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 16/2/1311: تاریخ    25جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

به شرط حالل  «حَلَالًا طَيِّبًا»بخوريد از آنچه در زمين است  «كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ»ای مردم  «يَا أَيُّهَا النَّاسُ»

درجه طيب  ممکن است يک چيزی حالل باشد اما كند يعني . وقتي طيب را بعد از حالل ذكر ميب بودنبودن و طيّ

لَا تَتَّبِعُوا وَ»بينديش. بودنش به طيب  باشي جلوتردر مقوله حالل خوردن اگر مي خواهي ، خيلي باال نباشد بودنش

فهميد كه  آيد شما مي مي «كُلُوا»در مقابل  «...وَلَا تَتَّبِعُوا»و تبعيت نکنيد از گامهای شيطان. وقتي  «الشَّيْطَانِخُطُوَاتِ 

وَلَا » فرمايد و در نقطه مقابل مي «كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا» فرمايد: . خدا به شما مي«كُلُواالتأ»گويد  شيطان مي

دهد به اينکه  دهد اينست كه پيروان خود را فرمان مي يکي از كارهايي كه شيطان انجام مي« خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ تَتَّبِعُوا

ری وادار كند. گاهي انسان را به ترک وانسان را به حرام خ شيطانحالل طيب خدا  را نخورند، هميشه اينطور نيست كه 

چون های شيطان؟  گويد نه، نخور حاال چرا فرموده گام شيطان مي كرده،. چيزی را خدا حالل كند حالل خوری وادار مي

آيد مثال خدا گوشت مرغ را حالل كرده،  گويد نخوريد به خودی خود گناه به نظر نمي شيطان در مرحله اول كه مي

كه گويم اگر نخورم گناه كه نيست، خوردن گوشت مرغ حالل است، واجب  گويد نخور. من با خودم مي شيطان مي

. يعني با اين نخوريد كه به همانا شيطان برای شما دشمن آشکار است :«إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ»خورم. مي نيست حاال من ن

خواهد شما را به يک سمتي سوق دهد. آن سمت  دارد به سمت شما و دشمني با شما. مي يک گام برمي ،گويد شما مي

بِالسَّوءِ »دهد. مصداق  ها و گناهان آشکار فرمان مي شيطان شما را به زشتي «وءِ وَالْفَحْشَاءِإِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّ» كجاست؟

مصداقش اينست كه شما را « وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ»در اين آيه در همين عبارت بيان شده است؛  «وَالْفَحْشَاءِ

بدهيد كه نسبت به آن علم نداريد. حاال اين را ملحق به آيه قبلي  يبه خدا نسبت كند به اينکه حرفي بزنيد و امر مي

در حاليکه آن حرام  كند كه بگويي اين حرام است حرام است. يعني تو را متقاعد ميكنيد. قدم بعدی چيست؟ بگو كه 

خدا حالل اعالم كرده تو به خاطر وسوسه شيطان  . حاللي را كه«وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» شود نيست، مي

چه كسي حق  كند كه بگويي حرام است! . اين قدم اول شيطان است. قدم بعدی اينست كه تو را راضي ميخوری نمي

رسد كه بگويد حرام  دارد حالل خدا را حرام كند؟ اگر كسي با وسوسه شيطان ترک حالل كند، كارش به جايي مي

گويي  . خدا فرموده حالل است و تو ميمنظورش اينست و الّا حرام است كه خدا فرموده را توجيه كند،ه را يا آنچ است.

 دهي كه علم به آن حرف، نداری.  نسبت ميبه خدا  را حرفيحرام است! 

هر چه را كه خدا  «اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ» شود كه تابع گامهای شيطان شدند، وقتي گفته مي به همين كساني

ما  بلکه« بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا»جواب ميدهند  «قَالُوا»نازل كرده، از آن تبعيت كنيد، كاسه داغ تر از آش نشويد 

 !دهيم كنيم از آنچه كه پدرانمان را بر آن يافتيم. يعني فرهنگ بومي خودمان را به اين حکم الهي ترجيح مي تبعيت مي

دهيم يکسری حاللها را نخوريم. از نظر ما با توجه به فرهنگ آباء و اجدادی ما حرام است. چه كساني  ما ترجيح مي

شروع به تاسيس امت  )ص(جامعه اسالمي هستند. از وقتي پيغمبر زنند؟ جريانهايي در داخل  دارند اين حرفها را مي

ای احکام خدا را  د. ديروز تحت تاثير كفار اهل كتاب، يک عدهبنديد راههای انحرافي مختلف را بمسلمان كردند، مدام با

 گويند نه، در كتابهای آسماني يهود و نصاری ، مي«إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» :فرمايد كنند؛ خدا مي كتمان مي
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كنند. يکبار هم در مقابل تاسيس امت جديد  يايستند، اقدام به كتمان م اينطور در مقابل احکام اهلل مي اينطوری نيست،

بگويد سعي بين  خواهد عجيب است! در موضوع صفا و مروه  كه اسالم مي رافتند. چقد ياد فرهنگ آباء و اجداديشان مي

اينجا  ،دهند، اصلش اشکال ندارد، اينها اگر خراب كردند، درستش كنيد صفا و مروه كه امروز مشركان دارند انجام مي

گويند علمای يهود، علمای نصاری. اينجا آن  كردند. اينجا مي گويند باباهايمان! باباهايشان داشتند اين كار را مي نمي

خواهد عکس آن رفتار كند  نکند اسالم ما را برگرداند به دوره جاهليت! در يک جايي كه اسالم ميكنند!  طرفي غش مي

 ، مثال در جاهليت يک سری از چهارپايانويد از اساس غلط استگبخواهد  يعني يک چيز در جاهليت است و اسالم مي

بود خوردنش حرام  در اين شرايطخوردنش حرام است، اگر گوسفند ديگر حرام كردند مثال اگر شتر ده شکم زاييد،  را

گويند  نمي خواهد آن را بردارد، اينجا اسالم مي ،. يک سری حرامهای دروغي تراشيدندبيان شده در سوره انعام و... ،است

شود؟ اين جريانات، جريانات  گويند پس فرهنگ آباء و اجداديمان چه مي كند، اينجا مي اسالم ما را از جاهليت دور مي

كنند به سمت  غش ميهم به سمت كفار اهل كتاب، با احکام در بيفتند، يک عده  كنند بيمار است. يک عده غش مي

أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا »كتمان است، هر دو افتند.  به خاطر اين با احکام درمي و شان آباء و اجدادشان و روحيه ملي گرايانه

فهميدند نبودند، يعني آنها خودشان  شان ملتزم به چيزی كه مي يعني حتي اگر پدران« وَلَا يَهْتَدُونَ يَعْقِلُونَ شَيْئً

شان عاقل نبودند، اگر  ولي ملتزم نشدند، اگر پدرانسازی ها غلط است  دانستند، اين حرام ساختند، خودشان مي

و اجدادی  ءفرمايد، فرهنگ آبا مان؟ يعني قرآن مي خواهند بگويند پدران شان هدايت يافته نبودند، اينها باز هم مي پدران

أَوَلَوْ »-1 د،فرماي نيد دو تا نکته را چقدر قشنگ خدا ميببي مبتني بر هدايت باشد وقتي محترم است كه عاقالنه باشد، تا

فهميدند، حرف زدند و  يعني حتي اگر پدران شان بدون التزام به آنچه مي« نَوَلَا يَهْتَدُو»-2« كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئً

  خواهند تابع آبا و اجداد باشند؟ به غير طريق هدايت سنت گذاری كردند، باز هم مي

بند  فهميدند پای شان به  آنچه مي در صورتي كه پدران واهد اين جور تعريض بزند،خ مي« لَا يَعْقِلُونَ شَيْئً»

 به التزام تا بگيرد، را نظری عقل تاييد چيزی يک بايد اول يعني. است شده درک چيز به التزام مفهومش عقل نشدند،

بودن، با هدايت سازگار  مبتني بر هدايت-2عاقالنه بودن، -1، دارد شرط تا دو تان تبعيت از پدران ؛عملي عقل بشود آن

آداب و رسوم ملي و بومي و چه و « مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»پدرت را وسط نکش. در مقابل « مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»بودن، پس لذا در مقابل 

آمده « مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»د، آمده است تا آداب و رسوم ما را اصالح بکن« مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»كني،  چه را وسط نکش. تو اشتباه مي

دارد، حاال بگوييم مثالً هر آداب و  ا هر قومي يک آداب و رسومي خياالت و اوهام ما را برطرف بکند. و الّ ،ها است تا بافته

كنند، سالهای سال اين كار  ميرد، زن زنده او را هم با او دفن مي رسومي محترم است، مثالً در يک مليتي، كسي كه مي

گويد، تابع دستور خدا باشيد، تابع وحي باش ديگر،  شان هم اين كار را كرده اند، در اين چيزها، عقل مي كردند، پدران را

 در نمي آيد.جور چيزها كه با عقل  اين

حاال خدا اسم كافر روی آنها گذاشت، كفر يعني حق را پوشاندی، يعني فهميدی حکم اهلل « وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا»

وَمَثَلُ »فرمايد:  لذا ميبه جواز فرهنگ بومي؛  ،و اجدادی ءحليت است و تو حکم به حرمت كردی، به جواز آبااست، 

« وَنِدَاءً...الَّذِی يَنْعِقُ »اين « كَمَثَلِ الَّذِی يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً»و مثل كساني كه كفر ورزيدند « الَّذِينَ كَفَرُوا

كنم اين است، مثل كسي است كه داد و  مقدار در تفاسير مورد بحث واقع شده است. معنايي كه بنده عرض مي يک

كند و داد و فرياد  ری ميبر زبانش جاودش از اين كلماتي كه كند كه خ كند، كلماتي را بر زبان جاری مي بيداد مي

فهمد به چي؟ توضيحي بدهم،  كند، اما نمي كند، فرياد مي نمي شنود چيزی جز دعوت و فرياد، يعني دعوت مي كند، مي
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حركت بدهد، يک سری صداهايي،  را خواهد يک گله ای نعق در لغت آمده كه صوت الراعي يعني چوپان كه مي

كه در طول تاريخ حيوانات هم با آن آشنا  به چريدن، اين صداهايي است يا شروع مي كندد كه گله مي ايستد، آور ميدر

ها هم بلد هستند و در مثالً راندن اسب هم همين است، در راندن االغ هم همين است، بايد بلد باشي  شده اند، چوپان

كند،  داند، اينها فرق مي حاال شما يک راعي ناشي را در نظر بگير، كه اين اصوات را به كار مي برد ولي معنايش را نمي

يعني اين، يعني دارد يک « الَّذِی يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً»كند اين حيوان مقابلش را،  طور دستپاچه ميچ

داند،  هايي را، يک اصواتي را به كار مي برد كه خودش هيچي به جز كليت داد و فرياد چيز ديگری از آن نمي حرف

گوييد، زمامداری امر حالل و  مي فهميد داريد چه كنيد، نمي کرار ميتان را ت د حرف پدرانگويد آقا شما كه داري يعني مي

د يوگ مي «فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْيٌ»حرام با شما و با پدران شما نيست كه، يک چيز را حرام كنيد، حالل كنيد، 

حقيقت را  ،كور هستند ،نديوگ كه بفهمد نميآن  ،دالل هستن ،همندف مين ،وييمگ ميهر چي  ،اينها كر هستند

 آنچه كه بايد به آن ملتزم باشند، ملتزم نمي شوند. پس اينها  «فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» ،بينند نمي

آی مردم بخوريد از آنچه « بًايَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّ»ببينيد اول فرمود: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»

دهند تابع شيطان بشوند و  بعد كه ديديم مردم ترجيح مي« عَدُوٌّ مُبِينٌ...وَلَا تَتَّبِعُوا »است، « حَلَالًا طَيِّبًا»كه در زمين 

که يک فيلتر بکنيم، حاال خدا مثل اين ءتبعيت از آبا« مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»دهيم، به جای تبعيت از  بگويند ما ترجيح مي

آنهايي كه مومن هستيد، آنهايي كه « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»شان بدهکار نيست،  گويد پس اينها كه گوش گذارد، مي مي

كُلُوا مِنْ »تان شکل گرفته است، با شما هستم، شما  در قلب« مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»حقيقت ايمان به اهلل و رسول اهلل و قرآن و 

ببينيد « كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنْ»تان كرديم، و شکر خدا را به جا بياوريد،  بخوريد از طيباتي كه روزی «تِ مَا رَزَقْنَاكُمْطَيِّبَا

اين فضای سخن دارد، اگر فقط عبد خدا هستيد، هر چه را كه خدا حالل كرده، شما هم حالل بدانيد، شما هم استفاده 

عبداهلل هستيد، اگر دانيد،  تان هستيد، عبد انداد هستيد، خودتان مي عبد پدرانمند باشيد، اگر هنيد، شما هم بهرك

ند در دام عرفانهای بعضي از اين كساني كه مي افتواهم يک نصيحتي برادرانه بکنم خ ميمن اينجا تکليف معلوم است، 

گويند گوشت خوردن فرهنگ دوران وحشي  كنند، مي مينوظهور و اينها، آنها هم همين حرف را بعضي هايشان تکرار 

گويند،  خورده. بعد مي گری بشر است، بشر اولش وحشي بوده است، عين حيوانات وحشي درنده بوده است، گوشت مي

، گاو زندگي ندك حيوانات ديگر هم حق زندگي دارند، مثالً گوسفند زندگي مي ،كم كم بشر در حال متمدن شدن است

كنند. كسي كه معتقد  كمپين راه بياندازيم، برای دفاع از گوسفندان، شمع روشن كنيم و از اين كارها مي ر،كند ديگ مي

 ل كرده است، بر خودش حرام بکند.است، آن نبايد چيزی را كه خدا حال« مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»به 

است و غير از اين نيست، كه حرام كرد بر شما، فقط اين « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْکُمُ»فقط حرام است بر شما « إِنَّمَا»

يا خفه شد مُرد، كه بدون ذبح شرعي مُرد، مريض شد مردار را بر شما حرام كرد، مردار يعني آن حيواني « الْمَيْتَةَ»

أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ  وَمَا»و گوشت خوک را بر شما حرام كرد، « وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ»خوردند  خون حرام است، خون را مي« وَالدَّمَ»

اينها را خدا  شود، ميبه نام غير خدا ذبح  ،به نام بت ها ،مثالً پای بت ها ،دوشنچه به غير نام خدا سر بريده مي و آ «اللَّهِ

 از اينها ديگر هيچ چيز حرام نيست؟حرام كرد، دقت كنيد ممکن است برای شما يک سوال پديد بيايد، كه غير بر شما 

كند، نه مطلق، اين  حصر اضافي است، يعني حصر نسبي، يعني در يک محدوده مشخص دارد حصر ايجاد مي« مَاإِنَّ»اين 

كند، فقط اينها حرام است و غير اينها حرام نيست، اين محدوده با توجه به  در آن حصر ايجاد مي« إِنَّمَا»محدوده كه 

اين انعام يعني اهلي ها، دام اهلي، اين  (1)مائده/ «عَلَيْکُمْ  الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلىأُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِيمَةُ »آيات قرآن، االنعام است، 
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محدوده دامداری است، دام اهلي چهار جفت است، دام اهلي حالل، يا گوسفند است، يا بز است، يا گاو است، يا شتر 

اينکه از بين محرمات فقط به خنزير،  است. حرامش خنزير است، خنزير هم يک دام اهلي است ولي حرام است. علت

همه حيوانات ميته دارند، پس « الْمَيْتَةَ»كه در عرض خنزير نيست، همه حيوانات خون دارند، يا مثالً خون چون ببينيد 

دم و ميته در عرض خنزير نيست، اينجا يک حيوان حرام فقط ذكر شده است، آن حيوان حرام خوک است، يعني خوک 

ام دنيا است، ديگر بقيه حالل هستند؟ خير، خوک تنها دام اهلي حرام است، سگ دام نيست، دام سم تنها حيوان حر

فرمايد بر يهود كل زيزور را  كند، كه خدا در قرآن مي دارد، دارای ناخن هستند، پنجه دارند، اينها قصه شان فرق مي

پنجه دارها بعضي هايش حالل است، مثالً، مثل  حرام كرديم، هر چه پنجه دارد بر يهود حرام است، اما در اسالم در

فقط در « إِنَّمَا» فرمايد  بعضي پرندگان، بعضي هايش حرام است، در اسالم تبعيض قائل شده است. پس اينجا اگر مي

محدوده دام اهلي است، حاال محصور شديم، همه جا برف است، دور تا دور، مثالً در يک روستايي هستيم، فقط يک 

يخ زده داريم برای خوردن، ديگر چيز ديگری نداريم، اين مي شود اضطرار، يعني چاره ای نيست، مجبوری گوسفند 

غَيْرَ »، دست دراز كني و بخوری، اين اشکال ندارد. منتها برای حفظ جانت، يا حفظ حداقل سالمتي ات به اين حرام

قيد توضيحي است، اضطرار را « غَيْرَ بَاغٍ»يست، اين اضطرار ناين بدون بغي، يک وقت شما زياده خواه هستيد، « بَاغٍ

كند، يعني تو مي تواني حاال گوشت نخوری، حاال گوسفند مرده است، گندم بخور، سيب زميني  ذهن تو دارد درست مي

د، بخور، پياز بخور، لوبيا بخور، من برای اضطرار اجازه دادم، پس حد اضطرار را رعايت كن، همين كه اضطرار برطرف ش

نه از روی تجاوز پيشگي،  نه از زياده خواهي،« وَلَا عَادٍفَمَنِ ...»ديگر تو هم دست از خوردن اين حرام بکش. اين مي شود 

إِنَّ »گناهي بر او نيست، چرا گناهي بر او نيست، چون « فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»هايي را بخورد،  مضطر شد كه يک همچين حرام

 دارد.  خدا بخشاينده مهربان است، خدا بزرگوار است؛ اينجا خدا گناه را از روی دوش او برمي «اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

و با اين « ...شْتَرُونَ بِهِوَيَ»كنند آنچه از كتاب كه خدا نازل كرده،  كساني كه كتمان مي« ...إِنَّ الَّذِينَ يَکْتُمُونَ»

راه بياندازند، تا يک ثمن قليلي، يک منفعتي از منافع دنيا را به دست بياورند،  كتمان مي خواهند برای خودشان كاسبي

وَلَا » زند، خدا روز قيامت با اينها حرف نمي« ...وَلَا يُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ»آنها بدانند بجز آتش چيزی نيست! « ...أُولَئِکَ مَا يَأْكُلُونَ»

 .د؛ و برای آنها عذابي است دردناکدار كند، آلوده نگاهشان مي و خدا روز قيامت اينها را تزكيه هم نمي« يُزَكِّيهِمْ

هيچ گرايي؛ درحالي كه  زدگي، گاهي تحت تأثير ملي دو مدل كتمان است، گاهي تحت تأثير غربجمع بندی: 

 چقدرش معقول و مشروع است. ديد دليل حقانيت به شکل مطلق نيست، بايد كدام 

ضاللت مي خرند به ثمن هدايت، كتاب اهلل « ...تَرَوُاأُولَئِکَ الَّذِينَ اشْ»اين كتمان كنندگان كساني هستند كه 

صيغة تعجب است، بخواهم « بَرَمَا أَصْ» .عذاب مي خرند به ثمن مغفرت« وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ»را مي دهند، « مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»

اگر كتاب « ...نَزَّلَ ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ»يعني خدا دارد اينها را مسخره مي كند،  قيق بکنم يعني چه صبورند بر آتش،ترجمة د

كتاب حركت كني  را نازل كردم به حق نازل كردم، كتاب مرز حق و باطل است، من كتاب را نازل كردم كه روی صراط

و كساني كه در كتاب اختالف كردند، مخالف كتاب حركت « ...ينَ اخْتَلَفُواوَإِنَّ الَّذِ»های آتش!  و نيفتي روی گودال

معنايش اين نيست كه در معنای يک آيه با هم اختالف نظر پيدا كردند، يعني مسيرت را « اخْتَلَفُوا فِي الْکِتَابِ»كردند، 

اينها در شقاق دوری از كتاب « لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ»ن جدا كني، و كساني كه خالف كتاب انديشيدند و حركت كردند، از آ

 در آتش افتادنشان تقصير خدا نيست.هستند، يعني فاصلة خودشان را به طرز چشم گيری از صراط جدا كردند. ديگر 


