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 41/44/4931: تاریخ    41جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

شود  یک مجموعه آیاتی که می ،04تا  04از آیه  اسرائيل صادر کرد، ابتدا خداوند یک بيانيه کلی درباره بنی

آیات حاکم است، ما به این می گویيم سرنخ، و این  بنی اسرائيل در سوره فسطاط،گفت نسبت به تمام مباحث بعدی 

 از دست داد.  سرنخ را نباید در مباحث نسبتاً طوالنی بنی اسرائيل در سوره

شان از مصر و برگشتشان دوباره به مصر، وقایع مهمی در این یک فاصله ای بود از خروج ،16تا  04از آیه 

مرور کردیم، جریان حضرت موسی عليه السالم در کوه طور، منتظر کتاب و در آن فاصله گوساله  فاصله اتفاق افتاد،

پرست شدن اینها و بعد چگونه بخشيده شدن و مسائل مربوط به این بود و همين طور اینکه به هر حال آن زمانی که از 

آنها وجود داشت، چطور به آن الطاف  دریا عبور کردند، چه الطافی خدا نسبت به اینها داشت و چه اهدافی برای

از  جمع بندی کرد، 16این دور از مباحث را آیه  توجهی کردند، چطور آن الطاف را فراموش کردند، این بحث ها بود، بی

وَإِذْ أَخَذْنَا »به بعد  16شروع دور جدیدی از مباحث مربوط به این امت بود، که گفتيم سرفصل های آیه  16آیه 

هاست. اخذ ميثاق ها که ناظر به یک مبحث معلوم است یعنی کتاب، یعنی بنی اسرائيل درباره ميثاقی که  «مِيثَاقَکُمْ

داریم، در حوزه نسبت سنجی بنی اسرائيل با « وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَکُمْ»درباره کتاب داشتند، چگونه رفتار کردند. سه تا 

اول، آن ميثاق شکنی در طول تاریخ شان بود « وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَکُمْ»بود،  کتاب شان، آن اولی ناظر به تاریخ بنی اسرائيل

« السَّبْتِ»اینها کسانی بودند که تعهدات کتابی خودشان را عمل نکردند، شاهد جریان  «خَاسِئِينَ...وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ »

وَإِذْ »ه ميثاق و عهد خودشان درباره کتاب عمل کنند. جریان شنبه. حب عِجل در طول تاریخ نمی گذاشت که اینها ب

دوم، این هم نسبت سنجی بنی اسرائيل با کتاب بود، ولی دیگر بنی اسرائيل معاصر قرآن در آن مطرح  «أَخَذْنَا مِيثَاقَکُمْ

« تَقْتُلُونَ»نيست، « اذ قتلتم»دیگر « أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَثُمَّ « »وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ....وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَکُمْ لَا تَسْفِکُونَ »بودند. 

سوم که االن ما در آن هستيم، « وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَکُمْ»مضارع است، حاال از یک زاویه دیگر دارم فرق را بيان می کنم، 

که ما یک توضيحی « کُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواوَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَکُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَ»آغاز شد  46این از آیه 

حاال « وَاسْمَعُوا»شود  االن دارد به معاصران گفته می« وَاسْمَعُوا»همان موقع گفته شده است، « خُذُوا»دادیم، گفتيم این 

ت، االن باید به قرآن و پيامبر اسالم ایمان هایش را کردیم طبق اخذ ميثاقی که از شما شده است در تورا این بحث

بياورید، اینجا باز هم بنی اسرائيل معاصر هستند ولی مشخصاً مسئله اصلی این است که باالخره تکليفتان را با قرآن 

روشن کنيد، بنی اسرائيل دست فرمانش گویا اینجا دیگر با گذشته هم حتی یک تغيير جدی پيدا می کند، ایمان که 

شان  و تمکين هم نمی کنند رسالت پيامبر اکرم را، به خاطر حب عِجلی که در قلب« قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا»رند، نمی آو

قُلْ بِئْسَمَا »، «سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا»جواب اول خدا به « سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا»جواب اول بود به « قُلْ»نهادینه شده است، این 

که شما می دانيد چرا با  «قُلْ إِنْ کَانَتْ ...إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ». جواب دوم این بود، «إِیمَانُکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَیَأْمُرُکُمْ بِهِ 

یک توهم  جرات می گویيد ما به قرآن ایمان نمی آوریم؟ به خاطر اینکه خيالتان را راحت کردید بهشت مال شماست،

حریص ترین مردم در زندگی دنيا هستند که اینها را ما بحث کردیم. سومين پاسخ این بود موهوم پشت آن است، اینها 

گرفتند، به قرآن « سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا»معلوم می شود که بنی اسرائيل در مقابل قرآن گارد « قُلْ مَنْ کَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیلَ»
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اینها با جبرئيل مشکل پيدا  قرار این است که قرآن وحی است،آن ا ایمان نياوردند، ولی گویا یک اقرار ضمنی دارند،

این دور عناد است. در این دور جدید، اینها  اینکه چرا این وحی را جبرئيل آورده برای این آدم که از ما نيست؟ کردند،

می فرماید اینها با  گيرند، خداوند هم در مقابل کتاب، در مقابل پيامبر، در مقابل جبرئيل عليه السالم رسماً موضع می

یعنی « مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ یَدَیْهِ»کتاب را، به اذن اهلل نازل کرده است،  او بر قلب تو جبرئيل عليه السالم دشمن هستند،

طوری رفتار می کنيد که از این کتاب عذابش به شما می رسد و  شما خودتان هم می دانيد این کتاب حق است. و شما

باشيد هدایت و بشارت است برای مومنان، اینها صفتشان این است که هر وقت عهدی می بندند، این عهد اال اگر مومن 

را پشت سر می اندازند، اکثر آنها ایمان نمی آورند، پيامبر از جانب خدا آمده است مصدق کتابی است که آنها دارند ولی 

 ایمان شدند.اینها کتاب خودشان را پشت سر انداختند و به آن پيامبر بی 

نَبَذَ فَرِیقٌ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ کَأَنَّهُمْ لَا » -6 است، «نَبَذَ»عطف به « وَاتَّبَعُوا»این 

دند، کار اول اینکه وقتی که رسولی از جانب خدا آمد، مصدق آنچه که آنها دارند، دو تا کار کر« وَاتَّبَعُوا» -6 «یَعْلَمُونَ

را جایگزین تبعيت از کتاب خود قرار دادند. این « مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ»تبعيت از  کتاب اهلل خودشان را پشت سر انداختند،

از شيطان گرایی بنی اسرائيل در این مقطع از تاریخ، یعنی در مقطع مواجه شدنشان با قرآن و پيامبر اسالم  آیه صراحتاً

بود، شياطين  «مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ»هد. این باور را دارند که اگر سليمان ملکش، ملک سليمان شد به خاطر د می خبر

کسانی بودند که چيزهایی را بر ملک سليمان تالوت کردند، ما برویم دنبال آنها، آنها یک قدرت های ماورایی، قدرت 

بتوانيم ارتباطی برقرار بکنيم، باالخره خواهيم توانست تاثيری در نظام های جادویی و سحرآميز است که اگر ما با آنها 

کردند بر ملک سليمان، که این هم  خلقت بگذاریم، اوضاع را تغيير بدهيم، تبعيت کردند از آنچه شياطين تالوت می

ست که تالوت کردند، یک مکتوبی بوده ا نشان می دهد اصالً آنچه که شياطين بر ملک سليمان داشتند تالوت می

یک تقابل اینجا درست شد بين « وَلَکِنَّ الشَّيَاطِينَ کَفَرُوا»یعنی سليمان کفر نورزید، « وَمَا کَفَرَ سُلَيْمَانُ»اما  کردند، می

خواهد تفکيک کند، می فرماید سليمان راهش با شياطين یکی نبوده  سليمان عليه السالم و شياطين، یعنی خدا می

ولی سليمان راهش با شياطين یکی نبوده است، کفر شياطين  ید می گویيد، دلتان را خوش کردید،است، حاال شما دار

که به مردم یاد دادند سحر را، یعنی دو تا فرشته حامل یک محتوایی شدند که محتوا  «یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ»این بود: 

شياطين کفر ورزیدند، یعنی سحر را به مردم آموزش  سليمان، -6شياطين،  -6همان سحر است، آموزش سحر است به 

یعنی « الشَّيَاطِينَ کَفَرُوا»دادند. سليمان به مردم سحر را یاد نداد چون کفر نورزید، در این امتحان خطا نکرد. اما اینکه 

آورد؛  . حاال بحث را خدا روی هاروت و ماروت می«ارُوتَیُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَکَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَ»

 به هيچ کس یاد ندادند، چه چيز را یاد ندادند؟ سحر را.« مِنْ أَحَدٍ» مثنی است؛ یعنی هاروت و ماروت« وَمَا یُعَلِّمَانِ»

فَلَا »به هيچکس سحر را یاد ندادند مگر اینکه گفتند ما آزمایش هستيم. نتيجه اینکه « حَتَّى یَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ»

آنها به هر کس سحر یاد دادند گفتند ما فتنه هستيم، ما آزمایش هستيم، در واقع این عالمی که شما امروز  «تَکْفُرْ

بينيد، تصور کنيد که  سایلی که در عالم میبينيد: آسمان، زمين، انسان، بهشت، جهنم که وعده داده شده و.... تمام م می

نویسی دارد، پایه  آید یک پشتوانه برنامه اینها یک پایه برنامه نویسی دارد، سيستم عاملی که در کامپيوترت باال می

شود  کند: می نویسی زبانش است. آن زبان یکسری عدد و حروف و یکسری کدها است. آن کدها، ظهور پيدا می برنامه

کند از این وضع ظاهری. اگر کسی نفوذ پيدا کند  نویسی کدهایی است که دارد پشتيبانی می وز. این پایه برنامهیک ویند

نویسی و یک حرفی را، یک عددی را بتواند جابجا کند، تغيير بدهد، اضافه کند، کم کند نتيجه آن ایجاد  در پایه برنامه
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شود. مشکلی  رود یک چيزی اضافه می ک چيزی از بين میخلل در این سيستم عامل، در این وضع ظاهری است. ی

نویسی را تحت  گيرد. مثل هک کردن. اگر کسی بلد شد نفوذ کند و برنامه آید و حادثه ناموزونی شکل می بوجود می

توانم وضعيت ظاهری را تحت کنترل بگيرم. تمام جریان سحر  شود که خودم می تاثير قرار دهد کم کم اميدوار می

نویسی عالم، کنترل  توانند با دخالت در نظام برنامه است. خداوند کاری کرد که بشر و شياطين خيال کنند میهمين 

نویسی عالم بسيار بسيار محدود رونمایی کرده در آن حدی که  عالم را در اختيار بگيرند. درحاليکه خداوند از زبان برنامه

 اهد دخالتی کند مطلقا به اذن خودش ممکن است. خو شود مطلقا. هرکس هم می از دست خودش خارج نمی

چيزی « مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ»شياطين یاد گرفتند از آندو یعنی هاروت و ماروت  «فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا»

آن سحری را که اجازه  افکند. شياطين دست بکار شدند؛ را که بوسيله آن بين انسانی با همسرش تفرقه و جدایی می

نداشتند به مردم یاد بدهند، به مردم یاد دادند و مردم هم مشغول شدند و از آن سحر استفاده کردند برای ایجاد 

نکته در آن است: یکی اینکه سحر اثرش  کند. چرا؟ چند جدایی. جالب است که خدا اینجا به این اثر از سحر اشاره می

فرماید:  ند است. حتی یک پيوند محکمی مثل پيوند زوجيت که خدا در قرآن کریم میایجاد پيوند نيست، گسستن پيو

یعنی پيوند زوجيت پيوندی است که مجعول خداست. وقتی توانستند سحر را به مردم یاد بدهند « وَجَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّةً»

هم زدن آنچه که خدا  توانيم از سحر برای بر یک باوری به آنها داد که پس می و مردم توانستند از سحر استفاده کنند،

یُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ »های خدا در عالم هستند. این  ایجاد کرده است، استفاده کنيم. لذا اینها دست بکار برهم زدن برنامه

هم زدن پيوندها  دهد اینها دنبال بر تنها کارکرد سحر نيست ولی یک کارکردی است که نشان می« الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

إِلَّا » رسانند اینها بوسيله سحر به هيچکس ضرر نمی «وَمَا هُمْ بِضَارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ»هستند. ولی یک چيز را نفهميدند: 

توانند فارغ از  هين مقدارش را هم خدا باید اذن دهد. اینها خيال کردند چون زبان سحر را یاد گرفتند، می« بِإِذْنِ اللَّهِ

  که خدا اذن بدهد یا اذن ندهد از سحر استفاده کنند.این

پس مومنان باید بر خدا توکل کنند. اگر سحر یک ابزاری بود « وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»تکليف چيست؟ 

تواند  يزی است که میکند نعوذ باهلل، یعنی واقعا باورمان شده که سحر چ کند، نخواهد هم اثر می که خدا بخواهد اثر می

ماند جز اینکه دست به دامن همان شياطين  از اراده خدا سبقت بگيرد، برای مقابله با این سحر هيچ راهی باقی نمی

ِخانه  شویم، دست به دامن همان ساحرها شویم. برویم یک آنتی ساحر پيدا کنيم؛ مومن باید بر خدا توکل کند، در

ان، با آن مانوس باش، به قرآن ایمان بياور، به قرآن عمل کن، در پناه قرآن باش. برو قرآن را بخو شياطين دوباره نرو.

شوند، آثار سحرآلود آنها دفع  ات قرآن خوانده شود، شياطين دفع می ات را محل تردد مالئکه کن. در خانه مسجد، خانه

فقير هستند که زمينه پناه بردن به خدا در  ای است که به لحاظ ایمانی آنقدر شود. بله خدای نکرده آدمی یا خانواده می

در چنين شرایطی استثنائا خداوند اجازه داده بعضی از عالمان ربانّی برای مقابله با  وجودشان نيست، مستضعف هستند،

کنند در حد مقابله با سحر ساحران، اطالعاتی  شرور شياطين، به نفع مردم مستضعف، مختصری در این وادی ورود می

تواند بگوید،  مخلصانه نمی« الاله اال اهلل»های کم نفس را که خودش یک  آورند که بتوانند این از پا افتاده یبدست م

تواند ببرد، تو را به خدا خودت یک  تواند بخواند، خودش یک پناه واقعی به خدا نمی خودش یک آیة الکرسی درست نمی

 يا در دژ خدا. ب«. الاله اال اهلل حصنی»بگو که « الاله اال اهلل»
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مال کيست؟ « یَتَعَلَّمُونَوَ»هم ندارد. این « فاء»ندارد، « مِنْهُمَا». اما دیگر «یَتَعَلَّمُونَوَ»فرماید:  اینجا دوباره می

آنها « یَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَلَا یَنْفَعُهُمْوَ ...وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْکِ سُلَيْمَانَ »شود به  عطف می« یَتَعَلَّمُونَوَ»این 

گرفتن  کنند بر ملک حضرت سليمان عليه السالم و شروع کردند به یاد تبعيت کردند از آنچه که شياطين تالوت می

 چيزی که برایشان ضرر دارد و به حالشان نفعی ندارد.

یعنی اینجا دیگر تصميم « نِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍلَمَ»و خودشان هم خوب دانستند  «وَلَقَدْ عَلِمُوا»

ای نيست.  دانند اگر کسی شد مشتری راه ساحران، برای او دیگر در آخرت هيچ بهره خود را گرفتند؛ خودشان می

اگر حاليشان بود « لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ»و چه بد چيزی بود آنچه که خود  را به آن فروختند، « وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ»

 فهميدند که بد راهی را انتخاب کردند. می

ى مُلْکِ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَ»و اگر اینها به جای اینکه تابع راه شياطين بشوند، تابع راه « وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا»

لَمَثُوبَةٌ »بشوند و خيال احيای آن قدرت و شوکت قبلی را داشته باشند، ایمان آورده و تقوا پيشه کرده بودند  «سُلَيْمَانَ

کردند که  رسيدند، از جانب خدا پاداشی دریافت می به خيلی چيزهای بهتری از جانب خداوند می «مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ

کنند با تبعيت از شياطين قرار است بدست آورند. اگر  ب بهتر بود از این مختصر خيری که خيال میبرای آنها به مرات

اگر « لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ»رسيدند و باالتر از آن  اینها از این راه آمده بودند به همان آقایی و به همان شوکت شاید می

 حاليشان بود.

ها نشان بدهند نسبت به آن امکانی که خدا برایشان مهيا  انسانآزمایش یعنی همين، آزمایش یعنی اینکه 

 دار هستند.  ها چه جنيان، نشان بدهند نسبت به آن چقدر امانت کرده، چه انسان

شياطين وقتی به مردم یاد دادند دیگر مردم خودشان به خودشان می توانند یاد بدهند، منحصر در این نيست 

جنيان به او یاد دادند! نه ممکن است یک آدمی از یک آدمی یاد گرفته، ولی اگر که حتماً هر آدمی سحر بلد است 

ها از شياطين آب  اش به انسان رسی به شياطين، یعنی سحر باالخره در منشأ آموزشی سلسله را بگيری و بروی می

 خورده. 

می گردند، حاال یک خيلی راحت می گویند ما در بيت المقدس دنبال این نسخه هستيم! دنبال همين دارند 

هایی می کنند، اما اميد دارند که به این نسخة اصلی و به این اوراق قدیمی دست پيدا  چيزهایی از آن دارند، یک تالش

 بکنند که دیگر بترکانند با آن، فارغ از اینکه این راه نيست بيراهه است.

ش را در عهد سليمان برای بشر رقم زد. آنچه که من فهميدم این است که خداوند نوع جدیدی از فتنه و آزمای

های ماورایی را در حکومت سليمان نشان بشر داد، گفت بيا این ملک  این نوع جدید این است: اوالً یک چشمه از قدرت

 سليمان را ببين، شوخی است؟


