمْ خَلَقَ»  هایش، شگفتی همه این با هایش، قابليت همه این با هایش، ظرفيت همه این با امکاناتش، همه این با است،

 کانونی نقطه از است، کرده آسمان متوجه را خود نظر زمين، از سپس «السَّمَاءِ إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِی مَا

 هفت طبقه، هفت شکل به را واحد آسمان این و «سَمَاوَاتٍ سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ» است، کرده آسمان متوجه را خود نظر زمين،
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 است، کرده دهی سامان شما برای را آسمان این ملکوت، به ملک اتصال طریق طریق، هفت آسمان، هفت رتبه،

 این که کرد طبقه طبقه هم را آسمان این یعنی را، «سَمَاوَاتٍ سَبْعَ» «عَلِيمٌ شَیْءٍ بِکُلِّ وَهُوَ سَمَاوَاتٍ سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ»

 در خدا که است عرش به زمين کردن وصل آسمان، هفت این عرش، به کند وصلش را اهلل خليفه سکونت مهيای زمين

 ملک، عالم این دیگری، از بعد یکی که است، بزرگ اتوبان تا هفت است، راه تا هفت «طَرَائِقَ سَبْعَ»: فرماید می قرآن

 متصل خواهد می را زمين این آسمانها،  این بگذارد، پا زمين این روی بشر است قرار که را مادی زمين این ماده، عالم

 جایگاه و«  اسْتَوَى الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمَنُ»  و است هفتم آسمان باالی الهی عرش بعد که. الهی عرش به طبقه طبقه کند،

 حضور جایگاه که را زمين خواهد می عرش کانونی نقطه از حاال است، عرش عالم فرماندهی کانون نقطه یعنی استقرار،

 «خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِی جَاعِلٌ إِنِّی لِلْمَلَائِکَةِ رَبُّکَ قَالَ وَإِذْ». خواهد می جانشين کند مدیریت است انسان

دهنده هستم، در من قرار »که پروردگارت به مالئکه، گفت:  به یاد بياورید آن وقتی «وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ »

، جاعل وصف است، فرق وصف با فعل در این است که وصف «إِنِّی جَاعِلٌ»، اوالً خدا می فرماید: «زمين خليفه ای را

فت، بر شأن می سازد، خدا می گوید یکی از شئون من جعل خليفه است، این نشان می دهد که اگر این خليفه از دنيا ر

اساس شأن جاعليت، خليفه ای دیگر باید نصب شود، ثانيا، می فرماید، یک خليفه، خليفه یک دانه است. ما شنيدیم 

گوید خدا یک خليفه روی زمين گذاشته  آید، آیات قرآن می است. به نظر حقير از آیات قرآن برنمی« انسان خليفه اهلل»

  ب خداست و باید وصل به عرش باشد.ناست. خليفه بودن خدا برای حکم کردن از جا

ى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فَتَلَقَّ» یعنی به آدم کل اسماء را آموخت تا معلوم شد او خليفه است.  «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ...»

اسماء را رفيت علم به کل چون آنها ظ شد به مالئکه داد. حضرت آدم رشد کرد، تعلّم حاصل شد. علمی که نمی «کَلِمَاتٍ

ریزد؟ یک عالمت سوالی اینجا  کند و خونها را می دهی در زمين کسی را که فساد می مالئکه گفتند: آیا قرار می .نداشتند

در ذهن همه مفسرین شکل گرفت که مالئکه روی چه حسابی این حرف را زدند؟ دو تا جواب به آن داده شده است که 

اند: اینها این حرف را زدند به  باشد. یک جواب اینست که گفته ات صحيح نمیبه نظر حقير هيچکدام با توجه به این آی

دانستند که آنها کارشان قتل و  کردند مالئکه می خاطر اینکه قبل از حضرت آدم عليه السالم یک انسانهایی زندگی می

از همانها است. این یک حرف کنند. چون اینها این سابقه را داشتند، مالئکه گفتند که این هم  غارت است، و فساد می

ای و هيچ شاهدی در آیات قرآن ندارد. قطعاً حضرت آدم عليه السالم نسخه تکامل یافته آنها  که در آیات هيچ سابقه

نيست. ما داروینيسم نيستيم. حضرت آدم عليه السالم سر سلسله خلق یک موجود جدید است جواب دومی که دادند، 

تداللی کردند که آدم جسم است، ماده است و اقتضائات عالم ماده بر آن حاکم است، زمين گفتند: مالئکه با خود یک اس

آید، منافع با هم تداخل پيدا  تزاحم است؛ جا کم میمحل هم که مادی است، این آدم اگر برود در زمين چون زمين 

ست که خدا نفرموده که من شود، اشکال این حرف یکی این ریزد، فساد درست می شود و خون می کند. دعوا می می

اینکه مالئکه  م خليفه کنم، این یک. اشکال دیگرخواه خواهم بنی آدم را خليفه کنم، فرموده آدم عليه السالم را می می

ار یعنی ما سزاواریم. اگر زمين قرار است د دهند، برای خليفه شدن پيشنهاد می کنند خودشان را در این اعتراضی که می

تر خطی داریم  شود. چه فرقی کرد؟ در یک صفحه قبل دار تزاحم! شما هم دعوایتان می روید در هم میتزاحم باشد شما 

مَرَ اللَّهُ بِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَ» دارد. آیات قبلی راجع به چی بود؟  هم ادامه که این خط هنوز« فساد فی االرض»به نام خط 

د در زمين بی ربط به بحث آن باشد. پس افسادی که به معنی قطع طریق بود. نباید علی القاعده این فسا «أَنْ یُوصَلَ

کند انسانها را، جنگ و خونریزی به دنبالش است. این  کند، شاخه شاخه می است، رشته واحد را از وحدت خارج می
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آدم عليه السالم تعليم داد بعد خدا همه اسماء را به  «مَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَاعَلَّوَ »نتيجه طبيعی افساد در زمين است. 

مسميات این اسماء را، چون هر اسمی را مسمياتی است. بنده اگر اسمم علی است مسمای علی اینجا ایستاده است. 

اسماء را به آدم عليه السالم تعليم داد. مسمياتش را به مالئکه عرضه کرد.  مالئکه را با آن مسميات مواجه کرد. در 

دانی چيست. یعنی علم به اسمش داری.  شوی، می آید: شما با یک چيز مواجه می حالت پيش می مواجه با هر چيز دو

 دانم چيست، پس اسمش را شوم می ای مواجه می اسم وجه ربط بين هر موجودی با موجود دیگراست .من با یک پدیده

نشان  ...«َأَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ  » بلدم. صحبت از چند کلمه بلد بودن نيست، صحبت از معرفت داشتن است. سپس فرمود:

شناسيد اینها را. منظور این نيست که مثال اسم این چيست؟ یعنی نشان دهيد که علم دارید اگر راست  بدهيد که می

 .کنيد شما سزاوار خالفت هستيد گویيد و فکر می می

 امکان اینجا در «علّمهُم»  زیرا. «علّمهُم»: فرماید نمی « بِأَسْمَائِهِمْ أَنْبِئْهُمْ»  آدم ای« آدَمُ یَا»: فرمود خدا« قَالَ» 

. بده خبرشان مسميات آن اسماء از«  بِأَسْمَائِهِمْ». آنها به بده خبر«  أَنْبِئْهُمْ» . ندارند را تعلّم ظرفيت آنها چون ندارد،

 االن: این یعنی مسمی اسم یک تعليم چيست؟ مسمی آن اسم تعليم با فرقش دانيد می مسمی یک اسم از دادن خبر

 آمدید، شما. کنم می برقرار ربطی یک بقره سوره و شما بين یعنی دهم؛ می تعليم شما به را بقره سوره اسم دارم من

. شوید می بقره سوره به عالم گيرید، می یاد شما. است بقره سوره اسم تعليم این. دهم می یاد هم من دهيد، می گوش

 هستی؟ بلد هم شما هستند بلد بقره سوره اینها گویم می. کند می ادعایی یک و آمده بيرون از کسی هست یکبار حاال

. بدهيد یادش گویم می شما به یکبار. نيستم بلد گوید می. دهم می نشانش. اینست گویم می چيست؟ بقره سوره گوید می

 هم او تا باشد داشته را ظرفيتش که شرطی به بدهيد یادش یکی یکی شما و بگيرد یاد و کالس سر بياید باید یعنی

 شما که را او کنيد حالی یعنی. بقره سوره اسم به را او دهيد خبر گویم می یکبار. شود بقره سوره اسم به عالم شما مثل

 که هست ای بقره سوره به علم یک هست، ای بقره سوره یک بله، که شود می متوجه او حد این در. نيست بلد او و بلدید

 أَنْبِئْهُمْ» : فرمود السالم عليه آدم حضرت به خدا. است« بِأَسْمَائِهِمْ أَنْبِئْهُمْ»  این. ندارم من و دارید را علمش شما

  .داری اسماء به علم تو که مالئکه این به بده خبر « بِأَسْمَائِهِمْ

گفتند منزهی از اینکه از ما چيزی را بخواهی که ما آن را نمی دانيم. ما علم نداریم جز آنچه  «قَالُوا سُبْحَانَکَ »

 «أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ »که تو به ما تعليم دادی. تو اینها را یاد ما ندادی، ما از کجا بدانيم اینها چيست؟ خدا فرمود: ای آدم 

همينکه حضرت آدم عليه  علّم را ندارند. از اسماء آن مسميات خبرشان بده.. چون آنها ظرفيت ت«علّمهُم»فرماید:  نمی

السالم نشان داد که اسماء را بلد است و مالئکه خبردار شدند، خدا فرمود: آیا نگفتم به شما که من غيب آسمانها و 

ریزد. ما  کند، خون می ساد میکردند؟ که این آدم ف کنيد. چه چيز را آشکار می دانم و آنچه را که آشکار می زمين را می

کردید. یعنی همان موقع که  دانم آنچه را که شما مخفی می کردند. و من می مسبح هستيم، مقدسيم، اینها را آشکار می

کند، چرا او را  کند، فساد می کنيم، او سفک دماء می کنيم، ما تقدیست می گفتيد ما تسبيحت می داشتيد به من می

کنيد  دانستم پشت حرفتان، آنچه که پنهان می کنی، همان موقع من می چرا ما ر ا خليفه نمی خواهی خليفه کنی، می

کنم آیا برای شما سوال نشد مالئکه چی در دلشان نگه داشته  دهد. از شما سوال می چيست. اینجا خدا یک کد می

چرا از خودمان  «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ  » :خواهد به این سوال جواب بدهد. ماجرا اینست بودند؟ حاال خدا می

تکرار شد؟  این حرف جعل خليفه را که خدا به مالئکه گفت قبل از خلقت آدم عليه السالم بود  «ذْاِ»ِ نپرسيدیم چرا این

خواهد بگوید،  ما خدا مییا بعد از خلقت آدم )ع(؟ بعدش بود، آدم خلق شده بود. حاال صحبت از جعل خليفه است. ا
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ای که بين من و مالئکه و آدم عليه السالم پيش آمد، یک اتفاقی افتاده بود؛ حرفی که مالئکه داشتند  قبل از این صحنه

یک یادآوری در دل یادآوری است در این ماجرا ما  «وَإِذْ  »کردند به آن اتفاق ربط داشت. این  و چيزی که پنهان می

تا سوال است:  دانم چه چيزی در دلتان بود. االن برای ما دو فرماید من می اض داشتند و خدا میدیدیم مالئکه اعتر

خواستند او خليفه  ای داشتند با آدم که نمی اعتراض مالئکه به چی ربط داشت؟ مگر چی در دلشان بود؟ چه مساله

. لذا در مساله سجده یک صحنه فيلم فرماید مساله خيلی روشن است؛ بين خلقت با خالفت فاصله است شود؟ خدا می

را خلق کردم و از روح خود در او دميدم. بعد به مالئکه گفتم به او سجده کنيد. آنها نيز  برد. من آدم )ع( تر می را عقب

 بی چون و چرا سجده کردند جز ابليس که او سجده نکرد  اباء کرد، استکبار ورزید و از کافران شد بعد به آدم )ع(

که اگر به این درخت نزدیک شوید از  خواهيد بخورید ولی به این درخت نزدیک نشوید رو در بهشت.  هرچه میگفتيم ب

ظالمان خواهيد شد. همانی که سجده نکرده بود، همان خاطی و یاغی آدم عليه السالم و همسرش را فریب داد  و از آن 

ن و فریب خوردن آدم عليه السالم باعث شد ما همه را جایگاهی که در آن بودند، آنها را اخراج کرد. این کار شيطا

بروید دشمنی کنيد. این اخراج قبل از  « ....بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَکُمْ »ای اخراجشان کردیم؟  اخراج کنيم. و با چه قاعده

جب خدایا ما چيزی خواهد در زمين جعل خليفه کند. تا اینجای مطلب را مالئکه دیدند که ع این است که خدا می

کند، این آدمِ قطع کرده آن رشته اتصال را، این آدم اخراج  گویيم که آیا آدمی را که فساد می گویيم، همين قدر می نمی

را گفتند که او را خليفه نکن ولی این را نگفتند خواهی خليفه کنی؟ مالئکه این  میشده را، این آدم در معرض افساد را 

اینکار را با ما کردی؛ ما را ساجد کسی کردی که برای ما تره خورد نکرد و مطيع همانی شد که   که خدایا تو قبال هم

گویند؛ تا اینجا حرفشان درست است. چه فرقی  دانستم. تا اینجا که مالئکه راست می گوید من می سجده نکرد! خدا می

است مثل اینکه گفت  «عَلَّمَ  »آن روی سکه  «تَلَقَّى»این  «اتٍفَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَ »وجود دارد؟ خدا ميفرماید: 

فاق افتاد و آدم عليه السالم تعليم و تعلم ات «فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ »از زمين  «لَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَعَ »بایستيد. از باال 

شده بودند؟ آدم عليه السالم و حواء. هر دو توبه کردند ولی چند نفر از آدمها از بهشت اخراج  بشود. همانی که بایدشد 

لسالم یک جا خدا نفرموده حواء تلقی کلمات کرده، یکجا نگفته من به حواء علم به اسماء دادم جریان توبه آدم عليه ا

عالِم به اسماء شود تا  . اما جریان توبه آدم عليه السالم اینست که کلمه به کلمه از خدا تلقی کند تاغير از توبه حواء بود

این آدمی که پایش در زمين است سرش برسد به عرش، وصل بشود، وقتی رسيد به عرش آن موقع خدا مالئکه را جمع 

کرد یادتان است گفتيد ما سزاواریم، او نه، چيزهایی در دلتان نگه داشتيد و به من نگفتيد. حاال مالئکه چقدر علم به 

الم وقتی گفت، گویا در این فاصله، این تعليم الهی فضا را کال تغيير داد. آدم عليه السالم را اسماء دارید؟ آدم عليه الس

رساند به جایگاه سزاوار بودنش برای خالفت. ما در جریان حضرت آدم عليه السالم یک نکته مهم را خواستيم عرض 

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا  »به لحاظ وقوعی بعد از  ..«.لَائِکَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَ »کنيم که باید روی این نکته تامل کنيد: 

خواهد برگردد خدا از اراده  است. بعد از اخراج وقتی  آدم عليه السالم توبه را آغاز کرد یعنی نشان داد که می «لِآدَمَ 

خدا آن تعليم را انجام داد و آدم عليه السالم  خودش به جعل خليفه پرده برداشت. مالئکه اعتراضشان را انجام دادند و

هم این تلقی را انجام داد. بعد خدا فرمود آدم این را دارد ولی شما ندارید خدا از اراده جعل خليفه قبل از تحقق کامل 

 شروع تلقی، با شروع توبه خبر داد.دهد. با  توبه خبر می

 م کنيد.جهت تعجيل در فرج پر شکوه آقایمان صلوات بلندی خت


