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 15/2/1311: تاریخ    24جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

به معنای « شعيره»جمع « شعائر»از شعائر خدا هستند.  همانا صفا و مروه «...مَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِإِنَّ الصَّفَا وَالْ»

 ها از شعائراهلل هستند. پس هر کساین کعبه واقع شده،که نشانه خداست. صفا و مروه که دو کوه جنب ای  علم برافراشته

کوه  حج خانه خدا به جای آورد یا عمره به جای آورد، گناهی ندارد که طواف کند بين این دو کوه. صفا و مروه دو

فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ »هرکس خيری را با طوع، با ميل، با رغبت بپذیرد،  «وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا»فرماید:  کوچک است. بعد می

در آیات قبلی خداوند راجع به خود مسجد الحرام صحبت . کند به حسب علمی که دارد خدا هم از او تشکر می« عَلِيمٌ

شدند اسم خدا در آن یاد شود، آن عده باید از آنجا اخراج شوند. االن هم اینجا خداوند  کرد. مسجدی که یک عده مانع

اصل طواف بين صفا و . و هيچ گناهی در طواف صفا و مروه وجود ندارد فا و مروه که از شعائر الهی استفرماید ص می

از عوارض بحث  البته این آیه در عين اینکه است. مورد رضایت خدا حرکت مشرکانه نيست بلکه یک خير مروه یک

در راستای تاسيس امت مسلمان و مباحث  تغيير قبله است، از مقدمات اوليه بحث حج خانه خدا هم هست. این

  جداسازی از امت یهود و نصاری طراحی شده است.

پوشانند آنچه را که ما نازل کردیم. یعنی  نند، میک همانا کسانيکه کتمان می «…إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا »

مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی »کنند  پوشانند، کتمانش می ایم، می که آنچه را ما از دالیل روشن و هدایت نازل کرده  کسانی

منِ خدا آن را در کتاب  کنند که این هم یک قيد توضيحی و تاکيدی است؛ یعنی دارند چيزی را کتمان می «الْکِتَابِ

از  ،مطرح نکنند ،بپوشانند ،دهند آنچه را که ما تبيين کردیم کتمان کنند تبيين کردم! یک عده به خود اجازه می

« اللَّاعِنُونوَیَلْعَنُهُمُ »کند.  اینها کسانی هستند که خدا لعنتشان می« أُولَئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ»فرماید:  ، خدا میکنارش بگذرند

کند. یعنی مالئکه  زاوار لعنت کردن است آنها را لعنت میکنند. یعنی هر کس که س و همه لعنت کنندگان لعنتشان می

ل ئمسا ای از  در هيچ مسئله کنند. چه تعبير سنگينی است! کنند، مردم صالح لعنت می کنند، انبياء لعنت می لعنت می

، ما حق نداریم نسبت به آن رویکرد کتمانی داشته باشيم، ما از خدا يين فرمودهدر کتاب آن را تبکه خداوند  شریعت

دانيم بيان کنيم چيزی را که  تر شدیم؟! چه ویژگی در ما هست که ما صالح نمی دان حکمت تر شدیم؟! مصلحت سنج

گویيم  تمانش کنيم. یا میخواهيم ک است. خدا صالح دانسته و بيان کرده اما ما نه، می خدا صالح دانسته و بيان کرده

 وقتش نيست، یا ظرفيتش نيست... این مسئله است.

جریاناتی در داخل جامعه اسالمی  «الَّذِینَ یَکْتُمُونَ»ترین گزینه برای مصداق  در آیات بعد قویبا توجه به سياق 

 االن اینجا مصداق کتماناما . هل کتاب نسبت به کتاب خود داشتنداست. کتمان یکی از صفات زشتی است که کفار ا

. هر چند این کتمان کنندگان تحت تاثير کافران اهل کتاب هستند و شاهدش کافران اهل کتاب نيستند «مَا أَنْزَلْنَا»

کنند یا از کنارش آرام رد  ، راجع به آن سکوت میگویند تبليغاتشان، صحبتهایشان آن را نمی در محافلشان،خواهد آمد. 

کنند  خواهند کاری یا بگویند ولی توجيه و تفسيرش کنند. به هر حال می .خالفش را بگویند شوند یا ممکن است می

کتمان را از  ؛شود کتمان کند به آن منزل و مقصود خودش نرسد. این می کند و دنبال می آنچه را که خدا دارد بيان می
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م خدا را، انسانها به خود اجازه دهند یک جا را : اگر انسانها به خود اجازه دهند که فيلتر کنند کالاین زاویه نگاه کنيد

پذیرند، یک جا را تبليغ کنند و راجع به یک جای دیگر نبگویند و یک جا را نگویند، یک جا را بپذیرند و یک جا را 

شود مطابق با اهواء مردم! یعنی در هر  که مبادا چنين شود، مبادا چنان شود، عمال یک دینی درست می سکوت کنند

مَا »جریانی است در داخل جامعه اسالمی  «الَّذِینَ یَکْتُمُونَ»شود دین! مصداق  خواهد می زمانی، مردم هر چه دلشان می

مصداقش همان آیه قبلش است. االن یک مصداقش این است: صفا و مروه را هم قرآن است.  «أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى

گویند صغری و کبری. صغرای قضيه  ن یک مصداق است و این حکم کلی است. اصطالحا میآ. کند خدا دارد اعالم می

طواف بين صفا و مروه گناهی ندارد. کبرای  ،اینست که صفا و مروه از شعائر الهی هستند و حج و عمره اگر کسی بکند

مَا أَنْزَلْنَا »ر نتيجه باید به جای د بکند حکمش چنين است و چنان است. «مَا أَنْزَلْنَا»قضيه اینست که هر کس کتمان 

کنند حقيقتی را که خدا بيان کرد  که کتمان می  بحث صفا و مروه را بگذارید. یعنی همانا کسانی «مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى

کند.  خدا از او تشکر می هر کس بارغبت این خير را بپذیردو مروه، بدانند مشمول این حکم کلی هستند  ه صفاردربا

کردند، نشنيده بگيرند یا خالفش حرف  سعی میکردند،  ممکن است یک کسانی تا االن کتمان می« إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا»

توبه وقتی مورد قبول است، که انسان آنچه را که خرابکاری کرده است، به « وَأَصْلَحُوا»کنند،  بزنند. ولی االن توبه می

بحث  یعنی دیگر کتمان نکنند،« وَبَيَّنُوا»اصالح کتمان چيست؟ « تَابُوا وَأَصْلَحُوا»دست خودش در صدد اصالح برآید، 

شود، هر چند خواص بودن خودش مراتبی دارد، خواص یعنی کسانی که یک  کتمان معموالً به خواص جامعه مربوط می

به وقتش حرف بزنی، به وقتش  حرف نزدن تو هم مهم است. بایدحرف زدن تو و  کنند هان آنها نگاه میعده دارند به د

فرماید اگر کتمان کردی، باید توبه کنی، اگر  هم سکوت کنی، خدا گفته، تو هم بگو، خدا نگفته، تو هم نگو. لذا می

خواهی توبه کنی، باید اصالح کنی، یعنی از این به بعد تو هم بيا حکم اهلل را بگو، همان موقع که خدا یک حرف را  می

 تو ازمردمت بفهمند که تو هم در این مسئله، کلمه اهلل را شنيدی و قبول داری و اینها هم تا ن. زد، تو هم جاری ک

 گردم، من خدا تواب رحيم هستم، بسيار توبه پذیر مهربان هستم. یعنی به سوی اینها برمی« أَتُوبُ عَلَيْهِمْ»کنند. تبعيت 

کافر شده است و همينجور کافر هم می ميرد. حاال بگذار االن کتمان  یعنی« رُوا وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّارٌکَفَ»فرماید:  می

کنيم، معلوم است تا چه وقت زنده هستند؟ قطعاً که معلوم نيست. مواظب باشيد، فرصت را برای توبه  کنيم، بعد توبه می

خدا روی شریعت  اید.د و توبه نکردید، کافر مرده از دست ندهيد، که اگر مرگتان برسد در حالی که شما کتمان کردی

. یعنی اجازه نمی دهد، که بندگان از سر رای و تشخيص خود در دارد حق، روی یک نکته کوچکش تعصب حکيمانه

اگر کسی کافر بميرد، از لعنت خدا حتی یک حالل ساده اش را شما نمی توانی حرام کنی.  شریعت خدا تصرف بکنند

 «ا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُلَ»فرماید:  تجسم اخروی اش عذاب جهنم است، لذا میلعنت خدا « خَالِدِینَ فِيهَا»خالصی ندارد، 

و به آنها مهلت و فرصت هم، حاال برای جبران، یا برای « لَا هُمْ یُنْظَرُونَوَ»شود،  عذاب بر آنها تخفيف داده نمی

 .شود مهلتی هم به آنها داده نمی شود، یاستراحت، نه برای جبران، نه برای استراحت فرصتی به آنها داده نم

به قبلش چه ربطی دارد، اله « وَإِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ»یکی دو آیه باید صبر کنيم تا این « وَإِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ»در بحث 

« الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ»او،  هيچ الهی نيست، هيچ معبود معشوقی نيست، به غير از« وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُ»واحدی است، یکی است، 

بعد این معبود معشوق واحد، که هيچ معبود معشوقی به جز او نيست، رحمان است و رحيم است. یعنی با رحمت شروع 

شروع  کند. اساس کارش رحمت است، منتها در سوره حمد گفتيم، با رحمت عمومی  کند، به رحمت هم ختم می می

 ماندگاری رحمت برای مومنين است. کند. رحمت در شروع برای همه است، ولی  م میکند، با رحمت خاص، خت می
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اثبات توحيد ربوبی، استدالل توحيد الوهی است، توحيد شود؛  یعنی به آنها مهلت داده نمی« لَا هُمْ یُنْظَرُونَوَ»

ر رب یکی است پس اله هم الوهی یعنی اله واحد، چرا من فقط یکی را می پرستم؟ چون فقط یک رب وجود دارد. اگ

  .برای اثبات اله واحد به رب واحد کند یکی است. در آیه بعدی استدالل می

ربوبيت مفهومی است که جامع سه -1ها و زمين،  آفرینش آسمان «خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»همانا در « إِنَّ فِی»

در « لْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِإِنَّ فِی خَ»فرماید:  دبير. میتا مفهوم ذیل است. مفهوم خالقيت، مفهوم مالکيت، مفهوم ت

رود روز به جایش می آید،  و جانشين شدن شب و روز، شب می« تِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِوَاخْ»آفرینش آسمان ها و زمين، 

وَالْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِی »ار، رود شب به جایش می آید، یکی اصل خلق آسمان ها و زمين است، یکی گردش روزگ روز می

رساند، جریان  هایی که جریان می یابند، در دریا با آنچه که به مردم سود می و کشتی «بَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَفِی الْ

های قل کاالرسانند، یا با حمل و نقل خود مردم، یا با حمل و ن شان دارند به مردم سود می یابند یعنی در این جریان می

کند از آسمان، از هر  آنچه که خدا نازل می «کُلِّ دَابَّةٍ»نه فقط الناس که « کُلِّ دَابَّةٍ» رسانند، سود میبه مردم، مردم، 

مرگش، و به وسيله آن آب « بَعْدَ مَوْتِهَا»کند زمين را بعد از  زنده می« أَحْيَا»کند،  آبی که به وسيله آن آب زنده می

کند در زمين از هر جنبنده ای، خدا آب را از  کند زمين را بعد از مرگش، و پراکنده می زنده می «بَثَّوَ» و «فَأَحْيَا»

شوند،  رویند، سبز می شود، درختان می د، سبز میانروی این زمين می ،کند کند، اول زمين را زنده می آسمان نازل می

معجزه طلبيدن ما برای اثبات ربوبيت خودش  شود، روید، ميوه ها به دست می آید، محصوالت زیاد می شکوفه ها می

وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ »یک قسمی از ناشکری است، یک قسمی از بی توجهی است، که کسی این همه معجزه آشکار را نبيند، 

آسمان و زمين مسخر و همين طور در جابجا کردن و بردن و آوردن بادها و ابرهایی که بين  «السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...وَالسَّحَابِ 

ها تن آب، ميلياردها تن آب، در توده های عظيم ابری، یک کشوری را با خودش می پوشاند و سيراب  هستند. ميليون

رود در آسمان که دیگر محو و ناپدید  کند، بين زمين و آسمان مسخر است، نه فرو می افتد بر زمين، نه باالتر می می

کند، به وسيله بادها، به گردش در می آورد، هر جای زمين که اراده  ریتش میبشود، بين زمين و آسمان خدا مدی

باراند. همه می توانند بفهمند، ولی متاسفانه همه ملتزم نيستند، این آیات به درد کسانی می خورد که  کند، می می

  .«اتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَلَآیَ»ملتزم باشند، 

خواهد نتيجه بگيرد، ممکن بود بعضی از ما خيال کنيد،  اینجا می« مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ذُوَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِ»

بود، چطور یک دفعه آمد در مسئله توحيد الوهی و « نْزَلَ اللَّهُوَمَا أَ»بحث ها راجع به صفا و مروه بود، راجع به کتمان 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا » را در اوایل سوره« أَنْدَادًا»تان می آید، بحث توحيد ربوبی، این آیه دارد به ما جواب می دهد. یاد

همانجا هم شبيه  «﴾۱۱﴿دًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَا...الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا » ،«﴾۱1﴿لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ....

انداد برای خدا جعل نکنيد، خدا خودش « دًافَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَا»توحيد الوهی، « وا رَبَّکُمُاعْبُدُ» همين بحث را داشتيم

رسول را جعل کرده است، من حرفهایم را به رسول می زنم، رسول به شما بزند، این شرک نيست. اما حاال یک کسی 

کند. یعنی گوشش  رود به غير رسول خدا اعتقاد پيدا می جایش می کند، به می آید، به قرآن رسول اهلل بی اعتنایی می

شنود که خدا او را  رود از دهان کسی می شود که اصالً رسول خدا هم نيست. حرف خدا را می بدهکار سخن کسی می

ی خواهی گویيم نداهلل، چون خدا جعلش نکرده است. م ند یعنی همتا، چرا می شود، نداهلل. منصوب نکرده است. این می

مکتبت را و دینت را از او بگيری، او دیگر برای تو نداهلل است. تو برای خدا شریک قائل شدی، او رابطه طولی با خدا 

الَّذِینَ »طبق سياق کسانی هستند « مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ»ندارد، اینجا می خواهم تطبيق بدهم، این 
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مسلمانهای بدبختی هستند که رسول خدا ایستاده است، گوش اینها به دهان « ا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىا أَنْزَلْنَیَکْتُمُونَ مَ

را کافران اهل کتاب در « نْزَلَ اللَّهُوَمَا أَ»یعنی جریان کتمان  ،غير رسول خداست، گوش اینها به دهان ائمه کفر است

را به عنوان انداد  که آنها  کنند، انداد کافران اهل کتاب هستند، مردمی دیریت میاین مسائل دارند در جامعه اسالمی م

االن در این سياق صفا و مروه است. یک « نْزَلَ اللَّهُوَمَا أَ»مصداق ، «نْزَلَ اللَّهُوَمَا أَ»جرم کنونی شان کتمان  اتخاذ کردند،

است، اینها گوششان به دهان کفار اهل کتاب است، حکمی نازل شده است، خدا مسئله صفا و مروه را مشخص کرده 

گویند، نپذیرید، اینها مشرکانه است. قبول نکنيد، اینها آن حرف را معيار قرار می دهند و این آیه خدا را کتمان  آنها می

ن دشمن زدگی، گوش به دها گویيم غرب کنند. این بيماری از همان صدر اسالم بوده، تا االن هم هست، ما به آن می می

به مانند دوست داشتن خدا این انداد را دوست دارند؛ « یُحِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اللَّهِ»بودن با عشق و عالقه، با ميل و رغبت، 

اما مومنان حقيقی، مومنانی که نه کتمان می کنند و نه گوش به دهان کفار اهل کتاب « وَالَّذِینَ آمَنُوا»نقطه مقابلش: 

اینها شدیدترین حب را نسبت به اهلل دارند، یعنی هيچ غيراللهی پيدا نمی شود که دل اینها « حُبًّا لِلَّهِ أَشَدُّ»دارند، اینها 

را ببرد، هيچ غيراللهی پيدا نمی شود؛ پدرش را دوست دارد نه بيشتر از خدا، مادرش را دوست دارد نه بيشتر از خدا، 

اهلل است،  ی را هم برای خدا دوست دارد، مسئلة اصلی او حبُحتی رسول خدا را هم برای خدا دوست دارد، ائمة هد

وَلَوْ »این حب خيلی تأثيرگذار است،  «بّالّا الحُ ل الدّینَهَ: »روی این حب خيلی کار کنيد، در بعضی از روایات فرمودند

که عذاب را می بينند، کاش صحنة دیدن  بودند آن وقتی را کاش ظالمان دیده ای «نَ الْعَذَابَیَرَى الَّذِینَ ظَلَمُوا إِذْ یَرَوْ

که آنجا قشنگ هویداست که تمام قوت و قدرت متعلق به ، «نَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًاأَ»عذاب را اینها از پيش دیده بودند، که 

پس بيخود به غيراهلل دل « لِلَّهِ جَمِيعًا نَّ الْقُوَّةَأَ»و همانا اهلل شدیدُ العذاب است. « وَأَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعَذَابِ»خداست، 

دادید، بيخود بخاطر غيراهلل حرف زدنمان را سانسور کردیم، بيخود بخاطر غيراهلل کتمان کردیم، بيخود بخاطر غيرخدا 

احکام دین را تعطيل کردیم! بيخود بخاطر خوش آمد فالن سازمان جهانی و فالن کشور و فالن دستگاه و فالن ابرقدرت 

  مستکبر، روی احکام خدا پاگذاشتيم.فالن و 

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِینَ » ،«وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُوا»اینجا هم می فرماید: ، «نَ الْعَذَابَوَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُوا إِذْ یَرَوْ»ببينيد 

کاش این ظالمان، این کسانی که بجای خدا و رسول سراغ یعنی کاش این ظالمان دیده بودند،  «عُوا مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعُوااتُّبِ

تبری جستند، ببينيد این قشنگ دارد « الَّذِینَ اتَّبَعُوا»از « الَّذِینَ اتُّبِعُوا»انداد آمدند، کاش دیده بودند آن روزی را که 

إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ »نشان می دهد که جریان انداد یک تبعيتی است از یک کسانی که صالحيت تبعيت شدن ندارند، 

اگر کسی آمد از غير از رسول خدا تبعيت کرد، از یک کسی که در عرض رسول ( 11)آل عمران/ «هفَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّ

 تَبَرَّأَ»اش این است:  دار بود تبعيت کرد، این تبعيت از غير رسول خدا فردای قيامت صحنه خدا ایستاده بود و داعيه

، از کسانی که آنها را ندّاهلل قرار دادند، از «الَّذِینَ اتَّبَعُوا»یعنی همان انداد، این انداد تبری می کنند از « الَّذِینَ اتُّبِعُوا

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِینَ اتُّبِعُوا »می کردند؛ « مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»کردند، از کسانی که بخاطر آنها کتمان  کسانی که به دهان اینها نگاه می

یعنی هر چيزی که اینها « بِهِمُ»وتمام اسباب « وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ»و عذاب را دیدند، « اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَمِنَ الَّذِینَ 

ایی بند نيستند، کاش آن وقت را دیده قطع شده، یعنی به هيچ ج« تَقَطَّعَتْ»را به هر جایی که می خواهد وصل کند 

 .طع می شود به هيچ جا بند نيستندیعنی تمام اسبابشان ق« وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ»بودند که به هيچ جا بند نيستند! 

کردند و  کتاب میآن وقت این تابعان، یعنی این مردم بدبختی که گوش به دهان کفار اهل « وَقَالَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا»

 فار اهل کتاب کتمان می کردند.آنها را بر پيامبر ترجيح می داند و احکام خدا را بخاطر ک


