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 7/2/1399: تاریخ    17جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الر َّحِيمِ  الر َّحْمَّنِ الل َّهِ بِسْمِ

جواب داده  ،نصرانی بودن یا یهودی بودن است شبهه ایجاد شده توسط اهل کتاب کافر اینکه راه بهشتی شدن

جواب ، «بَّلَّى مَّنْ أَّْسلَّمَّ وَّْجهَّهُ لِل َّهِ وَّهُوَّ مُحْسِن  »شد، هم جواب اثباتی داده شد و هم جواب نقضی. جواب اثباتی چه بود؟ 

اما یک سوال بی جواب هنوز در این مسئله باقی است و آن اینکه: «. ...وَّقَّالَّتِ الْيَّهُودُ لَّيْسَّتِ الن َّصَّارَّى »نقضی چه بود؟ 

چطور خدا راضی می شود یک  ،که مرکز شرک و مرکز بت پرستی است طور خدا راضی می شود به اینکه یک کانونی،چ

چنين کانون آلوده به شرکی بشود قبلۀ موحدان؟ این احتياج به یک تدارکی دارد، یعنی خدا باید راجع به این مسئله 

شروع  114ضيحاتی بدهد تا ابهامات ما برطرف شود؛ آیه اقتضاء دارد که خدای بزرگ در این باره تو توضيحاتی بدهد،

 توضيحاتی از این دست است.

مَّنَّعَّ مَّسَّاِجدَّ الل َّهِ أَّنْ یُذْکَّرَّ »-1تر است از کسانی که دو خطا را انجام بدهند:  چه کسی ظالم« وَّمَّنْ أَّظْلَّمُ ِمم َّنْ»

و تالش « وَّسَّعَّى فِی خَّرَّابِهَّا»-2کسانی که بخواهند مانع شوند از اینکه اسم خدا ذکر شود در مساجداهلل؛  «فِيهَّا اسْمُهُ

تر است از آن کسانی که منع کنند ذکر اسم خدا را  کنند در خراب کردن مساجد خدا؛ خدا می فرماید چه کسی ظالم

 در مساجد خدا و تالش کنند برای ویرانی مساجد خدا.

یک معنای ظاهری دارد یعنی اینکه تالش کنند « سَّعَّى فِی خَّرَّابِهَّا»اولی که معنایش روشن است.  ببينيد

افزاری، یکی معنای نرم افزاری هم دارد که من  مسجد را ویران کنند، مسجد را نابود کنند، همين نابودی سخت 

هر چند آن هم گناه  ،افزاری مراد است م این معنای نرمتوجه به سياقی که ما در آن هستي احتمال قوی می دهم با

یک عنوان « سَّعَّى فِی خَّرَّابِهَّا»شاملش می شود اما در سياقی که ما هستيم منظور از « وَّمَّنْ أَّظْلَّمُ»بزرگی است آن هم 

خدا در مساجد  است. همين که کسی مانع بشود از ذکر اسم« مَّنَّعَّ مَّسَّاجِدَّ الل َّهِ أَّنْ یُْذکَّرَّ فِيهَّا اسْمُهُ »دیگری از همين 

خدا او در حقيقت دارد تالش می کند در راه خرابی مساجد خدا، یعنی آباد بودن مساجداهلل به این است که اسم اهلل در 

شاید تزئيين هم کرده، زیبا هم کرده،  آن ذکر شود، کسی اگر مانع شد در حقيقت سعی در خرابی مساجداهلل کرده حاال

، «مَّنْ»برمی گردد به این « أُولَّئِکَّ»این « أُولَّئِکَّ مَّا کَّانَّ لَُّهمْ أَّنْ یَّْدخُلُوهَّا» است. ولی حقيقت مسجد به ذکر اسم اهلل

اجازه ندارند، « مَّا کَّانَّ لَُّهمْ أَّنْ یَّْدخُلُوهَّا»یعنی این کسانی که این دو خطا را، این دو گناه را انجام می دهند « أُولَّئِکَّ»

إِل َّا »ینکه داخل شوند به مساجد خدا، یعنی حق ورود به مساجداهلل را این افراد ندارند، ا« أَّْن یَّدْخُُلوهَّا»نيست برای آنان 

القاعده نباید بتوانند با امنيت، با خيال راحت پایشان را بگذارند در مساجداهلل، کسانی  مگر با ترس، یعنی علی« خَّائِفِينَّ

، یعنی شما هستيد که نباید امنيت بدهيد به آنها برای ورود به «إِل َّا خَّائِفِينَّ» که مانع ذکر اسم خدا در مساجد هستند

این افراد در دنيا برایشان « لَُّهمْ فِی الد ُنْيَّا خِزْی »مساجد، آنها باید نگران باشند، ترسان باشند از ورود به مساجداهلل؛ 

 ت عذاب با عظمتی در نظر گرفته شده.و برای همين افراد در آخر« عَّظِيم ...وَّلَُّهمْ »خفت و خواری در نظر گرفته شده، 

منظور آیا کافران اهل کتاب « مِم َّنْ مَّنَّعَّ مَّسَّاجِدَّ الل َّهِ»مفهوم آیه را گفتم، مقصود آیه چه کسانی است؟ این 

دهد، آن  هستند یا منظور مشرکان؟ بله منظور مشرکان هستند. در حقيقت اینجا خدا به یک سوال مقدر جواب می
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ایا تو می خواهی بگویی ما رو کنيم به مسجدالحرام، خب مسجدالحرام جایی است که امروز یک سوال این است: خد

ها را،  اند برای همين اخراج کردند مسلمان ای مانع از ذکر اسم خدا در آنجا هستند. مشرکان بر مسجدالحرام مسلط عده

می کند( نه اینکه شما بگویيد چون مشرکان بر  می فرماید بله، آنها هستند که نباید آنجا باشند، )ببينيد فاز را عوض

اش کردند، آنها خرابش کردند، آنها حق  آنجا مسلط هستند پس ما رو نکنيم به سوی آن، آن مسجد خداست، آنها آلوده

ندارند داخل در مسجد خدا بشوند جز خائفين، مگر با ترس. اینجا خدا کد می دهد، ببينيد یک کد جنگ با کافران اهل 

فرمود فعاًل صبر « فَّاعْفُوا وَّاصْفَّحُوا حَّت َّى یَّأْتِیَّ الل َّهُ بِأَّمِْرهِ»داده شد، در درس دیروز اشاره کردم، آنجا که فرمود:  کتاب

دهد، می فرماید ببين اگر  باز دارد کد می« مَّا کَّانَّ لَّهُمْ أَّنْ یَّْدخُلُوهَّا إِل َّا خَّائِفِينَّ »کنيد، اینجا هم می فرماید: 

ای هم داریم روی دوش شما می گذاریم، و آن اینکه باید  را قبله می کنيم برای شما، یک وظيفهمسجدالحرام 

مسجدالحرام از لوث شرک و وجود مشرکان پاک گردد و نباید مشرکان با امنيت بتوانند داخل مسجدالحرام شوند، 

ل باشيد، شما باید آنجا را از لوث وجود فعال ًتصریح نمی کند به جهاد ولی اشاره کرد؛ یعنی مومنان منفعل نباشيد فعا

 شرک و مشرکان پاک کنيد.

ببينيد این آیه هم می خواهد به آیه قبل  «وَّلِل َّهِ الْمَّشْرِقُ وَّالْمَّغْرِبُ فَّأَّیْنَّمَّا تُوَّل ُوا فَّثَّم َّ وَّْجهُ الل َّهِ إِن َّ الل َّهَّ وَّاسِع  عَّلِيم  »

ای از زمين را آلوده به لوث شرک کردند، اگر  ای رفتند یک نقطه عدهکمک کند. این آیه می خواهد بفرماید اگر هم یک 

سعی در خراب مساجد داشتند باعث نمی شود که آنجا از مالکيت خدا در آمده باشد، بگویيم دیگر دربارۀ آنجا خدا نمی 

ود مشرکان در تواند تصميم بگيرد! همه جا برای خداست، چطور خدا نمی تواند تصميم بگيرد؟ چطور خدا بخاطر وج

وَّلِل َِّه »ای از زمين که مسجد او است و آنها خراب کردند مسجد او را، ویران کردند، به لحاظ معنا ویران کردند  یک نقطه

مشرق و مغرب عالم متعلق به خداست. ببينيد اینجاها دیگر رنگ و بوی اینکه بحث بحثِ قبله است « الْمَّشْرِقُ وَّالْمَّغِْربُ

به این طرف، هرچند تصریح به قبله  104های قبله بود، دعوا سر قبله بوده از آیه  ها بحث که بحثکامالً روشن شده 

هر جا روکنيد آنجا وجه اهلل است. این هر جا رو کنيد آنجا « فَّأَّیْنَّمَّا تُوَّل ُوا فَّثَّم َّ وَّجْهُ الل َّهِ»هنوز نشده ولی رنگ و بوی قبله 

وجه اهلل است نمی خواهد بفرماید اصاًل قبله موضوعيت ندارد، نمی خواهد بفرماید حاال شما هر طرف خواستيد بایستيد، 

أَّیْنَّمَّا تُوَّل ُوا »این رو به کعبه بایست، رو به بيت المقدس بایست، رو به هيچ کدام نباش! نه این حرف را نمی خواهد بزند، 

می رساند که هر جا را که خدا بخواهد اختيار دارد به عنوان قبله معين کند، چرا؟ چون همه جای زمين « فَّثَّم َّ وَّجْهُ الل َّهِ

یعنی خدا را نمی شود محدود کرد در یک « إِن َّ الل َّهَّ وَّاِسع »وجه اهلل است، پس دست خدا در انتخاب قبله باز است. 

مکانی، بگویيم اگر رو به این طرف کردی این رو به خدا می شود اما اگر آن طرفی شد دیگر رو به خدا نمی  منطقه

 و علم اینکه کجا را قبله کند باز پيش خود خداست. شود،

رمود: ف 114جواب بدهد، در آیه  114هم می خواهد به یک سوالی دربارۀ آیه  116آیه  «وَّقَّالُوا ات َّخَّذَّ الل َّهُ وَّلَّدًا»

مصداقش چيست؟ اینها چطوری مانع شدند از اینکه اسم خدا در مساجدش ذکر شود؟ « فِی خَّرَّاِبهَّا....مَّنَّعَّ مَّسَّاجِدَّ الل َّهِ »

نگفتند خدا نه! « وَّقَّالُوا ات َّخَّذَّ الل َّهُ وَّلَّدًا»فرماید اینطوری خراب کردند مساجد را:  دهد، می به این جواب می 116این آیه 

بغل اسم مقدس اهلل فرزند برای او تراشيدند، و بعد برای آن فرزندان هم آمدند پيکر تراشيدند و آن پيکرها را اما آمدند 

هم آوردند چيدند در خانۀ خدا، این در حقيقت مانع ذکر اهلل شدن است. کسی نگوید که مشرکان که نمی گفتند خدا 

ا هم ذکر کنيد، الت و عزی و منات را در سوره نجم یادتان های خدا ر را ذکر نکنيد! می گفتند خدا به جای خود، بچه

 مَّا عَّابِدُونَّ أَّنْتُمْ وَّلَّا ... أَّعْبُدُ  مَّا عَّابِدُونَّ أَّنْتُمْ وَّلَّا لَّا أَّعْبُدُ مَّا تَّعْبُدُونَّ»فرمود:  است؟ در سوره کافرون چطور پيامبر خدا می
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یعنی ما هيچ شراکتی در پرستش با هم نداریم، نه در خدای یگانه، نه در ارباب بعدی، در هيچ کدام؛ مشرکان  «أَّعْبُدُ

خواستند بگویند آقا ما سر خدا که دعوا نداریم! آن سر جایش، آن را ما قبول داریم، دعوا سر چيست؟ دعوا سر  می

مان یکی  هم یکی شویم، خدای اصلی ی مهمی نيست، بيا باگویيم بله، این دعوا گویی نه ما می های خداست، تو می بچه

این خدای واحد با هيچ چيز، با هيچ کس نه در طول خودش نه در عرض خودش قابل جمع  است، که پيامبر فرمود:

 ؟ چطور مانع«سَّعَّى ِفی خَّرَّابِهَّا»نيست، این متوحد است به ذات، او احد است، پس چطور اینها خراب کردند مساجد را؟ 

او منزه است « سُبْحَّانَّهُ»گذاریم.  کنيم می ذکراهلل شدند؟ گفتند اینها دخترهای او هستند و ما هم یک نمادی درست می

نه فقط فرزندی ندارد که هر چه در آسمانها و « بَّلْ لَّهُ مَّا فِی الس َّمَّاوَّاتِ وَّالْأَّرْضِ»از اینکه شما برای او فرزند بتراشيد، 

زمين است ملک اوست. ببينيد این را آورد در تقابل با فرزند بودن، فرزند آیا مملوک است؟ فرزند ملک است؟ فرزند 

ملک نيست، فرقش این است. اگر آمدی گفتی خدا فرزند دارد این فرزند برای خودش یک وارثی است، مملوک پدر و 

شود خرید و فروش  رزند، نمی شود گفت که اگر من پسری دارم پسرم ملک من است، آیا فرزند را میمادر نيست ف

کرد؟ نه! چرا؟ چون فرزند ملک نيست. خب همۀ عالم را خدا خودش خلق کرده و همۀ عالم ملک خداست، پس دیگر 

همۀ آنچه که در آسمانها و زمين است همه « کُل   لَّهُ قَّانِتُونَّ »شما چطور می خواهی برای خدا قائل به فرزند بشوی؟ 

 برای خدا قانت هستند، فرمانبردار او، یعنی مملوک قانت خدا هستند، شما چطور آمدید برای خدا قائل به ولد شدید؟

« ْرضِ بَّدِیعُ الس َّمَّاوَّاتِ وَّالْأَّ»شد برای او؟ می فرماید « مَّا فِی الس َّمَّاوَّاتِ وَّالْأَّرْضِ »حاال یک نفر بگوید چطور شد 

ای که از قبل موجود  به معنای خلق کردن است بدون مادۀ اوليه« بَّدِیعُ»ها و زمين را من خودم خلق کردم، این  آسمان

( را بدون ماده 3)احقاف/« الس َّمَّاوَّاتِ وَّالْأَّرْضَّ وَّمَّا بَّيْنَّهُمَّا»باشد و بدون طرحی که از جایی الگو گرفته باشد، یعنی خدا 

إِذَّا »ز قبل موجود باشد از آنجا وام گرفته باشد، یعنی مالک صفر تا صد است، تبدیل کننده نيست، ای که خودش ا اوليه

ها و  است، چطور او بدیع آسمان« بَّدِیعُ الس َّمَّاوَّاتِ وَّالْأَّرْضِ»این خودش پشتوانۀ « قَّضَّى أَّمْرًا فَّإِن َّمَّا یَّقُولُ لَّهُ کُنْ فَّيَّکُونُ

را « بَّدِیعُ الس َّمَّاوَّاتِ وَّالْأَّرْضِ»پس  راده کند یک کلمه به آن می گوید باش می شود،زمين است؟ چون که هرچه را که ا

توضيح می دهد، البته یک اشعاری هم دارد، این خدا امروز تصميم گرفته قبله عوض شود، یعنی در جریان تغيير قبله 

قبله باشد تمام هر آنچه که یک قبله می پای امر خدا در ميان است، ارادۀ اوست اگر او اراده کند که مسجدالحرام 

 می آید، این اشعار این جمله است.خواهد در مسجدالحرام به وجود 

می گویند ادات تحضيض، یعنی پس چرا خدا با « لَّوْلَّا»به ، «لَّوْلَّا یُکَّل ِمُنَّا الل َّهُ»کسانی که نمی دانند گفتند: 

چرا یا « أَّوْ تَّأْتِينَّا آیَّۀ »خودمان حرف نمی زند؟ مثل اینکه طلبکارانه توقع دارند خدا مستقيم با خود اینها صحبت کند، 

شبيه « قَّوْلِِهمْ مِثْلَّ» همينطوری حرف زدند کسانيکه قبل اینها بودند« ...کَّذَّلِکَّ قَّالَّ » آید ای برای ما نمی آیه و نشانه

زنند  چقدر قلبهایشان به هم شبيه است؛ کسانيکه امروز این حرف را می «تَّشَّابَّهَّتْ قُلُوُبُهمْ» همين حرفها تکرار کردند!

آیاتی را ما « قَّدْ بَّي َّن َّا الْآیَّاتِ» خواهند! فرماید آیه از من می زدند. بعد خدا می با کسانيکه در گذشته همين حرف را می

 برای مردمی که بخواهند یقين کنند. « لِقَّْومٍ یُوقِنُونَّ» خواهد: ن و روشن کردیم منتها گوش شنوا میتبيي

 اینجا هيچ فرقی با« ال َّذِینَّ لَّا یَّعْلَّمُونَّ »خواهيم مقصود را بررسی کنيم:  ما مفهوم را بررسی کردیم االن می

 گروهی بودند که در جامعه« ال َّذِینَّ لَّا یَّعْلَّمُونَّ» 113در یک سياق هستيم، در آیه  ندارند 113آیه « ال َّذِینَّ لَّا یَّعْلَّمُونَّ»

افتاد  داشت تبدل کفر و ایمان اتفاق می ایمانی در جریان تغيير قبله تحت تاثير یهود و نصارا قرار گرفته بودند و
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کردند به سبک درخواست کردن بنی اسرائيل. این  سوال می از پيغمبر)ص( گرفتند. قرار می «لْکَّافِرِینَّ عَّذَّاب  أَّلِيم ل»جزء ِ

 خواهند این نسخ بزرگ الهی را تمکين کنند.  جریان ناآگاه نمی

ما تو را به حق نازل کردیم، بشارت دهنده کسانی هستی که به تو اعتماد « ...إِن َّا أَّرْسَّلْنَّاکَّ بِالْحَّق ِ بَّشِيرًا وَّنَّذِیرًا  »

کنند، و انذار دهنده کسانی هستی که حرف تو را گوش نمی دهند، به تو پشت می کنند،  می کنند، تو را قبول می

چيست؟ یعنی پيامبر با وجود اینکه اینها دارند اینقدر فشار به او وارد می کنند، هنوز « وَّلَّا تُْسأَّلُ»ببينيد، فضای سخن 

ه اینها یک جوابی بدهد بلکه اینها قانع گویا در قبال آنها احساس مسئوليت دارد، یعنی هنوز حضرت می خواهد ب

از تو سوال نخواهد شد درباره دوزخيان، درباره اصحاب دوزخ، « وَّلَّا تُسْأَّلُ عَّنْ أَّْصحَّابِ الْجَّحِيمِ»بشوند، خدا می فرماید: 

از بشود تو مورد سوال قرار نخواهی گرفت. پيامبر نکند شدت احساس مسئوليت تو در قبال این جماعت ناآگاه، زمينه س

برای اینکه یک جوری با یهود و نصارا دومرتبه برگردید سر یک ماجرا و داستان، نه، ما دیگر از یهود و نصارا بریدیم، 

بله پيامبر، اگر یهود و نصارا به تغيير ندادن ق« وَّلَّنْ تَّرْضَّى عَّنْکَّ الْيَُّهودُ وَّلَّا الن َّصَّارَّى حَّت َّى تَّت َّبِعَّ مِل َّتَّهُمْ»پيامبر من بدان، 

راضی بودند، حرجی نبود، یهود و نصارا از تو راضی نمی شوند، تا وقتی که از آیين آنها تبعيت کنی، لذا دیگر اصالً به 

هيچ عنوان برای برگشتن به سمت قبله یهود و نصارا مجالی باقی نمانده است، این را از ذهنت بيرون کن به آنها بگو: 

ذَّلِکَّ اْلکِتَّابُ لَّا رَّیْبَّ »هدایت خدا آن هدایت حقيقی است، می خواهم یک ارجاعی بدهم « دَّىقُلْ إِن َّ هُدَّى الل َّهِ هُوَّ الْهُ »

اینها نمی خواهند قبول « ...فَّإِم َّا یَّأْتِيَّن َّکُمْ مِن ِی هُدًى فَّمَّنْ تَّبِعَّ هُدَّایَّ فَّلَّا »یک ارجاع دیگری بدهم  «فِيهِ هُدًى لِلْمُت َّقِينَّ

و «  قُلْ إِن َّ هُدَّى الل َّهِ هُوَّ اْلُهدَّى»کنند که نسخه ای که از هدایت خدا در دست توست، این نسخه حقيقی هدایت است، 

اگر قرار باشد بعد از این علمی  پيامبرم یا من یا آنها.« مَّا لَّکَّ ِمنَّ الل َّهِ ِمنْ وَّلِی ٍ وَّلَّا نَّصِيرٍ....وَّلَّئِِن ات َّبَّعْتَّ أَّهْوَّاءَُّهمْ »پيامبرم 

که برای تو آمد، که علم برای پيامبر در قرآن آمد، تو تابع هواهای نفسانی یهود و نصارا بشوی، چطور ممکن است 

پيامبر تابع هواهای نفسانی آنها بشود، یعنی پيامبر برای نجات این گروه از امتش بخواهد فعالً با این قضيه تغيير قبله را 

ر بيندازد در این صورت برای تو از جانب خدا هيچ سرپرستی و هيچ یاوری نخواهد بود، اگر می خواهی با آنها به تاخي

بروی یک مدارایی بکنی، دور من خدا را خط بکش، ببينيد چطور با پيامبر حرف می زند خدا، خواهش می کنم اینجا 

ول اهلل است، خدا با پيامبرش صریح و شفاف صحبت ما رگ تعصبمان باد نکند، پيامبر اکرم عبداهلل است و بعد رس

کند، حاال این پيامبر بين چی و چی مانده است؟ بين دلسوزی برای این امتی که دارد تحت تاثير القائات یهود و  می

د نصارا، قافيه را می بازد، دارد سقوط می کند به وادی کفر، و بين این خط و نشانی که این خدای باعظمت، با علو، مج

 و خدای اهل کبریا برای او کشيده است. 

فهمند،  یعنی هم می خوانند، هم می« حَّق َّ تِلَّاوَِّتهِ»اینجا قاعده کلی می دهد، کسانی که ما به آنها کتاب دادیم، 

و کسانی « هِوَّمَّْن یَّکْفُرْ بِ»اینها مومن حقيقی هستند، « أُولَّئِکَّ یُْؤمِنُونَّ بِهِ»کنند، این می شود حق تالوت  هم پيروی می

قاعده این است که خسارت می کنند، این آیه « فَّأُولَّئِکَّ هُمُ الْخَّاسِرُونَّ»که کفر بورزند به آن، یعنی به کتاب ما، 

خواهد به پيامبر بفرماید، به دو گروه می زند، یکی به خود اهل کتابی می زند که دارند در این مسئله اقدامات  می

هستند، پس با اینها نمی شود از در سازش « هُمُ الْخَّاسِرُونَّ»ید اینها کافر هستند، اینها شيطانی انجام می دهند، می گو

هستند، این مسلمانها همان حرف کفار « خَّتَّمَّ الل َّهُ عَّلَّى قُلُوبِِهمْ»درآمد، این یک، حرف دوم این است، این مومنانی که 

پشت به کتاب اهلل می کنند و اینها هم خسارت می کنند،  یهود و نصارا را تکرار می کنند، اینها هم در حقيقت دارند

 طبيعی است که راه خسارت را خودشان، برای خودشان برگزیدند و تو در قبال این خسارت مسئوليتی نداری. 


