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 8/2/1399: تاریخ    18جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الر َّحِيمِ  الر َّحْمَّنِ الل َّهِ بِسْمِ

 )ع( سوره مبارکه فسطاط، بيان فرمودند. امام صادق 121حدیثی از امام صادق عليه السالم که ذیل آیه 

 وقصصه، تمثلون و ی ،خشون عذابهو ی و یرجون وعده، باحكامه، و یعملون ،معانيهون همویتف یرتلون آیاته،» فرمودند:

باشد؛ یعنی « کما هو حقه»کنيد، این تالوت باید  کتاب را تالوت می« نواهيه جتنبونو یاتون اوامره، و ی یعتبرون امثاله

 باید حق تالوت ادا بشود. 

کنند. ترتيل کردن در سوره مزمل برای متدبران توضيح دادیم. ترتيل  آیات کتاب را ترتيل می «:یرتلون آیاته» -

 خواند.  فهمد چی دارد می کردن یعنی متناسب با معنا آیات قرآن را خواندن، معلوم است که می

 معانی کتاب خدا را بفهمد. یعنی خواندن متناسب با معنا و درک معانی.  «:یتفهمون معانيه» -

 یكی از شرایط حق تالوت، عمل به احكام است.«: عملون باحكامهی» -

های خدا اميد  های زیادی مطرح فرموده است، باید به وعده خدا در کتاب خودش وعده«: و یرجون وعده» -

های خدا حساب باز کنند. خدا جایی فرموده اگر کسی توکل بر من کند من او را  داشته باشند. یعنی رو وعده

برم، اگر کسی در مقابل فشارها  م، اگر کسی ایمان و عمل صالح داشته باشد من او را به بهشت میکن کفایت می

 کنم و...  مقاومت کند من اجر او را ضایع نمی

توجه به سياق ميشود  از عذاب خدا خشيت داشته باشند. وعده خدا را اميد داشته باشند )با«: ویخشون عذابه» -

  وعده خشم و غضب است، خشيت داشته باشند، بترسند. وعده رحمت( و از عذاب خدا که

های قرآن پند بگيرند. سبک زندگی خود را به تناسب آنچه در قصص قرآنی مطرح  از قصه«: قصصهتمثلون ی» -

 فرعون عبرت بگيرند.  از پذیری، )ع( درس والیت مثال از قصه یوسف شده تنظيم کنند.

مثل زدیم برای شما باشد که تفكر بكنيد. از مثلهای  (.73)حج/« تَّمِعُوا لَّهُضُرِبَّ مَّثَّلٌ فَّاسْ«: »ویعتبرون امثاله» -

-2ترتيل آیات -1« حَّق َّ تِلَّاوَّتِهِ» از نواهی قرآن اجتناب کنند. اوامر قرآن را به جا بياورند. قرآن عبرت بگيرند.

-7 های قرآن از قصهپيروی -6ترس از عذاب خدا -5های خدا  اميد به وعده-4عمل به احكام -3فهم معانی 

  .اجتناب از نواهی-9به جا آوردن اوامر قرآن -8عبرت گرفتن از امثال قرآن 

و تالوة  حروفه،سرد بو  آیاتهبما هو و الل َّه حفظ » فرماید: قسمت اول روایت، اثباتی و قسمت دوم سلبی؛ می

اینكه بگویی من آیات  به حفظ آیات نيست،« حَّق َّ تِلَّاوَّتِهِ »به خدا قسم  فرماید: می« سوره و درس اعشاره و اخماسه

 برساند.« حَّق َّ تِلَّاوَّتِهِ»کتاب را حفظ کردم معلوم نيست هرحفظی انسان را به 

یک  واهلل قسم به خوب ادا کردن حروفش فقط نيست. یک نفر بگوید تجویدم خوب است، «:حروفهسرد ب»  -

 همين نيست.  شود، صادش، طا... میهمه حروف از مخارج ادا  کنم، حرف قرآن را جابجا نمی

اینكه این سوره را یک دهمش را یا یک پنجمش را یاد گرفتم. مدام اندازه گيری  «:و درس اعشاره و اخماسه» -

کسانی « حفظُ حروفه وإضاعةُ حدوده»فرماید:  کنی که چقدر یاد گرفتی. فقط به این مسئله نيست، حضرت می
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کتابٌ أَّنْزَّلْناُه »فرمایند:  قرآن را ضایع، تدبر هم نه هر تدبری، میحروف قرآن را حفظ کردند ولی حدود 

یعنی تدبر کنيد در آیات قرآن و متذکر گردی، تدبر کتاب، « وَّ لِيتَّذَّکرَّ أُولُوا الْأَّلْبابِ»ادامه آیه « لِيدَّ بَّ رُوا آیاتِهِ...

 تدبر قرآن که مقدمه تذکر و نورانيت قلب بشود.

به یاد بياورید، « اذْکُرُوا»ای بنی اسرائيل، « فَّض َّلْتُُكمْ عَّلَّى الْعَّالَّمِينَّ ...یَّا بَّنِی إِسْرَّائِيلَّ» فرماید میخدا  122در آیه 

مطلق است، ولی دقيقاً چه مصداقی از نعمت مدنظر خدا بوده است  چه چيز را؟ نعمت من را که بر شما ارزانی داشتم،

یعنی مشخصاً آن نعمت مورد نظر این است که من شما را برتری دادم بر همه « ...وَّأَّن ِی فَّض َّلْتُُكمْ »فرماید:  که می

اولين امت، اولين قوم برگزیده ای که خداوند پيامبر خودش را برای آنها به عنوان یک پيامبر اجتماعی تشكيل  جهانيان،

شان داد، و کتاب تورات را  خدای بزرگ از چنگال فرعون نجات حكومت، یک امت واسع، قرار داد، این امت بود. اینها را

این که  باشد که آن امت جهانی اسالم باشند. حقيقت اسالم را در عالم فراگير کنند، نازل کرد، بر حضرت موسی)ع(

ن نعمت، این است شكر ای این را به یاد بياورید، یعنی حقش را ادا کنيد، شكرش را به جا بياورید،« اْذکُرُوا»فرماید:  می

شدند،  می «اول مسلم»شدند، بلكه بر عكس  نمی« أَّو َّلَّ کَّافِرٍ بِهِ»که امروز زیر بيرق اسالم بایستند، اگر بنی اسرائيل، 

« وَّات َّقُوا یَّْومًا»ماندند  شدند، باز هم همچنان قوم برگزیده باقی می پيشتاز در اسالم، پيشتاز در تصدیق پيامبر اکرم می

بيند، هيچ  جزا نمی« نَّفْسٌ عَّنْ نَّفْسٍ »بر حذر باشيد، از آن روزی که هيچ کس به جای کسی  رزندان یعقوب،یعنی ای ف

بيند، ولی بعضی با تفسير و تعبير غلط از مفهوم شفاعت، این منطق قرآن را  اندازه ای، هيچ کس از عوض کسی جزا نمی

زیر سوال بردند، فكر کردند شفاعت نعوذباهلل یعنی نوعی پارتی بازی، یعنی شما در دنيا راه شيطان را رفتی، در آخرت با 

اگر شما خدا را دوست دارید، از من « ...إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُ ونَّ اللَّ هَّ »فرماید،  وی، قرآن کریم میش پيامبر خدا محشور می

پيامبر تبعيت کنيد تا خدا هم شما را دوست داشته باشد، من خدا را دوست دارم، خب خدا چی؟ خدا هم تو را دوست 

لی و تجسمش در قيامت شفاعت است، شفاعت تجلی و کنی، این پيروی تج دارد؟ شما در این دنيا از اینها پيروی می

گویند کسی را داشتند می  تجسم همراه شدن ما با قرآن، با اهل بيت، با شهدا، با علما، با صلحا در این دنياست، می

فتند امامی او را دید، در قيامت، او را دید و گفت کجا می برید او را، گ بردند جهنم، برگشت یک نگاه اميدی کرد، مثالً

می بریم جهنم، بگوید چرا او را می برید جهنم، او محب ماست و بعد دیدید که او را نجات دادند و آمد زیر پناه این 

امام، رفت داخل بهشت شد، این روایت اگر سندش صحيح باشد معنایش این است که این آدم در دنيا به سمت جهنم 

گذرش افتاده است به دستگاه اباعبداهلل به مجلس ذکری، آنجا می رفته، یعنی در مسير جهنم بوده، ولی یک وقتی 

 به اندازه خودش درک کرده است، به اندازه خودش با مكتب حسين)ع( برای چه شهيد شد، شنيده که حسين)ع(

کند، قيامت تمثل و  همراه شده است، این همراهی باعث نجاتش شد، بله در قيامت این همراهی تمثل و تجسم پيدا می

مند شد از شفاعت بر حق قرآن و اهل بيت، این در  م هر اتفاقی است که در دنيا افتاد، اگر در دنيا کسی بهرهتجس

مند است، ما همراه شدیم، یک جاهایی دست و پایمان لغزید، خطاهایی از ما سر زد، خدا در سوره نجم  قيامت هم بهره

اگر از  اگر از کبائر پرهيز کردی،« یَّْجتَّنِبُونَّ کَّبَّائِرَّ الْإِثْمِ وَّالْفَّوَّاحِشَّ »اگر  رموده،ف« إِنَّ  رَّبَّ کَّ وَّاِسعُ الْمَّغْفِرَّةِ»فرموده است: 

 .گناه آشكار، یعنی پرده دری کردن، پرهيز کردی، خداوند آن ریزه کاری ها را به کرمش خواهد بخشيد، ان شاءاهلل

این حرف خطاب به بنی اسرائيل جا « ...وْمًا لَّا تَّجْزِی وَّات َّقُوا یَّ »شود،  خطاب به بنی اسرائيل گفته می« وَّات َّقُوا»

لذا اینها « ...لَّنْ یَّدْخُلَّ الْجَّن َّةَّ »یا « لَّْن تَّمَّس َّنَّا الن َّارُ إِل َّا أَّی َّامًا مَّعْدُودَّةً»گفتند  دارد، چرا باید به آنها گفته شود، چون آنها می

از هيچ کس « وَّلَّا یُقْبَّلُ مِنْهَّا عَّدْلٌ»هم دربست دادند به اینها، کردند، اصاًل جهنم مال اینها نيست، بهشت را  خيال می
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شود، خدایا اگر من آدم فاسق، فاجر، طاغی بودم، پسرم خوب  شود، کسی به جای کسی پذیرفته نمی عدل پذیرفته نمی

یم؟ یا برعكس بوده است، خب پسرت خوب بوده، به خاطر اینكه پسرت خوب بوده، از طغيان و عصيان و کفر تو بگذر

پس شفاعت بر دو قسم است، شفاعت حق یعنی همان تجسم و تجلی پيروی در دنيا، شفاعت باطل یعنی که ما هيچ 

کار نكردم، همين طوری فقط به خاطر یک ادعایی که انجام دادم و یک چند لحظه ای که فرض کنيد یک حالی به من 

است. این جور شفاعتی اگر قرار باشد در روز قيامت جریان  این خالف متن صریح قرآن داده است، ما را بخشيدند،

داشته باشد، کتاب اهلل را جمع کنيد دیگر، برو ربا بخور، ترک نماز بكن، غيبت کن، تهمت بزن، دل بشكن، آتش بزن، 

کتاب، آدم بكش، بعد سال به سال دو قطره اشكی بریز و برو، اصالً اگر این باشد که فلسفه رسالت، نبوت، امامت، 

فرماید: ما که امامان شما هستيم، بدانيد که خدا در قيامت  هدایت، همه چيز بر باد است که، امام رضا عليه السالم می

شود، فردا شما نيایيد، بگویيد ما منتسب به اینها هستيم، ما خودمان باید جوابگو  بر اساس اعمال مان رو در رو می

کنند  که پيشوای ما هستند، دیگر تكليف ما روشن است، اهل بيت قطعاً شفاعت میباشيم. آنها که امام ما هستند، آنها 

کند، ولی قبل از اینكه در آخرت شفاعت کند در دنياست، در دنيا باید شفاعتش را بپذیری، اگر  و قرآن قطعاً شفاعت می

 ع است.قرآن شافع مشف مند هستی، و  در دنيا قبول شفاعت قرآن کردی، در قيامت هم از شفاعت قرآن بهره

، در حقيقت بعد از یک سيری از مباحث که در ارتباط مستقيم با بنی اسرائيل 123و  122این دو تا آیه 

بود، االن در پایان جریان بنی اسرائيل آن  40بود،این سير را پایان می دهد. در حقيقت طليعه بحث بنی اسرائيل آیه 

چرا دیگر وسطش نمی آید، چون دیگر حرفهای وسطی را خدا در طول این  شود، بيانيه فقط صدر و ذیلش تكرار می

تقریبا آغاز شده است، این بحث  104سير، مفصل به آن پرداخت،  اما بحث قبله، که چند آیه قبل، یعنی از آیه 

ولی بحث قبله  شود. شان اینجا بسته می همچنان ادامه دارد، یعنی دو تا سير متداخل داریم، بنی اسرائيل پرونده بحث

شود ولی دقت داشته  های بعدی مربوط به قبله باز هم سر و کله بنی اسرائيل پيدا می همچنان ادامه دارد، البته در بحث

امت  پردازد. های بعدی که از بنی اسرائيل خواهيم داشت، آن در حد بحث تاسيس قبله به آنها می باشيد که در آن بحث

 هایش با قبله است،  شود، تأسيس امت اسالم شروع بحثاسالم اینجا می خواهد تأسيس 

اگر بنی اسرائيل به این نقش مهم تاریخی که متعهد بودند عمل می کردند و به پيامبر اکرم و قرآن کریم ایمان 

های اسالم برویم سراغ حضرت ابراهيم)ع(، چون حضرت عيسی و حضرت  می آوردند دیگر الزم نبود برای تعریف پایه

االن پيامبر اسالم هم می آمد همان رشته را کامل می کرد، ولی خطای  ینها تابعان حضرت ابراهيم بودند،موسی ا

راهبردی و بزرگ بنی اسرائيل باعث شد، اواًل قبله باید تغيير کند، قبله باید مسجدالحرام بشود، و تعریف شناسنامة 

با بحث قبله کاماًل در هم تنيده است،  ت ابراهيم )ع(باشد، و البته بحث حضر اسالم هم باید با حضرت ابراهيم)ع(

دیوارهایش را باال آوردند و  حضرت ابراهيم به عنوان بنيان گذار کعبه، به عنوان کسی که کعبه را به همراه اسماعيل)ع(

 آنجا را مصلی قرار دادند و آنجا را برای عاکفين و راکعين و ساجدین پاکيزه کردند. 

او را امتحان « ابْتَّلَّى»پروردگار ابراهيم)ع(، « رَّب ُهُ»آن وقتی را به یاد بياورید که « فَّأَّتَّم َّهُن َّ ...إِبْرَّاهِيمَّ وَّإِذِ ابْتَّلَّى »

در فرهنگ قرآن لزوماً یک کلمة متشكل از چند حرف نيست بلكه « کَّلِمَّه»با کلماتی او را آزمایش کرد، « بِكَّلِمَّاتٍ»کرد، 

با چند  را آزمایش کرد، ابراهيم)ع( پدیدة موجود، یعنی با چند پدیدة وجودی خدا،فرهنگ قرآن یعنی وجود، یعنی 

قَّالَّ إِن ِی »آمد اش بر یعنی به نحو احسن از عهده او تمام کرد،« فَّأَّتَّم َّهُن َّ »مسئلة خارجی او را مورد آزمایش قرار داد؛ 
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قرار دهنده هستم تو « جَّاعِلُکَّ»فرمود: حاال که از عهدة امتحانها بر آمدی من  خدا به ابراهيم)ع(« جَّاعِلُکَّ لِلن َّاِس إِمَّامًا

؟ آیا از ذریه من هم «وَّمِنْ ذُر ِی َّتِی»عرضه داشت:  ابراهيم)ع(« قَّالَّ »به عنوان امام، « إِمَّامًا»برای مردم، « لِلن َّاسِ»را، 

عهد من، اینجا منظور از عهد « اُل عَّْهدِی الظ َّالِِمينَّقَّالَّ لَّا یَّنَّ»کسی را انتخاب کردی برای امامت؟ خدا جواب داد: 

 رسد.  است، فرمود عهد من یعنی عهد امامت به ظالمان نمی« إِن ِی جَّاِعلُکَّ لِلن َّاسِ إِمَّامًا»چيست؟ عهد امامت، چون بحث 

است، یعنی جریان تلقی از آدم، تعليم از خدا، آدم شد خليفةاهلل، دربارة ابراهيم مسئله یک رتبه بعد از این 

 های سخت و سنگينی را در نظر گرفت برای ابراهيم)ع( خالفت که به جای خود، بحث بحث امامت است ،خدا آزمایش

إِن ِی جَّاعِلُکَّ »ها را درست از عهده برآمد، جلو رفت، رسيد به آنجایی که خدا فرمود  یكی پس از دیگری این امتحان

آن یک « إِن ِی جَّاعِلٌ فِی الْأَّرْضِ خَّلِيفَّةً»دیگر در همين سوره است، « جَّاعِل»هم یادآور یک « جَّاعِل»، «لِلن َّاسِ إِمَّامًا

جاعل این یک جاعل، آن با کلمات این هم با کلمات، جاعل با کلمات اول چيست؟ می رسد به مقام خالفت، جاعل با 

اینجا چه؟ اولی تلقی تعليم، اینجا ابتال به کلمات دوم می رسد به مقام امامت، اولی کلمات اینجا هم کلمات، ولی 

امام شد برای همة  ای بسيار باال و واال؛ یک نكتة دیگر هم باید بگویم، نكتة دوم این است که ابراهيم)ع( کلمات، رتبه

ز او را جهانی و جاودانی است، در طول تاریخ همه او را امام خود بدانند، و پيروی ا مردم، یعنی مقام امامت ابراهيم )ع(

 «لِقَّومُکَّجَّاعُِلکَّ »برای خودشان سرلوحه قرار بدهند، نمی فرماید: 

نكتة بعدی که می خواهم عرض کنم یک بحث کالمی است، اگر ابراهيم عليه السالم به این شكل امام شده 

را طی کرده پس ما می فهميم این فرمول امامت است، پس اگر هر کسی می خواهد امام بشود باید این مسير ابتالئی 

باشد که به امامت برسد؛ اگر اینطور است ما در اعتقادات شيعی داریم خيلی از ائمه علهيم السالم کودک بودند که امام 

شدنددر پنج سالگی امام شده، خود امام زمان عليه السالم در کودکی امام شدند، این چطوری است؟ باالخره آیا امام 

ء به کلمات ندارد؟ اگر ندارد جریان ابراهيم چيست؟ ببينيد من می خواهم این بحث را شدن ابتالء به کلمات دارد؟ ابتال

ها در تفاسير مهم گفتند  تشبيه کنم در ذهنتان به بحث خالفت، بگذارید قبل از این تشبيه این نكته را بگویم: بعضی

ن یک امام دیگری است، این یک توجيه این امام غير از آن امام است، این امام مثالً امام باطنی است و امام چه و آ

برای اینكه خليفةاهلل بشود فرایندی را طی  است. می خواهم در ذهنتان قضيه را تشبيه کنم به جریان خالفت، آدم)ع(

بهشت ،تلقی کلمات و تعليم اسماء، تا آن جریان خالفت  ابتالی عدم نزدیكی به درخت، اخراج از بهشت، کرد. اسكان در

یا بقية خلفا هم این فرایند را طی می کنند؟ در بدو شكل گيری با یک جریانی نطفة خالفت منعقد شد و آ شكل گرفت،

انجام شده، اول امام تاریخ بشری است و  اما مطلبم این است پایه گذاری امامت در عهد ابراهيم)ع( خالفت شكل گرفت،

رسيده به آنجا که ابراهيم حاال تو شدی امام برای مردم!  خداوند ابتالئات سنگينی را برگزار کرده یكی بعد از دیگری تا

خدا نفرمود امامت را به کسی می دهم که  ای بودن امامت حرفی ندارد فقط یک قيد می گذارد، خدا گویا بر اصل ذریه

خود، ولی با  مثل تو ابتالئات فراوانی را از او گرفته باشم، ابراهيم اکتساب مقام امامت کرده البته موهبت خدا به جای

طی مراحل ابتالء، اکتساب امامت کرده و امامت در ذریة او باقی است، یعنی مقتضی امامت در ذریة ابراهيم عليه السالم 

نی اسرائيل فرزندان باقی است، فقط یک شرطی می خواهد، عدم مانعی می خواهد، مانع این مقتضی ظلم است، ب

نجا سزاوار امامت امت نيستند دیگر از اینها گرفته می شود شاخة اسماعيلی السالم هستند ولی دیگر ای ابراهيم عليهم

نسل ابراهيم عليه السالم حامل بار امامت می شود در حالی که تا قبل از پيامبر اکرم شاخة اسحاقی حامل امامت بودند، 

 این هم فضل و لطف خداست.


