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 27/2/9311: تاریخ    34جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

مردم یک عده چون مردم امتی واحد هستند یعنی خدا اینطور مقرر نکرده است كه « كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً»

زور بيشتری دارند، و ثروت بيشتری دارند باید بيشتر بهره مند باشند، یک عده ای دیگر هم باید در طبقات فقر دست و 

اختالفی درست شد، « أُمَّةً وَاحِدَةً»ين چيزی مقرر نکرده است، انبيا را فرستاده است كه اگر در این نچخدا  ،پا بزنند، نه

خدا پيامبران را فرستاد « وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ»طرف كنند. این اختالف را بر 

بودند، در « دَةًأُمَّةً وَاحِ»كه   حکم كند خدا، بين مردمی« لِيَحْکُمَ»یعنی « لِيَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ»با كتاب، 

را  زخرف 33نحل و 99  شان را به هم زده است، دو تا آیه بودن« أُمَّةً وَاحِدَةً»آن چيزی كه در آن اختالف كردند و 

ها، برخورداری متعارف متعادل اینها از دنياست،  بودن آدم« أُمَّةً وَاحِدَةً»استناد كردم، را  مراجعه كنيد، این دو تا آیه

زندگی كنند، « بِالْقِسْطِ»ها  آمدند تا این برخورداری غير متعادل از دنيا را به حکم خدا حل كنند، آدم پس اینجا انبيا

لِيَقُومَ النََّاسُ »وقتی « لِيَقُومَ النََّاسُ بِالْقِسْطِ»، كه ما رسل را فرستادیم كه 52شاهدش هم همان سوره حدید بود آیه 

هستيم در حقيقت، یعنی متعادل، متعارف، همه در جای خود، همه به حق خود « احِدَةًأُمَّةً وَ»شد، دوباره ما  «بِالْقِسْطِ

فرماید در همين حکم  برسند، چپاول نباشد، زور گویی نباشد، ظلم نباشد، همه به حق خودشان برسند، ولی خدا می

كه بيّنات برایشان آمده بود و خدا اختالف شد، در همين كتاب اهلل اختالف شد، و كسانی اختالف كردند در كتاب اهلل، 

بَغْيًا »فرماید:  زیاده خواهان، لذا می ؟شوند حکم كتاب را بپذیرند ضر نمیچه كسانی حا .حقانيت كتاب را فهميدند

ها  ها، یعنی آنهایی كه حاضر نبودند تن به حکم اهلل بدهند، اال اصرار داشتند، ما باید حتماً، صد یعنی زیاده خواه« بَيْنَهُمْ

ها كه حاضر نبودند تن به حکم اهلل بدهند، اینها  رابر بقيه بخوریم، هزاران برابر بقيه زمين داشته باشيم، این زیاده خواهب

مگر كسانی كه كتاب به « إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ»یعنی فی الکتاب، « وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ»آمدند در خود كتاب اهلل اختالف كردند، 

فرماید، در  بعد از اینکه كلی دليل روشن بود كه كتاب حق است، خدا می« مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ»آنها داده شد، 

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا »از هدایت بيرون هستند،  ،این اختالف من مومنان حقيقی را هدایت كردم، بقيه پس

 به اذن خود.« بِإِذْنِهِ»بينيد نسبت به این اختالفی كه در كتاب ایجاد شد، خدا مومنان را هدایت كرد ب« فِيهِ مِنَ الْحَقِّ

ظلم  كه جز در پرتو توحيد ممکن نيست. های آسمانی، ایجاد زندگی عادالنه است و كتاب ترین رسالت انبيا مهم

لَقَدْ »فرماید:  لذا خدا می .شود عدالت بر پا نمی از آثار شرک است، لذا تا توحيد حاكم نباشد، تا شریعت حاكم نشود،

: فرماید به عنوان یک هدف برای ارسال رسل، می« لِيَقُومَ النََّاسُ بِالْقِسْطِ»چرا؟ ( 52)حدید/ «...أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيَِّنَاتِ وَ

بعد از اینکه زمين پر از ظلم و جور شد فرزند من می آید زمين را پر از  فرماید: می قسط، برای همين است پيامبر اكرم

قسط و عدل در فرهنگ دین از توحيد هم مهمتر است؟ جواب: قسط و عدل  سؤال شود، آیاقسط و عدل می كند. اگر 

هر ظلمی ریشه در شرک ظلم هم كامل برچيده نمی شود.  ،جز با توحيد محقق نمی شود. تا شرک برچيده نشود كامل

نوعی دارم در خانه به همسرم می كنم به فرزندم می كنم این هم ریشه در شرک دارد، مثالً  دارد، حتی ظلمی كه منِ

به فرزندم دین یاد نمی دهم ریشه در شرک دارد، ظلمی كه بچه دارد به پدر و مادر می كند ریشه در شرک دارد، ولی 
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ال اله اال اهلل می گویيم، مشرک نيستيم، موحد هستيم، ولی شرک خفی است یعنی  شرک خفی است، یعنی ما در زبان

 نتوانستيم هنوز ریشه های شرک را از دلمان بکنيم! تمام مسئله همين است؛ مسئله قسط و عدل است.

خداست، خدا هر كسی را كه این تابع مشيت « وَاللَّهُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»خدا می فرماید: 

مشيت كند به صراط مستقيم هدایت می كند. پس مسئله جبری است اختياری نيست؟ اگر خدا مشيت كند ما را 

هدایت می كند به صراط مستقيم، اگر مشيت نکند ما را هدایت نمی كند! بله مسئله به مشيت خدا بستگی دارد، ولی 

ای و دیمی و امروز از این دنده بلند شدم دلم می خواهد مشيت كنم  ههای سليق مشيت خدا طبق قانون است، مشيت

خير،  م مشيت كنم مو زردها بروند بهشت!ها بروند بهشت، فردا از آن دنده بلند می شوم می خواه همة مو سياه

 های خدا طبق سنتهای تبدیل ناپذیر خدا شکل می گيرد و محقق می شود، پس های خدا قانونی است، مشيت مشيت

های صراط مستقيم  باید شاخصه «وَاللَّهُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»شما باید خودت را مشمول قوانين كنی؛ لذا 

 .برسی به صراط مستقيمو را در خودت ایجاد كنی تا مشمول مشيت خدا قرار بگيری 

را می آورد كه بفرماید این هدایتی كه « بِإِذْنِهِ»پس « مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِفِيهِ  هَدَى اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا»

خدا انجام می دهد با پيامبر است، آن عامل مباشر پيامبر است، خدا خودش نمی آید پایين كه تو را هدایت كند، پيامبر 

 « نِهِبِإِذْ»فرستاده باید حرف او را گوش كنيد. ولی او چطور این كار را می كند؟ 

حاال آی مومنين! آی مومنينی كه امروز می بينيد سر اسالم اختالف درست شده ولی آن طرف « أَمْ حَسِبْتُمْ»

اختالف عالوه بر كافر بودن، ثروتمندان هستند، قدرتمندان هستند، مانور دنياشان دارد شمار ا خفه می كند، 

بخاطر فقرتان، بخاطر گرفتاریتان، بخاطر نداریتان، مومنين ما « ...حَيَاةُ الدُّنْيَا زُیِّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا الْ»تان می كنند  مسخره

اصالً دین را فرستادیم كه این اختالف را برطرف كند ولی اینها نپذیرفتند، هدایت نشدند، حاال دارند شما را بخاطر 

« تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَأَمْ حَسِبْ»هند، مسخره می كنند، شما هم این را بدانيد: ضعف اقتصادیتان مورد فشار قرار می د

شما فکر كردید تا از این گردنه عبور نکنيد به بهشت می رسيد؟ دنيا بداند حق طلبان، موحدان، كسانی كه طرفداران 

د، آن گردنه را چه كسی ایجاد كرده برای اینها؟ دین خدا هستند، اینها از یک گردنه باید عبور كنند تا به سعادت برسن

همان كافرانی كه حيات دنيا برای آنها زینت داده شده و بدون هيچ قيد و بندی دارند ظلم می كنند، حق خوری 

كنند مسخره هم می كنند، حق مومنان را چپاول می كنند مسخره هم می كنند. چقدر مضحک است دنيای امروز!  می

نين را، منابع اقتصادی مومنين را غصب می كنند، سرقت می كنند و با آن مانور تفاخر در دنيا راه می كفار اموال موم

اندازند، بعد مومنين را بخاطر ضعف اقتصادی مسخره می كنند، می گویند اینها جهان سومی هستند، به ما می گویند 

ای كه  های عاقل و خوش تيپ و با عرضه آدم ها: طبقة طبقة جهان اولی-1جهان سومی! یعنی دنيا سه طبقه دارد: 

طبقة جهان -5هایشان را پر كنند، رفاه را به معنای كامل در جامعة خودشان محقق كنند.  توانستند قشنگ جيب

خواهند خودشان را  ها: یک عده هستند كه دارند این وسط دست و پا می زنند، در حال توسعه هستند اینها می دومی

ها، اینها  ها، گرسنه ها هستند: بدبخت طبقة سوم هم جهان سومی-3اول، حاال ببينيم می توانند؟! برسانند به جهان 

ها است، دعواهای سر دین و من مسلمان هستم و تو مسلمان  هستند. بعد جالب اینجاست دین هم برای جهان سومی

 حق اینها را از آنها بگيرد!  مان می كنند. دینی كه آمده ها برای جهان سوم است، مسخره نيستی و این حرف
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فکر كردید داخل بهشت می شوید « ذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْوَلَمَّا یَأْتِکُمْ مَثَلُ الَّأَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ »

اینطوری وارد درحالی كه هنوز نيامده است شما را، نرسيده است شما را مثل كسانی كه قبل از شما بودند؟ فکر كردید 

؟ می فرماید «خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ ذِینَالَّ »بهشت می شوید؟ خدایا منظورت از مثل كسانی كه قبل از شما بودند چيست 

« اءُالْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّ»در طول تاریخ هميشه آنهایی كه طرفدار پيامبران شدند « هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُمَسَّتْ»مثلشان این است: 

عبور نکنند و تا نمی خواستند عبور كنند به بهشت نمی رسيدند، یعنی « الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ»آنها را گرفتار كرد، تا از گردنة 

عنی را نپذیرند ی« الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ»را؛ می دانيد سرَّش چيست؟ تا « الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ»باید می پذیرفتند یک مرحله از 

را نپذیرند، برپایی قسط و عدل حل نمی شود؛ می دانيد چرا حل نمی شود؟ االن  «وَالضَّرَّاءُ الْبَأْسَاءُ» تا ،ت در دینممقاو

توضيح بدهم، االن بنده به پيامبر ایمان آوردم، به جانشين پيامبر ایمان آوردم، انقالب كردم می خواهم عدالت را برپا 

مانور تفاخر و تکاثر خودشان صحنه را برای من لغزنده می كنند، یعنی مدام چشمک كنم، می آیند در صحنه با 

زنند می گویند ببين دنيا اینجا آباد می شود، كجا رفتيد؟ با انقالب می خواهيد دنياتان را آباد كنيد؟ دنيا با انقالب  می

كنند،  سخره می كنند، انقالبيون را مسخره میآباد نمی شود، دنيا با اسالم آباد نمی شود! دنيا دست ماست، مومنين را م

اش این است كه یک عمری سختی و ضرر و  من االن دو راه جلوی پایم است، یا باید صبر كنم و با آنها بجنگم، كه الزمه

ه سعادت بشود كه در این صورت خب كار جلو می رود و من هم ب« هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُمَسَّتْ»فشار را تحمل كنم، 

رسم، یا در این دنيا، یا دیگر حداقل در بهشت، ولی دیگر جنگ با مستکبران در جریان است، یا من باید در این  می

نقطه تسليم شوم، یعنی بگویم من حوصلة این كه صبر كنيم تا خداوند به وسيلة مومنين، به وسيلة مستضعفين غلبة بر 

ای خود بنشاند و دنيا عادالنه بين همه تقسيم شود، من حوصلة این صبر مستکبرین را رقم بزند و مستکبرین را سر ج

ها باشم! می لغزد می رود در دامان كفر،  را ندارم! من همين االن اینها می گویند بيا دنيا دنيا، من می خواهم با همين

د نماز، روزه، تعقيبات، شب قدر، ام با معاویه، نمازم پشت سر علی؛ باش سفره اش را با معاویه می اندازد، می گوید سفره

قرآن روی سر بگيریم، گریه كنيم، روضه بخوانيم، من با اینها مشکلی ندارم، اما در بقيه ما سر سفرة معاویه راحت 

هستيم، آنجا همه چيز گير می آید، مثل علی نيست كه پوست از سر و كله آدم بکند، این عدالت است، این حق است، 

ن مال این نيست، بابا ول كن! حاال معاویه از هر كجا آورده آورده باشد، سفره مان را با دستگاه این مال تو نيست، آ

استکبار مشترک پهن كنيم، این هم خيال خام است، جز در حد دون پاشيدن و یک عده را جذب كردن و ضربه زدن 

آن رفاه را برای همه ایجاد كنند، چرا؟ چون به اسالم هيچ كار دیگری نمی توانند بکنند، ینی به هيچ عنوان نمی توانند 

اصالً آن رفاه به قيمت ظلم به بقيه ایجاد شده، شما حق بقيه را بدهی دیگر آن رفاه را نداری كه بخواهی برای همه 

ایجاد كنی، شما به قيمت ظلم به بقيه، چپاول حق بقيه به آن رفاه رسيدید، پس اصالً الگوی آنها قابل فراگير شدن 

« مَا جَاءَتْکُمُ الْبَيِّنَاتُ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ»، پس یک فریبی اینجا وجود دارد. حاال دقت كنيد اینجا كه می فرماید: نيست

مصداق امروزش چه می شود؟ می شود آنهایی كه می گویند آقا ما « إِنْ زَلَلْتُمْ»چرا خدا نگران است ما بلغزیم؟ االن این 

ری، خسته شدیم از تحریم، خسته شدیم از فقر، خسته شدیم از مشکالت درهم تنيده اقتصادی، یک خسته شدیم از ندا

شرط ساده گذاشتند دیگر مگر از ما چه  2-4بله بگویيم به دستگاه استکبار )به خيال خودشان( مشکل حل شود، آنها 

بله را گفتيم مشکل شکل دارند، اگر این مسئله مشخص م 2-4می خواهند؟ یک بله بگویيم قال قضيه را بکنيم! آنها با 

هایتان  مشکلی حل نمی شود، این بله را كه گفتيد تازه مشکالت شروع می شود، تازه بدبختی حل می شود؟ نه تنها

 شروع می شود، لذا راه بهتر چيست؟ صبر است، مقاومت است، این آیه آیة مقاومت است. 
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باید كار به جایی برسد كه زلزله شود، یعنی قشنگ همه لرزانده شوند، همه غربال شوند؛ علی عليه السالم 

رسول « تَّى یَقُولَ الرَّسُولُحَ»بعد كار به جایی می رسد كه « زُلْزِلُوا»؛ «غَرْبَلَةً لَتُغَرْبَلُنََّ لَتُزَلْزَلُنَّ زَلْزَلَةً وَ»فرماید:  می

: همه دارند «مَتَى نَصْرُ اللَّهِ»و كسانی كه با رسول ایمان آوردند، همه یک صدا دارند می گویند: « وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ»

یند عجل، همه دارند می گویند چه زمانی یاری خدا می رسد؟ با صبر، نه با وادادن گویند ادركنی، همه دارند می گو می

بدانيد نصر خدا نزدیک است، پس این فرمول « أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌ»و تسليم شدن؛ بعد آن وقت خدا می فرماید: 

را، « الْبَأْسَاءُ»ها را باید تحمل كنی،  تیظهور است، نصر خدا نزدیک است، چطور نزدیک است؟ باید بایستی، سخ

گير كند و در برابر  در مقابل دشمنی كه می خواهد شما را در اقتصاد زمين« الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ» رفتاری،یعنی گ« الْبَأْسَاءُ»

 خودش تسليم كند نباید تسليم شوید، باید تحمل این مسئله را بکنيد تا راه بهشت باز شود.

خدا می فرماید باید در بين خودتان انفاق را به مان اینهمه گرفتاران هستند،  جامعهروز چه كار كنيم؟ در  تا آن

از تو سوال می كنند كه « سْأَلُونَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَیَ» حاال فهميدیم راه انفاق است.عنوان یک فرهنگ مهم نهادینه كنيد. 

، يد را بدانيدچه انفاق كنيد مسئله اول نيست، به چه كسانی انفاق كنبه ایشان بگو كه « قُلْ»چه انفاق كنند؟ 

هر خيری كه انفاق كردید اعم از پول، مسکن، حمایت شغلی، تأمين اجتماعی، « لْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍقُ»فرماید:  می

اول برای پدر و مادرت، خدا دوست ندارد « نِفَلِلْوَالِدَیْ»ها انفاق كن:  تأمين جهيزیه، هر چه كه انفاق كردی با این اولویت

كسی دارا باشد و پدر و مادرش ندار، كسی سير بخورد پدر و مادرش نه! خيلی نمک نشناسی است، به هر كسی كه 

آقا « وَالْأَقْرَبِينَ»خواهيم كمک كنيم باید به او عزت بدهيم نه فقط پدر و مادر، اما دیگر پدر و مادر در اوج؛ بعد  می

تر  به آنکه از تو پایين ،خواهد برای اینکه شب گرسنه نخوابد یکانت! چقدر برخورد كردیم به كسی كه از شما پول مینزد

در « یَتَامَى»حاال خود « وَالْيَتَامَى»خواهيد كمک كنيد؟  را دادید؟ باز هم می« أَقْرَبِينَ» نزدیکانت كمک كن! راست د

را ما تأمين كردیم اما « أَقْرَبِينَ» ،«یَتَامَى»باید لحاظ كنيد، اما فرض می كنيم نياز  در اولویت هستند، این را« أَقْرَبِينَ»

وَمَا تَفْعَلُوا »سرپرست، چقدر قرآن تأكيد دارد دربارة اینها، و در راه ماندگان،  های بی بچه« وَالْيَتَامَى»هنوز داریم، باشد 

 های نسبی هستند، اولویت دانيد هر خيری كه انجام می دهيد خدا نسبت به آن آگاه است.ب «مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

یعنی والدین در درجة اول است، اقربين رتبة بعد از آن است با سلسله مراتب، درجه دو، درجه سه، درجه چهار، سلسله 

 .السبيل است مسکين است، بعد ابن ت، بعدهای عنوانی است، اول یتيم اس به بعد اولویت« وَالْيَتَامَى»مراتب دارد؛ از 

آنها دست از سرتان بر نمی دارند، آنقدر با شما می جنگند « لَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ»را نگاه كنيد:  512و  512آیه 

و موفق شوند شما مرتد از بعد اگر رهاشان كنيد و آنها این كار را بکند « ...نْ دِینِکُمْ حَتَّى یَرُدُّوكُمْ عَ»تا كافرتان كنند، 

هر چه نماز خوانده، روزه گرفته، قرآن خوانده، قرآن « حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ...وَمَنْ یَرْتَدِدْ »بدبخت هستيد دیگر  ،دنيا بروید

د است، راضی به جنگ با كفار نباشی حبط هستی! خودت را خسته نکن! همه بر باسر گرفته، شب قدر بود التماس دعا! 

وَأَنْزَلْنَا »نمی شود الَّا به « لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»باید راضی به جنگ با كفار باشی، چون اینها دست نخواهند كشيد، آن 

مقاوم می خواهد كه بکوبد بر سر مستکبران خواهد، جامعة  خواهد و آهن هم مرد ميدان می نمی شود، آهن می« الْحَدِیدَ

یکا را، دستگاه باید له كنيم دولت مستکبر آمر ،و دستگاه استکبار؛ خالصه باید لِه كنيم آمریکا را، نه كه له بشویم

 ست واهلل.، عيادی مستکبرین را در منطقه، اسرائيل باشد یا آل سعود باید له كنيم، مسلمانی این ااستکبار جهانی را

اسالمی كه ما از قرآن می فهميم معنویت را در كنار مقاومت می خواهد، معنویت را در كنار قتال می خواهد، قتال با 

 بران، با زورگویان، با چپاولگران است.مستک


