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 32/5/9299: تاریخ    94جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (5تا  1)آیه  سیاق اول

 اتصاالت داخلی آیه یک تا پنج روشن است.

کند به اینکه قرآن هدایتگر متقين است. بعد  حروف مقطعه است اشاره میاز آیه اول که  غير از در این سير

أُولَئِکَ عَلَى هُدًى مِنْ » :دهد و در پایان از هدایت یافته بودن و رستگار بودن متقين خبر می کند میمتقين را معرفی 

با آیه پنج و  شروع سير جدیدی درباره کافران است« ....إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَوَاءٌ » 6آیه  «.﴾۵﴿ رَبِّهِمْ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

شروع سيری درباره کافران است. اگر کسی بگوید  6دی سيری درباره متقيان است و آیه بن جمع ۵اتصالی ندارد؛ آیه 

که در مقابل بحث متقيان قرار  داریم گيرند، بله ولی یک مجموعه از آیات درباره کافران کافران در مقابل متقيان قرار می

 .6گيرد نه صرفا آیه  می

الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ »در دو عبارت بندی هر سياق یکی از توجهاتمان، توجه به فضای سخن است.  در جمع

«  الَّذِینَ»یک فضای سخنی را از شود  میداریم. « الَّذِینَ»دو تا  «﴾۴﴿...لَ إِلَيْکَ اُنز الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِماِ وَ ﴾۳﴿....وَیُقِيمُونَ 

که   گویم تصریح، چرا؟ چون هنوز در این سياق از کسانی ای به فضای سخن دارد. نمی اشاره . یکدوم دریافت کرد

با  . سوال اینست: چرا خدانداده خبر خدا خواهند بين ایمان به قرآن و ایمان به کتب آسمانی قبلی فرق بگذارند می

؟ چرا «زِلَ مِنْ قَبْلِکَوَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بما اُنْزِلَ إِلَيْکَ وَمَا اُن»دوباره فرمود: « ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِيهِ»وجود اینکه فرمود: 

خواهند تفکيک  اشاره دارد به اینکه در فضای سخن این سياق، هستند کسانيکه میخواست بين این دو جمع کند؟ 

کتاب یعنی ریشه این تفکيک  بارهدر شک« لَا رَیْبَ فِيهِ»عبارت شود.  سوره کامال تایيد می کنند. این اشاره در ادامه

این کتاب برای متقين حتما هدایتگر است کنند نسبت به کتاب.  برای بعضی ریبی است که در وجود خود احساس می

کند  که ما قبال هم توضيح دادیم؛ هدایتگر بودن برای متقين معنایش این نيست که اول باید متقی باشی بعد هدایت می

ماند که این  مثل این می« هُدًى لِلْمُتَّقِينَ»شوی.  ت که اگر هدایت این کتاب را پذیرفتی متقی میتو را. معنایش اینس

خوان باشی بعد این درس برایت فایده کند. این درس در  خوانها فایده دارد نه اینکه اول باید درس درس برای درس

کند کسی را که بخواهد تقوا  یعنی این کتاب هدایت می «لِلْمُتَّقِينَهُدًى »خوان باشی.  درستو که  کند میصورتی فایده 

. در دو ردیف متقين را کند پيدا می کند، ظهور و بروز پيشه کند. اگر بنای تقوا باشد هدایت این کتاب تجلی پيدا می

 «یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ»جامع است. « زَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَیُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَ»معرفی کرد. اولی 

دوتا محور اصلی رفتاری؛ ارتباط با خدا و ارتباط با خلق. ایمان به  «یُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ»َ ،اعتقادات

گزاری به خلق  نماد و نشانه خدمت ،گی خداست. انفاقنماد و نشانه بند ،غيب، ایمان به جميع اعتقادات است. اقامه نماز

دهد که این ایمان به غيب، این  دوم توضيح می« الَّذِینَ»را با « الَّذِینَ»این  ،. بعدخدا و باز کردن گره از زندگی آنهاست

 «نْزِلَ مِنْ قَبْلِکَلَيْکَ وَمَا اُبِمَا اُنْزِلَ إِ»اقامه نماز، این انفاق؛ سه محور اصلی دین با تکيه بر وحی الهی و بدون تفکيک 

 . باشد می
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فقط کسی که ذیل عنوان متقی با این دو محور خود را تعریف حصر است.  «﴾۵﴿ الْمُفْلِحُونَ...أُولَئِکَ عَلَى هُدًى »

با شود با ایمان به انجيل و تورات در همين زمان کنونی انسان به سعادت برسد؟ یک عده  آیا می. کند هدایت یافته است

فهماند یک راه وجود دارد. ایمان  ایمان به قرآن، یک عده با ایمان به کتاب دیگری؟ یا یک راه وجود دارد؟ این حصر می

یک نصيحت هم داشته باشم ک کند. تقوا، شرط نجات و هدایت یافتگی است آن هم به شرطی که نباید تفکي ؛کامل

خواهم درباره  گوید من دوست دارم ایمانم آگاهانه باشد، می اینجا برای جوانهای خودمان، خيلی وقتها یک جوانی می

کند. این خيلی  دین تحقيق کنم و دین را بپذیرم. دین آباء و اجدادی که از پدرانم به من رسيده برای من کفایت نمی

گوید از آخرین نسخه شروع به مطالعه کن.  اما از کجا شروع کنيم؟ عقل به ما میرسيدن به حق باشی دنبال  عالی است

ین کتاب وحيانی شود آخرین کتاب آسمانی است، آخر بروم از زمان حضرت آدم شروع کنم؟! قرآنی که االن ادعا می

، شما مورد مطالعه قرار خاتم انبياء استشود آخرین پيامبری است که خدا فرستاده و  ادعا می )ص( است، پيامبر اکرم

گذرد. بعد از آن عيب  . بگو یک دور قرآن را مطالعه کنم، ببينم چی در قرآن میات را با قرآن قرار بده بده. شروع مطالعه

شان در خدمت قرآن قرار بگيرد، قرآن اوال حق را به او ن ،به دنبال حق انجيل را ببينم. کسی که منصفانهندارد تورات و 

دهد )جامعيتی که قرآن در هدایت انسان دارد(، بعد از این مسير وقتی سراغ تورات و انجيل بياید خودش به وضوح  می

هایی است تحریف شده و با اولين مواجهه متوجه  فهمد آنچه که از تورات و انجيل امروز در دست مردم است، نسخه می

در مقام کند.  خواهد شد. مسير را دیگر گم نمی ،در این کتابها قرار گرفتهبطالن بسياری از سخنانی که امروز به نام خدا 

 قرآن بی تردید تنها هدایتگر متقيان است. بندی: جمع

بندی پایانی از  گردد و آیه پنج هم جمع بندی کردیم؟ آیه سه و چهار به آیه دو برمی اینطور جمعبر چه اساسی 

 آیه پنج استفاده شد.چراتنها هدایتگر؟ از حصرهمان چيز که در آیه دو بيان کرده است. 

 . شود آیه دو: قرآن بی تردید هدایتگر متقيان است آیه محوری در این مجموعه می

صلی اهلل  اسالم ایمان به غيب، اقامه نماز و انفاق سه ویژگی اصلی متقيان است که با تکيه به آنچه که بر پيامبر

 بندی( نازل شده، سامان یافته است. )شرح عنوان جمع آنچه پيش از ایشانسلم عليه و آله و 

ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِيهِ هُدًى »بينيم:  پاسخ به سوال: در این قسمت در آیه محوری اسم رسول را نمی

درک شد، شود، حقانيت که  وقتی به قرآن توجه شود به تبع حقانيت رسول درک می ،است توجه اول به قرآن «لِلْمُتَّقِينَ

فهميم. پس اول  را با قرآن می )ص(آید. ما حقانيت پيامبر اکرم  کند و بحثهای دیگر پيش می پيروی سامان پيدا می

اش  ی که حضرت آقا نوشتند برای جوانان آمریکا و اروپا: بيایيد اسالم را با قرآن، منبع اصلیا . نامهتان به قرآن باشدنگاه

مسير  ،. بعد از آنکند جه شد و از طریق قرآن با اسالم مواجه شد، وجودش را تسخير می. اگر انسان با قرآن موابشناسيد

 شود.  مراحل بعدی هموار می

 (02تا  6) آیات دومسیاق 

 شش و هفت که اتصالشان به هم روشن است:

 : اسم إنّ. خبرش دوتا است:«الَّذِینَ کَفَرُوا» : حروف مشبه بالفعل«إِنَّ»
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 «﴾۷﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ...خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ »-2و «﴾6﴿ لَا یُؤْمِنُونَ...سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ »-1

هُمْ ...وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا ». جمله بعد از آن دهند همدیگر یک جمله را تشکيل میآیه شش و هفت با 

شود کافر. آیه شش و هفت راجع  کسی که مومن نيست می. «هم الکافرون»یعنی  «هُمْ بِمُؤْمِنِينَوَمَا » ،«﴾۸﴿ بِمُؤْمِنِينَ

به کافران بوده است، یک گروه متقيان بودند که از آیه یک تا پنج از آن صحبت کرده است، یک گروه کافران هستند 

از آیه هشت به بعد راجع به آنها صحبت یک گروه منافقان که  گفته شده که شش و هفت راجع به آنها صحبت کرده و

اگر دقت کنيد این تقسم بندی دقيقی نيست. چرا؟ چون اوال از آیه هشت به بعد حرفی از منافق  در حالی که کرده،

ادامه  شده است و در« أَنُؤْمِنُ کَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ»، صحبت از شده است «﴾۸﴿ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ». صحبت از نيامده است

کافر معرفی شدند. پس آیه هشت  کنيم در خود آیات که در اینجا بحث می« وَمِنَ النَّاسِ»این  «.وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْکَافِرِینَ»

گوید کافران آمده تا ب به عنوان مقدمه آیه شش و هفتکند.  هفت مصداق مطرح می آیه شش و« الَّذِینَ کَفَرُوا» برای

بگویند ما ایمان داریم، از آنها قبول نکنيد، اینها ایمان  خواهند کسانی هستند که می« النَّاسِ وَمِنَ»چنين هستند و 

پایان سياق  ۷بنابراین اینکه آیه  «.وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْکَافِرِینَ»رسد به آنجا که  ندارند و در حقيقت کافر هستند. بعدا می

 هنوز بحث کفر ادامه دارد. باشد را به این دليل رد کردیم. 

أُولَئِکَ الَّذِینَ »راحت می رویم. 16متصل است، اگر از آن مرز عبور کردیم تا آیه  ۷و  6به مجموعه آیات  ۸آیه 

ن همچنا 1۷آیه در ادامه ، ۵آیه « أُولَئِکَ»ماند، شبيه  این برای ما مثل جمع بندی می« ﴾16﴿مُهْتَدِینَ ...اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ 

خورد.  می« أُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى»به همان « مَثَلُهُمْ»ها.  ادامه بحث است، چون مثل زده است برای همان

« أُولَئِکَ»، در این سياق با  ، مثل نزده است جمع بندی کرده است« أُولَئِکَ»ها. حاال بله در سياق اول خدا با  مثل همين

شود که ما مثل را یک سياق جداگانه  ، حاال اینکه خدا مثل زده است، دليل نمی ی کرده و مثل هم زده استجمع بند

چيزی  ، يم همان سير را ادامه داده استبين ، می ضرب المثل خودش یک موضوع نسبی و اضافی است . حساب کنيم

،  خواهند یک آتشی روشن کنند مثل شان مانند این است که می« اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى»این کند.  دیگری را مطرح نمی

، آتش آنها را خاموش  فرستد ، یک بارانی می فرستد ، خدا یک بادی می خواهد اطراف شان را روشن کند تا این آتش می

که در آن رعد  است، مثل آن رعد و برق آسمانی است« صَيِّبٍ». یا مثل شان مثل آن  مانند ها می ، باز در ظلمت کند می

خواهند یک قدم در آن بردارند، زود تاریک می شود، باید  کند می ، تا این برق یک روشنایی ایجاد می ، برق دارد دارد

،  ترسند در حد مرگ های شان را در گوش شان فرو کردند و می بایستند. صدایش آنقدر وحشتناک است که انگشت

اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ »-1اینها مثل هست برای همان « وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْکَافِرِینَ»،  ست، وجود اینها را گرفته ا ، اضطراب تحير

هيچ اتصالی  22به  21.  کشد ها را به مثل می همان« اللَّهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْيَانِهِمْ یَعْمَهُونَ»-2، «بِالْهُدَى

الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ »،  «﴾21﴿لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ...اسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ یَا أَیُّهَا النَّ»،  ندارد

، یک سير  ستقبل ني ادامه سير مفهومی ،  داریمنادبی  و  اتصال لفظی،  ، سير عوض شد رویم همين جوری جلو می «مَاءً

 است.یک سياق  22، پس تا آیه  را شروع کرده است  مفهومی

، در آیه  توانيم پيدا کنيم؟ من بر گردم ، فضای سخن می ، ببينيم خواهيم جهت یابی کنيم می 22تا  6در آیات 

مقاومت اینها  دهد، می، یعنی هر چی پيامبر هشدار  ، مواجه هستيم با کافرانی که به نقطه انذار ناپذیری رسيدند ۷و  6

با کافران بسيطی  ، شود سئله انذارپذیری مشاهده می، پس یک لجاجتی در کفر یا مقاومتی در م آورند ایمان نمی دارند و
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، انذار هم  ، صحبت از کافرانی است که دین به آنها عرضه شده نيستيم  ، روبرو که هنوز دین به آنها عرضه نشده است

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ »، رسيدند به نقطه  ند که دیگر اميد به پذیرفتن شان نيست، آنقدر نپذیرفت ، نپذیرفتند شده اند

ها بسته  ، گوش ها بسته شده قلبنمی آورند زیرا به نقطه ای که انذار بدهی یا ندهی، اینها ایمان « لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ

نگاه  16تا  ۸. به این آیات  برای شان در نظر گرفته شده است و عذاب عظيمی ،  ها پرده آویخته شده ، روی چشم شده

گویند  ، می ، اینها در عين انذار ناپذیری مدعی هستند توانيم یک مقدار در فضای سخن دقيق تر بشویم ، می کنيم می

گویند ما خودمان خدا و  میاست،   در برابر پيامبر اسالمکافران ، انذار ناپذیری  پس معلوم است« آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ»

این ادعای « ﴾۹﴿یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُونَ »آیيم جلوتر  ، باز می را قبول داریممعاد 

، یعنی خدا دارد خبر  انم در سير هدایتی بيشتر ببينمتو ، البته من خدعه گری را می ایمان شان خدعه گری است

فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا کَانُوا »،  رویم ، جلو می ، این کار خدعه است دهد از اینکه می

در برابر « ﴾11﴿لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ »،  این هم باز صحبت خداست «﴾12﴿یَکْذِبُونَ 

،  گویند فرماید دروغ می خدا می ،، در جواب ادعا کنند ، همين که آنها ادعا می کنند ، ادعای اصالح می دعوت به عدم افساد

هایی که  ، این قسمت کنند ، اینها خدعه می روغ است. خدا آمد ما را آگاه کرد که این ادعا د شود هدایت گری خدا این می

، سياق دارد  گيرد رود در سير هدایتی قرار می ها می ، این قسمت دهد خدا دارد نظر خودش را درباره وضعيت کافران می

ای اصالح ، ادع ، در برابر دعوت به عدم افساد مدعی ایمان به خدا و قيامت هستند ، انذار ناپذیر هستند ، گوید روشن می

 . کنند می

، فضای سخن و سير هدایتی در  ، این مرز را اگر دقيق تشخيص ندهيمفضا باید دقت کرداظهار نظر درباره در 

را به عنوان مشکل  ، هایی که مسئله این بود توانيم به عنوان اشاره ، یعنی آنچه که می ، ما حداقل را شوند هم حل می

، آن را نباید برای فضای سخن مطرح دنبال کرده است  گری روشن برای ین سياقکه خدا در ا را سيریپس  بگيریم،

، ادعای  این دیگر تصریح است« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ کَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ»،  ادامه فضاکنيم، پس 

،  این هم افشاگری خداست« ا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْوَإِذَ».  سفيهانه بودن ایمان مردم را دارند

، نسبت به  پذیرند ، از پيامبر چيزی نمی دهد ، وقتی پيامبر آنها را انذار می استهای اصلی فضای سخن این  پس محور

، پس اگر اینها از خودشان زاویه نشان  خدا و قيامت را قبول دارند ، کنند ورزند همين گروه ادعا می پيامبر کفر می

،  ، و اال با خدا و قيامت مشکلی نداریم خواهيم قبول بکنيم ، تو را نمی ، ما با تو مسئله داریم خواهند بگویند ، می دهند می

،  امت را تایيد کنيد و پيامبر را رد کنيد، این که شما بيایيد خدا و قي شود این کارتان افساد است وقتی به اینها گفته می

کنند اتفاقاً عين اصالح است، اینکه ما بيایيم بگویيم برای ایمان به خدا و  ، ادعا می این یک فساد ایجاد کردن است

، قيامت  ، ما قبول داریم خواهد به ما بگوید خدا را قبول کنيد پيامبر می . ، افساد است بر را هم قبول کردقيامت، باید پيام

، در مقابل غير مشرکين که  هایی داشت . پيامبر در برابر مشرکين یک چالش ، ما این را هم قبول داریم را قبول کنيد

آن که سابقه ای در ، و  ، چه به قيامت من را چه به خداگفت آقا  ، مشرک میدیگر هایی  مدعی ایمان بودند یک چالش

، این که شما  شود لذا وقتی به اینها گفته می، خودم دارم،  هی به من بگوییخوا یگفت این را که م ، می ایمان داشت

، دین سالمتش  کنيد ، شما دارید دین را خراب می ، این فساد است ، بگویی خدا و قيامت را قبول دارم پيامبر را انکار کنی

، تکامل  کند آید دین سالم را ارائه می ی، حمایت بشود، آن پيامبر م به این است که همواره هر پيامبری آمد تایيد بشود

. اینها  ، اینکه شما االن بيایيد پيامبر را از خدا و قيامت جدا کنيد این فساد است دهد ، شما را پيشرفت می دهد می
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، بقيه  مثل مردم رفتار کنيد هم شما :شود . بعد به آنها گفته می ، چه کسی گفته فساد است گفتند عين صالح است می

، حاال خدا  ، آنها حالی شان نيست آنها سفيه هستند گویند ، می روند مردم دارند پيامبر را با خدا و قيامت با هم جلو می

، یعنی  توانم اسم شان را بگذارم پيشوایان کفر ، این جماعتی که می خواهد راجع به این جماعت روشن گری کند می

. که بی پرده از کفر اینها  است ۷و  6، اولين اقدام خدا آیه  دهند خط می اینها دارند به جریان کفر در مقابل پيامبر

. خب خود این آیه  گوید اینها کافرانی هستند که در کفر به جایی رسيدند که انذار در آنها اثر ندارد ، می کند صحبت می

« ﴾۷﴿مْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِ»،  ماند مثل یک پتک می ۷و 6

های شان مهر  ، کارشان رسيده به جایی که دیگر دل فرماید در اثر کفری که اینها ورزیدند و بر کفرشان اصرار کردند می

، جمع بندی  قایسه بکنيم، اگر ما بخواهيم این آیات را با هم م ، در مقام جمع بندی . خوب دقت بکنيد خورده است

، یکی با بيان  این رد ادعای ایمان« ﴾۸﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ...وَمِنَ النَّاسِ »،  بينيم ، یک رد ادعای ایمان می همين قسمت

عدم ،  ، جلوه اول ، این سه تا جلوه دانه دانه رد شده است بينيم . بعد سه تا جلوه می ، یکی با بيان مرض قلب دعه بودنخ

،  گویند ایمان سفيهانه است ، می ، ایمان مانند مردم ، جلوه دوم فرماید مفسد هستند گویند مصلحيم خدا می ، می افساد

،  کند جمع بندی می« أُولَئِکَ»، بعد این رد را خدا اینجا با  ، جلوه سوم استهزاء گوید سفيه خودشان هستند خدا می

، در قسمت  این را فعالً داشته باشيد« ﴾16﴿ضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا کَانُوا مُهْتَدِینَ أُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا ال»

های  ، جا انداختن همان مثال حرف توانيم بگویيم در اینجا مطلب اصلی سوم از باب اینکه مثل اصل بر ممثل است ما می

، در جمع بندی این سياق ما  کنم جداگانه ای را عنوان نمی عالً روی این تحليل خاصلذا من ف ، قبلی با بيان مثل هست

، کدام فراز حرف اصلی این  22تا  1۷، فراز سوم  16تا  ۸، فراز دوم  ۷ و 6از اول ر، ف سه تا فراز برایش مشخص کردیم

بياید سراغ مدعيان، فراز سوم مَثل  خواست واقع با آن مقدمه می یعنی در،  شود؟ گفتيم فراز اول مقدمه است سياق می

کنند به  کسانی که ادعای ایمان می 16-۸کند؛ پس فراز اصلی شد آیات  است، مثل هم نسبت به مُمَثل پشتيبانی می

خرند. این جمع بندی اصلی است. اینهایی را که می بينيد ادعای ایمان به خدا و قيامت  ثمن هدایت ضاللت می

دهند. بر خالف گروه  خرند و هدایت را می پيامبر سرباز می زنند، اینها در حقيقت ضاللت را می کنند اما از ایمان به می

هستند این جمع بندی کل است، حاال این بيان که رد ادعای « ﴾۵﴿ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»اول که 

همه ذیل این رد می گنجد، و جمع بندی اصلی این رد در این آیه است. ایمان اینها با خدعه است، با مرض است، اینها 

 مجموعه در جمع بندی هستند. این دو آیه اصلی ترین آیات این 16و  ۸گویم آیة  یعنی بنده می

جمع بندی: کافران به اسالم که مدعی ایمان به خدا و قيامت هستند خریداران ضاللت در مقابل هدایت قرآن 

 هستند.

وَإِذَا »گر و بيمار دل هستند، مفسدانی مدعی اصالح گری هستند )جلوة اول  ات: ایشان مدعيانی خدعهتوضيح

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ »)خوانند  (، ایمان به پيامبر را سفيهانه می«﴾11﴿ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

حْنُ َن .....وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا»کنند ) تظاهر به ایمان می ،(، و به قصد استهزاء مومنان«هُمُ السُّفَهَاءُ إِنَّهُمْ......آمِنُوا کَمَا 

 (. «﴾1۴﴿ مُسْتَهْزِئُونَ
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آید، مردم  مردم بدانند این صدا از هر بلندگویی که در  .افتاده اتفاق کفر ائمة دربارة افشاگری دوم سياق در

د بدانيد اینها ود، از هر تریبونی پخش ش، از هر قلمی تراوش کنای که برآید روزگار ما شما بدانيد، این صدا از هر حنجره

  کنند. هانه شما را مسخره میمفسد هستند، نه مصلح، بدانيد اینها آگا

که از آنها حرف می زنيم ائمة کفری هستند که مدعی  این افراد رائيل هم نمی آورد،اسمی از بنی اساصالً اینجا 

شود از یک  خواهد فارق از اشخاص شما یک بار اصل مسئله را درک کنيد، آیا می تدین به ادیان قبلی هستند، می

 داشت ولی گفت که من به خدا و قيامت ایمان دارم یا نه؟ نپيامبری انذار ناپذیری 

شود به خدا و قيامت ایمان داشت و رسول را انکار کرد منطق باطل و غيرقابل دفاعی  نطق که آقا میاین م

کنند برای خودشان جایگاه  کنند اینها آدمهایی هستند که تالش می است. کسانی هم که از این منطق طرفداری می

اینها هر کاری هم که بکنند « أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا»درست کنند 

خواهند مردم را مستأصل بکنند اما در حقيقت خودشان هستند که  روشنایی پایدار نمی توانند ایجاد کنند. اینها می

اینها خودشان « ﴾1۹﴿ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْکَافِرِینَ.......أَوْ کَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ » ،مستأصل هستند

چه  پدیده این بامتحير هستند ولی داعيه دار مستأصل کردن مردم و مسخره کردن مردم هستند، خودشان ماندند باید 

 کار کنند.

جانشينان پيامبران الهی است  این منطق در هر زمانی مصداق دارد، هميشه از اولين پيامبر تا االن که صحبت

 پيامبر را قبول دارم تو چه می گویی؟  و هميشه این چالش بوده که من خدا

اعْبُدُوا »مردم را از رسول منصرف کنند، لذا سياق بعدی همين است می خواهند  اینها عمالً با این منطق

یعنی یک چالش بين پيامبر و انداد درست شده، اینها در حقيقت « ادًافَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَ»فرماید:  ، آنجایی که می«رَبَّکُمُ

داری کردند ولو که این  اگر توانستند مردم را از ایمان به پيامبر که عبداهلل است منصرف کنند، عمالً خودشان ميدان

ازه ندهند مردم دهند، همين که اج داری خودشان مساوی با تشکيل حکومت هم نباشد، ولی به مردم جهت می ميدان

دهند، یا می گذارند مردم خودشان حکومت  در خط پيامبر باشند حاال به هر شکلی، یا خودشان حکومت تشکيل می

داری و رهبری  تشکيل بدهند، به هر شکلی، همين که تحت حاکميت رسول قرار نگيرند، این خودش یک طور ميدان

 کردن جامعه است.

 


