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 13/2/1311: تاریخ    22جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

  مطرح شد. 411در آیه  دستور تغيير قبله به صورت صریح

ای که برای آنها بياوری، آنها از قبله  آنها کتاب داده شده هر آیه و نشانهفرماید: کسانيکه به  خدا می 411در آیه 

تاکيد فرمود مبادا بعد از اینکه علم  و خدا آنجا به پيامبر)ص(ینکه تو هم تابع قبله آنها نيستی، کنند چه ا تو تبعيت نمی

الَّذِینَ آتَيْنَاهُمُ »کسانی هستند که  برای تو آمد بخواهی با اینها از در سازش درآیی که راه سازش بسته است. اینها

یَعْرِفُونَهُ کَمَا »دهند  کسانيکه کتاب به آنها دادیم و امروز در جریان قبله اینطور مخالفت و عناد از خود نشان می «الْکِتَابَ

همانا « وَإِنَّ فَرِیقًا مِنْهُمْ» ،شناسد شناسند آنطوری که پدر پسرش را می را می آنها پيغمبر خدا)ص(« یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

کنند نه اینکه شک به مسئله  به رغم اینکه علم دارند حق را کتمان می «لَيَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ یَعْلَمُونَ»گروهی از اینها 

از روی  غيير قبله اطمينان و یقين دارند ولیو در نتيجه به حقانيت ت ت پيغمبر)ص(قبله دارند، نه، اینها به حقاني

 کنند.  نفسانيت، از روی حسد با این مسئله مقابله و مخالفت می

کنند تا امت تو را  نمی یتبليغات نسبت به جامعه اسالمی فروگذارشانتاژها و انواع کافران اهل کتاب از انواع 

باعث شود تو درباره  کنند ای که آنها دارند ایجاد می . نکند تبليغات شکنندهنسبت به حقانيت قبله دچار تردید کنند

بود ها اینجا سوالی پيش بياید. با خود بگویند مگر ممکن  است برای بعضی ممکن. حقانيت تغيير قبله دچار تردید شوی

کند حق از جانب پروردگار توست  چرا خدا اینطور تاکيد می درباره حقانيت قبله دچار شک و تردید شود؟ پيامبر)ص(

اینهمه تاکيد در خطاب به  برخی بگویند .از تردیدکنندگان تغيير قبله باشی« تَکُونَنَّ فَلَا»پس مبادا مبادا مبادا 

إِیَّاكِ أَعْنِی وَ اسْمَعِی یَا »گویند تاکيد این جمله از باب  ، میکنند الزم نيست در نتيجه آنها یک توجيهی میپيامبر)ص( 

خواهد بقيه در  ولی مقصودش دیگران هستند. خدا میکند  مطلبی را مطرح می یعنی خدا خطاب به پيامبر)ص( «جَارَةُ

اینکه بارها بر این مسئله -4دهم:  . من به دو نکته اشاره میکند تردید نمی )ص( کهحقانيت قبله تردید نکنند و الّا پيامبر

ه و ولی معصوميت ایشان از گنا .معصوم است از گناه و مصون است از خطا)ص( تاکيد شد که پيامبر گرامی اسالم 

 در حساس مقاطع در یعنی اگر خدای بزرگ ،مصونيت ایشان از خطا خودش تابعی است از حمایت و هدایت خدا

حمایت از آن حضرت نکند، و هدایت به راه حق نکند دیگر معصوميت چه معنا و مفهومی  ساز سرنوشت های بزنگاه

ا و به هدایت الهی است. پس اگر خدا با پيغمبرش من اهلل، به حمایت خدوميت حضرت به اذن اهلل، به اراده دارد؟ معص

و  ،. خدا به وسيله همين دستوراتبعيد ندانيداصال کند: نکند شک کنی، نکند بلغزی، اینها را شما  اینطور صحبت می

هم مطيع محض پروردگار عالم  خطایی جلوگيری کرده است. پيامبر)ص( هدایتهای خودش از کوچکترین انحراف و

گویيم شک  کنيم. مثال می چيزی مرتبه و رتبه مربوط به خودش را دارد. ما یک وقت با خودمان قياس میهر  -2است. 

شک و تردید را در حد شک و تردید خودمان در نظر  راه دارد یا راه ندارد؟ )ص(و تردید آیا در ساحت پيامبر اسالم 

چيزی  ای است که ای بسا آن با خدا در درجه)ص( ن سطح معرفت و سطح ارتباط پيامبر. ابدا اینطور نيست، آگيریم می

 کند.  شود، خدا آن را از پيغمبر خود قبول نمی که برای من و شما رتبه عالی معرفت و رتبه عالی یقين محسوب می
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کند؛ یکی رو به بيت المقدس است، یکی رو به  هرکسی حاال به یک طرفی رو می «وَلِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا»

یکی رو به شرقش و یکی رو به غربش است. آن مسئله مهمی نيست. مسئله هم . رو به بيت المقدس د الحرام استمسج

آیه را این ممکن است برخی  خير را بشناسيد و استباق در خيرات انجام دهيد. «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ»اصلی اینست: 

 فَاسْتَبِقُوا»که  خواهد بگوید شما اصل مطلب را نه، این آیه می: مسئله تغيير قبله اصال مهم نيست. اینطور بفهمند

، «الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا»از یاد بردید، چسبيدید به مسئله قبله، دارید اینجا دعوا راه می اندازید، بروید سراغ است  «الْخَيْرَاتِ

مهم ترین خيری که « الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا»يم، کنم، اگر خطاب به کفار بنی اسرائيل بخواهيم بگوی حاال از شما سوال می

اینها باید استباق به سمت آن بگيرند، چيست؟ حقيقت ایمان به رسول است، حقيقت ایمان به قرآن است، سبقت 

رد برای رسيدن به خيرات، آن بگيرید از یکدیگر، استباق از اشتراك است، یعنی هر کس سعی کند از دیگری سبقت بگي

به عهد الهی است که بر دوش آنها بوده است، و البته مسلمين هم مخاطب همين سخن هستند، مسلمين هم  عملخير

نگویند بله ما هم رو به مثالً قبله مسجدالحرام داریم، پس دیگر مسئله ما حل است، آقا قبله یک سنگ نشان است که 

فقط جهت جغرافيای مسجدالحرام را خواستی، تو هم اگر تو هم راه گم نشود، حاجی احرام دگر بند، ببين یار کجاست. 

« یَأْتِ بِکُمُ اللَّهُ جَمِيعًا أَیْنَ مَا تَکُونُوا»کند با آن یهود و نصارایی که االن سر قبله دارد می جنگد.  باختی. چه فرقی می

کند، بدان روز قيامت  ان میحاال قبله تان هر طرف بود، ولی این را بدانيد، هر جا که باشيد، خدا شما را یک روز جمع ت

این هشدار است نسبت به اینکه قيامت نزدیک است، « جَمِيعًا....أَیْنَ مَا »کند،  خواهد رسيد و خدا شما را جمع می

کند، چطور خدا ممکن است شما هر جا باشی، جمع تان  فرصت را غنيمت بشمارید، بعد خدا پشتوانه اش را هم ذکر می

خواهد به یاد قيامت و قدرت  خدا بر همه چيز قدرت دارد، این دو تا جمله آخری می« لَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌإِنَّ اللَّهَ عَ»کند، 

  .پایی قيامت بيندازدبر خدا بر

هر جا که باشيد، همه تان، « فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُ مَا کُنْتُمْ»خواهد به آن اضافه کند  یک چيز هم می

شود، چون پيامبر امام امت است، امام امت  حکم مختص پيامبر نيست، پس چرا تاکيد بيشتر روی پيامبر مییعنی این 

کند، لذا برای امام تاکيد چند مرتبه آمده است، برای امت اما  به هر سویی که رو کند، قهراً امت هم به امام اقتدا می

« وَلَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَوَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَيْکُمْ  ....فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا یَکُونَ وَحَيْثُ مَا کُنْتُمْ»کند خدا  اینجا یک بار تاکيد می

فَوَلُّوا »، «فَوَلِّ وَجْهَکَ»، «وَلِّ»و « وَلُّو»متعلق هستند به  «تَهْتَدُونَ لَعَلَّکُمْ» ،«لِأُتِمَّ نِعْمَتِی» ،«لِئَلَّا یَکُونَ»سه تا جمله، این 

لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْکُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِینَ »درباره این غایت اول که  ،کند می سه تا غایت را خدا  بيانچرا « وُجُوهَکُمْ

کتاب این است که تا قبل از اینکه دستور تغيير قبله برسد، اهل مشهور  ،داریم احتياج به یک توضيحی «ظَلَمُوا مِنْهُمْ

گفتند، در کتابهای ما آمده است که پيامبر آخرالزمان قبله اش  پيش خودشان یک حجتی داشتند، عليه مسلمانها، می

به سمت مسجدالحرام است، تا وقتی که پيامبر رو به مسجدالحرام نکرده بود، قبله تغيير نکرده بود، یک بهانه داشتند 

نيست. پيامبر موعود ما رویش به مسجدالحرام بوده است. وقتی خدا رو به که بگویند این پيامبر، آن پيامبر موعود ما 

شود، گفتند البته این  شود، دیگر دستشان از حجت خالی می مسجدالحرام کرد پيامبر را، دیگر آنها دهنشان بسته می

ی هستم، از ن ابراهيمگوید م گفتند اگر این پيامبر می گيرد، مشرکان هم با خودشان می مشرکان را هم می« لنَّاسِا»

چرا رو به بيت المقدس کرده، چرا رو به کعبه نکرده است. آنها یک بهانه اینجوری داشتند، یکی نوادگان ابراهيم هستم، 

ان، غير از ظالمانشان که از فواید تغيير قبله این شد که حجتی دیگر بر کسی باقی نماند، نه بر اهل کتاب، نه بر مشرک

، این معنا با سياق این آیات هم خوانی ندارد، چرا؟ فضای آیات این بود که نه جویی کنند، به نظرمباز هم بخواهند بها
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کردند، از مسئله تغيير قبله، خدا چندین بار به این ممانعت تا اینجا جواب داد، اما یک بار خدا  اینها داشتند ممانعت می

خودتان می دانيد قبله به سمت مسجدالحرام است، برای  کنيد، شما که در کتابهای اشاره نکرد که چرا ممانعت می

اینها  فرمود، حجتتان کو، بهشت، خدا می خواستند بگویند یهود و نصرانی باید باشيد تا بروید اینها می آخرالزمان،پيامبر 

آسمانی گفت که در کتابهای  کردند، خدا در جوابشان نمی کردند، مغالطه ای که ایجاد می هر اشکالی که ایجاد می

 کنيد؟  خودتان آمده قبله پيامبر آخرالزمان به سمت کعبه است، چرا تمکين نمی

که این آخرین کردند  فضای ممانعت از تغيير قبله است، بله، ممکن است کسی بگوید، اهل کتاب ممانعت می

کنم، اهل  ، من سوال میگفتيم نيست این پيامبری که ما می ،و اینها دیگر با خيال راحت بگویند نشانه اتفاق نيفتد

کردند، به  ید اظهار میبا کردند یا نه؟ آن را اظهار میخواستند، از این مسئله استفاده تبليغاتی کنند، باید  کتاب اگر می

خواستند اظهار کنند، که بعدش  پيامبری که در کتابهای ما معرفی شده است، قبله او کعبه است، اگر می اینکه بله،

خواستند اظهار نکنند، خب چه  تغيير می داد و یک چيزی به عنوان نشانه باقی نمی ماند، اگر می پيامبر قبله را هم

خواستند از این بکنند، فایده ای دیگر به حال آنها نداشت، گذشته از اینکه اصالً یک مسئله ای مثل  استفاده ای می

باشد. ببينيد نشانه باید یک امر تکوینی باشد نه یک امر  تغيير قبله، یا مثالً قبله پيامبر آخرالزمان چقدر می تواند نشانه

کند، لباس سبز به تن دارد، خب لباس سبز،  قراردادی، مثل اینکه امام زمان عليه السالم کسی است که مثالً ظهور می

ال کنيد، ممکن است شما یک سود، اینکه نشد نشانه. کن هر کس بخواهد از این به بعد ادعا بکند، لباس سبز به تن می

فرماید کسانی که کتاب به آنها داده شده،  خدا می «لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ... »411 يد نگاه کن در این آیهبگوی

اینها می دانند که این قبله جدید از جانب پروردگار حق است. این تنها نکته ای است که در سياق ما داریم، به نفع قول 

گویم نگاه کن  اینها به حقانيّت قبله جدید علم دارند، می« أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْلَيَعْلَمُونَ »اینها می دانند مشهور، که 

دارند یعنی آقا اگر اینها علم  «کَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْالَّذِینَ آتَيْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَعْرِفُونَهُ »کند،  این را تفسير می 411همين آیه 

به حقانيّت تغيير قبله یا به حقانيّت قبله جدید، نه به خاطر اینکه در کتابهایشان آمده، قبله اینها کعبه است، به این 

اطر به حقانيّت قبله یقين شناسد، پس به این خ شناسند، آن طوری که پدر، پسرش را می خاطر که پيامبر را می

من آنقدر در مسئله قبله  دارد، خودش در طلب معنی ولی است غایت الم « عَلَيْکُمْ حُجَّةٌنَ لِلنَّاسِ لِئَلَّا یَکُو »حاال دارند

« وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ...وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ  »روشن عمل کردم و حرفها را زدم که دیگر دستور آخرم را ابالغ کردم، 

کنم، که مردم در این مسئله بر شما ادعای حجت نکنند، یعنی دیگر در مسئله قبله سوار مسلمان ها نشوید،  طلب می

خواهد بگوید یک حجتی بود تا قبل از تغيير  اذیت نکنيد، بپذیرید دیگر، این چه دعوایی است راه انداختيد؟ پس نمی

برعکس بود، حجت که نبود هيچ، دعوا بود، که چرا دارد قبله اش را  قبله، و من با تغيير قبله آن حجت را برطرف کردم،

کنی، با شما جنگ دارم، نه اینکه چرا قبله ات را  کند، یعنی االن من سر اینکه االن داری قبله را عوض می عوض می

جز اینکه می دانيم « مُوا مِنْهُمْا الَّذِینَ ظَلَإِلَّ»کنند.  عوض نکردی، البته ما می دانيم که ظالمان به این طلب ما توجه نمی

ظالمان از مردم، به رغم وجود این همه آیات بينات و دالیل روشن، همچنان عليه شما حجت خواهند داشت برای 

پس از « فَلَا تَخْشَوْهُمْ» لم کنند، به شما فشار وارد کنند،خودشان، یعنی سعی خواهند کرد که در جریان قبله به شما ظ

کنند،  در چه فضایی است؟ در فضایی که یک عده ای دارند ظلم می« تَخْشَوْهُمْ»اشته باشيد، ببينيد اینها خشيت ند

باشيد، از من خشيت داشته  آنها خشيت نداشتهاز « فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی»فرماید:  کنند، خدا می دارند اذیت می

در تدبر سوره است، فکر نکنيد حاال آن شد یا این شد مهم یک پيچ مهم تاکيد کردم، کليدی است،  باشيداین آیه چون
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. اهل از ناحيه مشرکان در فشار بودندنيست، نه خيلی مهم است. مسلمانها تا زمانی که در مکه بودند، در امنيت نبودند، 

ن می آورند، نه کنند، عمدتاً، دارند یک رفتار منافقانه ای نشان ميدهند، یعنی نه ایما کتاب چه جور دارند تعامل می

کنند، حاال دیگر با جریان تغيير قبله و تاسيس امت مسلمان، دیگر اینها می بينند، حساب آنها و امتشان از  انکار می

 بنيانگذاری شد.حساب اسالم و امت مسلمان جدا شد. اینجا دیگر واقعاً یک دین جدیدی به نظر آنها متولد شد، 

چه کسانی قرار است کشته شوند؟ در چه « اللَّهِ أَمْوَاتٌ ا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِيلِوَلَا تَقُولُو»خداوند می فرماید: 

ها شروع می شود، اینها پيمان  فضایی؟ هنوز جنگی را ما شروع نکردیم! بعد از اینهاست که دیگر جریان هم پيمانی

ا را آنها شکستند، اوضاع مدینه اینطوری شد. ه ببندند، مثالً الاقل دیگر به همدیگر تعرض نکنند، که چقدر از این پيمان

که قرار گرفته بودند،  در مقابل علی)ع( ر تصور کنند؛کجایند کسانی که یک وقتهایی ممکن بود با خودشان اینطو

 تو بيا فعالً با این گروه سازش کن، حاال با آن گروه بجنگ، آنها را که کوبيدی زمين بعد بيا با اینها بجنگ! اما :گفتند می

من یک نعمتی به شما داده بودم، « لِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَيْکُمْوَ» ؛حق و حقيقت با باطل سازش نمی کند، هيچ جور هيچ اندازه

  .قبله را تغيير دادم ،آن نعمت بعثت پيامبر است، خواستم این نعمت را تمام کنم، یعنی در راستای اتمام نعمت

فرماید این  کدام نعمت خدایا؟ می« لِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَيْکُمْ»واقع تفسير آن نعمت است، در « فِيکُمْ کَمَا أَرْسَلْنَا»این 

ما در بين شما رسولی از خود شما فرستادیم، آقا اینکه رسول از شما فرستادیم « فِيکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ کَمَا أَرْسَلْنَا»نعمت 

بودند رسول از خودشان باشد، ما رسول را از بين شما فرستادیم،  مگر خودش یک چالش با اهل کتاب نبود؟ آنها منتظر

این نعمت بود و یک چالش بود، نعمت بعدی قبلة مستقل، « فِيکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ کَمَا أَرْسَلْنَا»این خودش یک چالش بود، 

پيامبر از بين « وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ...تْلُو کَمَا أَرْسَلْنَا فِيکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ یَ»هر چالشی هم دارد به جان بخرید؛ 

آموزد،  خودتان برای شما فرستادیم آیات ما را بر شما تالوت می کند، شما را تزکيه می کند، کتاب و حکمت به شما می

یعنی راهی جز « مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ»، آنچه را که شما آن را یاد نمی گرفتيد، آنچه را که علم به آن پيدا نمی کردید

وحی برای علم به آن نبود، آنها را به شما تعليم بدهد، خب این یک نعمت بود، حاال ما این نعمت را با تغيير قبله کامل 

ی اتمام آن ها در قبال پيامبرتان که یک نعمت بود و تغيير قبله که نعمتی بعد از آن بود در راستا کردیم، آی مسلمان

وقتی من را یاد می کنيد من هم به رحمت شما را  یعنی شما تا« فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ» نعمت از شما این را می خواهيم:

یاد می کنم، اما اگر ما خدا را از یاد ببریم، خدا که ما را از یاد نمی برد کاری می کند که ما خودمان خودمان را از یاد 

( خودت حقيقت وجود خودت 41)حشر/ «وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ»از بين برود. ببریم و سعادتمان 

وَلَا »نعمت وجود پيامبر، نعمت قبله شکر می خواهد، « وَاشْکُرُوا لِی»، «فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ»را فراموش کنی. پس 

 نکنيد نسبت به من خدا، شکر این نعمت را بجا بياورید!و کفران  «تَکْفُرُونِ

امروز ما مدرن شدیم یا وارد عصر پست مدرنيسم شدیم مثالً، ما دیگر از این مرزها عبور کردیم، امروز مسئلة 

هر کس برای خودش هر دینی می خواهد داشته باشد! این ...مهم تکنولوژی است، هوافضا است، رفاه اجتماعی است، 

 این را می فرماید.  «وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ»ا باید مراقبت کنيم، آفت ر

اهتمام به امر قبله، احترام به  اطاعت مدام از پيامبر، شکر نعمت قبله چيست؟وشکر نعمت پيامبر توجه مدام 

مسائل دینی را و اهميت  قبله، مهم دانستن قبله، نگذاریم این کاله بزرگ دنيای به ظاهر مدرن امروز روی سر ما برود

 .در ذهن ما کم کند


