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 11/2/1311: تاریخ    21جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

ای  رتبهباالترین و عاليترین رتبه معلمی قرآن متعلق به ذات پاک پروردگار عالم است که هيچکس در هيچ 

 (461)آل عمران/ «یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ»او معلم قرآن است  معلمی قرآن. بعد از او رسول مکرم،شریک او نيست در 

که  معلمان راستين قرآن و مفسران حقيقی قرآن هستندائمه هدی عليهم السالم ، و بعد از ذات پاک پيامبر اسالم)ص(

الزم . همينطور معلمان بزرگی که در طول تاریخ بشریت قرآن را نسل به نسل حفظ کردند، احترام آنها بر ما واجب است

 است مقام همه آنها ارج نهاده شود. 

ای یا  افتد. تقریبا یک حجم نزدیک به دو صفحه برای بار اول اتفاق می 411تصریح به جریان تغيير قبله در آیه 

 ثی است که مستقيما و صراحتا با جریان تغيير قبله ارتباط دارد. بيشتر مباح

 شناسيد گویند سفيهان از مردم، شما دیگر سفيهان از مردم را می به زودی می «کَانُوا عَلَيْهَا...سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ »

رویگردان مکتب ابراهيم)ع( در حقيقت خدا اینجا کسانی را که از  «وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ»

کردند در جریان  اینها چه کسانی بودند؟ آنها همان یهود و نصارایی بودند که تالش می. کند هستند، سفيه معرفی می

خروج از صراط  کردند بگویند این تغيير قبله . تالش میرا متهم کنند له مسلمين را، مومنين را، پيامبر)ص(تغيير قب

طوری  از پيامبر)ص( راعنا فرهنگ با کردند مومنين ، خروج از راه رسيدن به بهشت است. تالش میمستقيم است

درخواست کرده بودند. حاال در این آیه شریفه  آنها در طول تاریخ از حضرت موسی)ع( درخواست کنند که خود

مَا »، اینها خواهند گفت: از مردمان از مکتب ابراهيم)ع( ردم، رویگردانکه سفيه هستند از ميان م فرماید کسانی می

ای که قبال بر آن بودند یعنی بيت المقدس، قبله  چه چيز باعث شد از  آن قبله« وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِی کَانُوا عَلَيْهَا

خواهند اعتراض  با این سوال می پرسند در حقيقت ابهام حقيقی نيست بلکه اولشان رویگردان شدند؟ این سوالی که می

  .این تغيير قبله اتفاق بجا و صحيحی نبودکنند و بگویند 

قبال ما  «لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ»دهد  مشرق و مغرب عالم برای خداست هرجا را که او اراده کند قبله قرار می

تر  دهد بحث قبله خيلی قبل این هم کدی است که نشان می «تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا وَ» داشتيم

به  اگر اینها را خدا از بيت المقدس رویگردان کرد ،مشرق و مغرب متعلق به خداست. ثانيا اوال،از این شروع شده است. 

خداوند هر که را بخواهد به صراط . است« طٍ مُسْتَقِيمٍیَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَا»سمت مسجد الحرام این در راستای 

یعنی بدانيد اوال خدا در تغيير قبله مختار است چون شرق و غرب عالم متعلق به اوست، ثانيا . کند مستقيم هدایت می

سوال:  خدا در راستای هدایت به صراط مستقيم قبله مومنان را از بيت المقدس به سمت مسجد الحرام برگردانده است.

اگر در این مقطع تاریخ تغيير قبله که  فهماند خدا دارد با این آیه به ما می این چطور هدایت به صراط مستقيم است؟

شد. مقدمه هدایت امت مسلمان به صراط مستقيم  اتفاق نمی افتاد، امت مسلمان ای بسا به صراط مستقيم هدایت نمی

این بود، که قبله شان از این یهود و نصارای کافر لجوج عنودی که حاضر به قبول قرآن و اسالم و پيامبر اکرم نشدند، 

 .این یک تو دهنی استجدا بشود، پس 
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ما پایه « جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا»یعنی به موازات همين تغيير قبله، یعنی مبتنی بر همين تغيير قبله  «وَکَذَلِکَ»

برای مسلمين بود، امت مسلمان از امت یهود و  های امت شدن شما را فراهم کردیم، یعنی تغيير قبله پدیده امت ساز

صراط حق را بدون افراط و امت وسط یعنی امتی که  «أُمَّةً وَسَطًا»همين تغيير قبله، آن هم چه امتی،  با نصارا جدا شد.

شود بدون افراط و  کنم به این نکته یک توجهی داشته باشيد، وقتی گفته می کند، من خواهش می طی می تفریط

را افراط، یا مثالً خيلی بی رگ شدن را تفریط  تفریط، بعضی ها آرام بودن را در هر حالت اعتدال، و یک وقت تند شدن

کنند، در حالی که اعتدال یا وسط  کنند، یعنی خط اعتدال را با توجه به ذهنيات خودشان ترسيم می مثالً قلمداد می

بودن، به معنی لزوماً همه جا آرام بودن، همه جا ساکت بودن نيست، یک وقتهایی فریاد کشيدن عين اعتدال است، یک 

هایی جنگيدن عين اعتدال است، یک وقت هایی سکوت کردن اعتدال است، یعنی آنچه که خدا فرموده است،  وقت

عاری از انحراف، عاری از افراط و تفریط به رغم ميزان الهی، چقدر قرآن کریم، در آیات مختلف خودش را ميزان معرفی 

یعنی خدا می فرماید « أُمَّةً وَسَطًا» (12)حدید/ «لکِتابَ وَ الميزانَاَنزَلنا مَعَهُمُ ا»سوره حدید،  12کرده است، مثالً در آیه 

من بين شما و امت یهود و نصارا، مرز ایجاد کردم، به وسيله تغيير قبله، که از افراط و تفریط هایی که آنها به دین خدا 

ت تراز، بشوید امت معيار، بقيه چسبانده اند، شما را جدا کنم، شما بشوید امت وسط. شما بشوید امت ميزان، بشوید ام

امت ها اگر می خواهند ميزان سالمت خود را و صحت خود را بسنجند، با شما خود را مقایسه کنند. حاال ببينيد، چقدر 

کنند.  کنند کسانی که به نام امت مسلمان، می آیند انحرافات افراطی و تفریطی در امت مسلمان ایجاد می ظلم می

 وَیَکُونَ»-1شهيد بر مردم باشيد، « ونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِلِتَکُ»-4چيست؟ دو تا شهادت است،  فایده امت وسط بودن

شود شهيد  شوید شهيد بر مردم، رسول می و رسول شهيد بر شما باشد، امت وسط یعنی شما می« الرَّسُولُ عَلَيْکُمْ شَهِيدًا

ما، ميزان شما، مالک شما باید پيامبر اکرم باشد. قيامت دادگاه یعنی معيار ششود شهيد بر شما،  بر شما، رسول می

شود، در دادگاه عدل الهی خداوند برای محاکمه، شاهد و شهيد می آورد، شهيد همان شاهد است که  عدل الهی برپا می

ادت شهادت دادن در او ثبوت یافته است. شاهد و شهيد، شاهد اسم فاعل است، شهيد صفت مشبهه است که آن شه

چرا از  خدایا. کند دادن در او ثبوت یافته است. پيامبر ميزان و معياری است که در قيامت خدا طبق آن از ما سوال می

از همان اول می توانستی ما را به سمت مسجدالحرام قرار بدهی، اصالً هيچ وقت سابقه اشتراکی اول این کار را نکردید؟ 

الْقِبْلَةَ الَّتِی  وَمَا جَعَلْنَا». از همان اول ما را امت وسط قرار می دادی، می فرماید: بين ما و یهود و نصارا در قبله نباشد

إِلَّا »ما قبله قبلی را که تو بر آن بودی قرار ندادیم، « نْ یَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِمِمَّ لَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَکُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْ

نْ یَنْقَلِبُ مِمَّ»چه کسانی تابع رسول هستند، اینها جدا بشوند از « مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ»مگر برای اینکه معلوم شود، « لَمَلِنَعْ

هایشان بر می گردند و از پيروی پيامبر سر باز می زنند. ببينيد چه جواب محکمی،  از کسانی که رو پاشنه «عَلَى عَقِبَيْهِ

ينيد از اول قبله را، مسجدالحرام قرار ندادم، نه این بود که این مسجدالحرام، مثالً در نگاه ما خدا می فرماید، اگر می ب

سزاوار قبله بودن نبود، ما خواستيم یک آزمایش بزرگی رقم بخورد. در این نقطه حساس تاریخ، تابعان پيامبر و قرآن از 

الذینَ لَا »همان چه کسانی هستند؟ « قَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِیَنْ»کافران به پيامبر و قرآن جدا بشوند، تفکيک بشوند. این 

هستند که تحت تاثير القائات یهود و نصارا پيروی از پيامبر در جریان تغيير قبله، در جریان نسخ قبله و تعيين « یعْلَمُونَ

دم هم می دانم آزمایش قبله جدید، پيروی از پيامبر نکردند، این یک آزمایش است. بعد خدا می فرماید، البته خو

 إِلَّا عَلَى الَّذِینَ هَدَى»هر چند که بسيار بزرگ بود، این ابتال « اللَّهُ وَإِنْ کَانَتْ لَکَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِینَ هَدَى»سختی بود، 

پذیرای هدایت به جز بر کسانی که هدایت در قلبشان به معنای واقعی ایجاد شده بود، جز بر کسانی که متمکن و  «اللَّهُ

معنای حقيقی بودند، جریان تغيير قبله حادثه عظيمی است. یک حکم طبيعی و عادی به حساب نمی آید، یک چالش 
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گردد می گوید، خدایا چرا امتحان سخت گرفتی؟ از همان اول ما را  کند، بعد یک نفر بر می عظيم دارد ایجاد می

وَمَا کَانَ »متحان سختی هم برای ما بوجود نمی آمد. خدا می فرماید: بودیم، و همچين ا گذاشتی به سمت کعبه می می

من اگر امتحان سخت گرفتم، دنبال ضایع کردن ایمان شما نبودم، بسياری از مقامات ایمانی، جز  «اللَّهُ لِيُضِيعَ إِیمَانَکُمْ

لنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ بِا»ما گرفتم، چون شود، اگر می بينيد این امتحان سخت را از ش با عبور از امتحانات سخت حاصل نمی

از روی رافت و از روی رحمت ام این امتحان سخت را گرفتم، گاهی رافت و رحمت موجب خوراندن « يمٌلَرَءُوفٌ رَحِ

داروهای تلخ به کسی است که گرفتار بعضی از بيماری هاست. بله، رافت و رحمت خدا، ببينيد سوره حدید یادتان 

اگر مومن هستی، اگر  شرط ایمان انفاق است، (7)حدید/ «آمِنُوا بِاللََّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا»سوره حدید خدا فرمود:  است، در

 خدا چنين سخنی می گوید، از روی سخت گيری نيست، از روی رافت است، از روی رحمت است. 

بحث نسخ پيش کشيده شد، معلوم شده که قرار است یک  ، که401آیه  از  «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمَاءِ»

هایش در جامعه شده، این هم لطف خداست، حکمت  تغيير قبله ای اتفاق بيفتد. لذا مقدماتش فراهم شده است، بحث

کند، که مردم در شوک قرار بگيرند، قرار است یک نسخی  خداست، برای تحوالت عظيم، خدا یک دفعه یک اقدامی نمی

يفتد، این نسخ به تدریج به کمال خودش برسد، این فواید را دارد، این شبهات را دارد، این مسائل را دارد، اتفاق ب

ها داده می شود، کلی  شوند، یک عده می ریزند، شبهه ها پدید می آید، جواب شود، یک عده همراه می گفتگوها می

ما « قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمَاءِ»آماده کردن مردم، شود، حاال شاهد  ها انجام شود، بعد آن نسخ ابالغ می آمادگی

کنی،  کنی، منتظری، باز هم رو به  آسمان می کنی، مدام نگاه می داریم می بينيم، یعنی دائم داری رو به آسمان می

تی، تو پيامبر به اینجا مدام منتظری ببينی چه وقت قرار است از آسمان وحی ابالغ تغيير قبله برسد. یعنی ذهنيت داش

حاال که « فَلَنُوَلِّيَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمَاءِ»رسيدی که وقتش رسيده است، خدایا ابالغ کن. 

بينيد پيامبر قطعاً تو را بر می گردانيم به سوی قبله ای که به آن راضی باشی، ب قطعاً دیگر کار به اینجا رسيد، قطعاً

دیگر راضی به قبله قبلی نبوده است، چرا دل پيامبر اینقدر پر است از همراه بودنش با قبله قبلی، به خاطر اینکه کسانی 

حاال که « فَلَنُوَلِّيَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا»که سابقه داشتند درباره آن قبله ظلم عظيمی به پيامبر و قرآن و به اسالم کردند. 

در آیات قبلی خدا فرمود رویگردان شدند دیگر، یگردان باش، نگویيد، پس رو« فَوَلِّ»شود  را گرفتيم، ابالغ می تصميمان

فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ » ابالغ اینجاست، ابالغ تغيير قبله اینجاست،« سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ»نه در آیات قبلی خدا فرمود 

وَحَيْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّوا »را برگردان به سمت مسجدالحرام، پس رو کن به سوی مسجدالحرام، پس روی خودت  «الْحَرَامِ

و هر جا که بودی، همه شما، اول خطاب به پيامبر بود، دومين خطاب به کل امت است، پيامبر تو روی « وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ

های خود را به سوی مسجدالحرام قرار  چهره« وهَکُمْ شَطْرَهُوَلُّوا وُجُ»کن، مردم شما هم رو کنيد، هر جا که بودید، 

هم بدانيد کسانی که کتاب به آنها داده شد، یعنی همين یهود و نصارا،  را این« وَإِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ»بدهيد. 

با تاکيد است، خوب می دانند که این تغيير قبله، به « نَلَيَعْلَمُو»دانند  اینها خوب می« لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ»

کنند  و خدا از آنچه آنها عمل می «وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا یَعْمَلُونَ »سمت مسجدالحرام، حقی است از جانب پروردگارشان، 

ن، در کتب آنها بيان شده خود تغيير قبله امت آخرالزما -4دارد، در مورد تغيير قبله وجود  غافل نيست. دو تا فرض

مين که حقانيّت پيامبر آخرالزمان درکتب آنها که الزم نيست مسئله تغيير قبله در کتب آنها آمده باشد، هاین -1باشد، 

شناسد، همين خودش برای آنها  شناختند همان طوری که پدر، پسرش را می و اینها پيامبر آخرالزمان را می آمده است

کند که آنها به  را تایيد میدومين فرض  ،سياق ی گوید قبله اینجاست، پس اینجاست.ر او دارد میقين آور بود، که اگ
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انيّت  پيامبر از کجا علم حقانيّت پيامبر علم داشتند در نتيجه به حقانيّت  تغيير قبله هم علم داشتند. حاال به حق

تغيير لم داشتند، در نتيجه به حقانيّت ایشان به حقانيّت پيامبر عاز کتابه« الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ»از کتابهایشان  داشتند؟

  (416)بقره/ «الَّذِینَ آتَيْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَعْرِفُونَهُ کَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ»قبله با واسطه پيامبر هم علم داشتند، 

ر و اذیت وز می خواهند باز هم آزااول تالش نرم افزاری کردند که این اتفاق نيفتد، وقتی اتفاق افتاد هن

ها که  م مذاکره کنيم، گفتگو کنيم بلکه باالخره این قبلهيحاال یک تالشی در کار است که بيایخودشان را داشته باشند، 

 دوتا شده دوباره یکی شود، حاال یا آنها بيایند به سمت قبلة ما رو کنند یا ما برویم به سمت قبلة آنها رو کنيم، این دوتا

 .شد خوب نشد

وتُوا لَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِینَ أُ»ای که برای آنها بياوری  ببين پيامبر اگر به کسانی که به آنها کتاب داده شد هر آیه

ز اینها ا« مَا تَبِعُوا قِبْلَتَکَ»همة آیات را که هم نشاندهندة حقانيت تغيير قبله باشد برای آنها بياوری؛ « الْکِتَابَ بِکُلِّ آیَةٍ

تو هم تابع قبلة آنها نيستی، چرا؟ چون برای تو هم حق روشن « قِبْلَتَهُمْوَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ »خواهند کرد، قبلة تو تبعيت ن

قبلة تو، قبلة اسالم، قبلة مسلمين، مسجدالحرام است، تو هم که نخواهی آمد بعد از علمی که خدا به تو داده، که شده 

الَّذِینَ أُوتُوا »چه اینکه خود « هُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍوَمَا بَعْضُ»ات را عوض کنی! چه اینکه:  قبله دستوری که خدا به تو داده،

شان از قبلة بعضی دیگر تبعيت نمی کنند، یعنی آنها در داخل خودشان هم جنگ قبله دارند و این  بعضی «الْکِتَابَ

روه اهل کتاب؟ آنطور که نوشته شده این جنگ قبله این بود که جنگ حل نشده است. این جنگ قبله چه بوده داخل گ

یک گروه به غرب مسجداالقصی رو می کردند، یعنی نقطة غربی مسجداالقصی را که می گویند صخره، آن نقطه را قبلة 

مورد نظر  خود قرار داده بودند، یک گروه دیگر نقطة شرقی مسجداالقصی را قبلة خود قرار داده بودند. امروز هم نقطة

عْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ مِنْ بَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْوَ» ها دیوار غربی است. یعنی خودشان هم با هم جنگ قبله دارند یهودی

ار اگر قریعنی تو نباید تبعيت کنی! آنها هم که حاضر به تبعيت نيستند، « مَا أَنْتَ بِتَابِعٍ»ببينيد اینجا خدا فرمود: « الْعِلْمِ

عاً تو از در این صورت قطگفتگوها و مذاکرات بشوید و خروجی اش این شود که تو بخواهی کوتاه بيایی،  باشد وارد این

 ئلة قبله را برای پيامبر می بندد.ظالمان هستی، یعنی خدا قاطعانه راه هر گونه سازش در مس


