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 1/11/1931: تاریخ    15جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

نشان می دهد که از اینجا به بعد روی سخن به مومنان است، هر « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»خطاب  401در آیه 

به بعد، ما وارد سير مباحث مربوط به تغيير قبله می شویم،  401مخاطب قرار می گيرند، آیه چند جلوتر بنی اسرائيل 

تغيير قبله تحول بزرگی است در اتفاقات صدر  تا چندین آیه مباحث مقدماتی مسئله تغيير قبله است. 401البته در آیه 

های قرآن بحث هجرت را پوشش  سوره اسالم، همانند هجرت از مکه به مدینه که یک تحول عظيم بود و چه بسيار

فرمان تغيير قبله  دادند، خيلی ها در جریان هجرت ریختند. تغيير قبله هم با ریزش هایی همراه بوده است، با

این حادثه از یک طرف زبان اهل  در ند،دای که ادیان توحيدی قبلی به آن سمت بودند رویگردان ش ها از قبله مسلمان

شما که می گفتيد ما دین توحيدی هستيم، از یک طرف زبان مشرکان باز می شود که برگشتيد  کتاب باز می شود، که

فرهنگی جدی روبرو است. اینجا چه اتفاقاتی می افتد، تغيير قبله  فکری، اجتماعی، به این سمت؟ جامعه با یک فشار

 د.ده کرد و قبله را تغيير دامصادف است با یک اراده تکوینی. یعنی خداوند ارا

« رَاعِنَا»، راع فعل امر، مصدرش مراعات است، «رَاعِنَا»نگویيد « لَا تَقُولُوا رَاعِنَا»ای کسانی که ایمان آوردید، 

، ما «رَاعِنَا»یعنی رعایت کن ما را، این جمله را خطاب به پيامبر گرامی اسالم می گفتند، مومنان به حضرت می گفتند 

و « وَاسْمَعُوا»یعنی به ما نظر کن، « انْظُرْنَا»به ما نظر کن، « انْظُرْنَا»، بگویيد «رَاعِنَا»را رعایت کن، می فرماید نگویيد 

« وَاسْمَعُوا»یعنی پيامبر سخنی که می فرماید حرفی که می فرماید، شما گوش بدهيد، همراه بشوید، بشنوید، 

« انْظُرْنَا»و « رَاعِنَا»ت، قبل از اینکه من بخواهم راجع به و برای کافران عذابی دردناک اس« وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِيمٌ»

یعنی مسئله ای است که اگر شما گوش ندهی، « وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِيمٌ»صحبت بکنم، توجه تان را جلب می کنم به 

یک کلمه ای بوده است در « رَاعِنَا»گفتند که  همراه نشوی، کافر می شوی، بعضی ها این آیات را اینطور تحليل کردند،

، آنها سوء استفاده می کردند از این کلمه، خدا هم «رَاعِنَا»زبان یهودی ها معنی بدی داشته است، و مومنان می گفتند 

« وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِيمٌ»که آنها سوء استفاده نکنند، دیگر « انْظُرْنَا»نگویيد، بگویيد « رَاعِنَا»حساس شده است که 

مردمی دارند به رهبر الهی خودشان « رَاعِنَا»صرفاً تفاوت تعبير نيست، در « انْظُرْنَا»و « رَاعِنَا»يست؟ باید گفت چ

رعایت حال ما را هم بکن شما برای خودت هدف گذاری می کنی، برای خودت چشم انداز تعریف  گویند، آقا یواش، می

« انْظُرْنَا»است، یعنی تو باید به خاطر ما ترمز کنی، اما در « اعِنَارَ»می کنی، گازش را می گيری می روی، این فرهنگ 

دارد، یعنی مصلحت ما را در نظر بگير، یعنی منافع حقيقی ما را، نه « اسْمَعُوا»به ما نظر کن، به خصوص وقتی این 

ير، هر چی گفتی دیگر به روی منافع حقيقی ما را در نظر بگ« انْظُرْنَا»اینکه حال ما را، نه اینکه وضع موجود ما را، 

« وَاسْمَعُوا»، بعد هم هر چی پيامبر گفت «انْظُرْنَا»چشم، می گوید شما اگر می خواهی حرفی بزنی به پيامبر، بگویيد 

در پرانتز می گویم، رهبر الهی یک . «انْظُرْنَا»فرهنگ است، یکی فرهنگ کافرانه است و یکی فرهنگ مومنانه این دو تا 

داد می زند آقا این کار به نفعتان نيست، بعد یک تعدادی، یک عده ای در یک ملتی پيدا می شوند که جامعه ای 

گویند نه آقا این می گوید ولی آنها می گویند به نفع تان است، با آنها همراه می شوند، سيلی می خورند، کتک  می

این اتفاقات می افتد، باز هم از خواب غفلت  شان می رود، همه خورند، آسيب می بينند، آبرویشان می رود، عزت می
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بيدار نمی شوند، می دانيد چرا؟ چون که خودش را به خواب زده اند، می گوید کسی که خوابيده باشد می شود 

بيدارش کرد، هر وقت می خواهی ببينی بچه خوابيده یا خودش را به خواب زده است، اگر بيدار شد بدان خواب بود، 

دان خودش را به خواب زده است، می بينيد در ماشين شب ها، بچه ها می خوابند که دیگر زحمت راه اگر بيدار نشد ب

دهی، این خواب است، کجا خواب است، بيدار است و نباید پا شود، چون  رفتن به خودشان ندهند، بابا پا شو، تکان می

تند و نباید بيدار شوند و اال اگر بيدار شدنی به نفعش نيست، بعضی ها حالشان این است، نباید بيدار شوند، خواب هس

خواهيد؟ دیگر همه چيز را خراب کرد،  بود، کم چک نخوردید، آقا، کم لگد نخوردی، دیگر چی می خواهی آخر، چی می

 .گردیم برگشته می گوید بله اگر شما دوباره به ميز مذاکره برگردی، ما هم بر می

دوست ندارند کافران از اهل کتاب، همان « نَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَلَا الْمُشْرِکِينَمَا یَوَدُّ الَّذِی» فرماید: بعد می

هایی که کلی تالش کردیم اینها مومن بشوند و نشدند، اینها دوست ندارند، چه اینکه مشرکان هم دوست ندارند، که 

انب پروردگار شما خيری بر شما نازل بشود، نه کافران اهل کتاب دوست از ج« أَنْ یُنَزَّلَ عَلَيْکُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّکُمْ»

این در حالی است که خدا مخصوص می  «وَاللَّهُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشَاءُ»دارند و نه مشرکان. این در حالی است که 

د یا نداشته باشند، خدا بخواهد دارد به رحمت خود، هر کس را که بخواهد، یعنی به آنها نيست که دوست داشته باشن

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ »خير برساند، چه کسی است که بتواند جلویش را بگيرد، این آیه به ضميمه آیه قبلی که این هم ذیل 

فشار ، تحت «رَاعِنَا»قرار می گيرد، یک نکته را اضافه می کند، و آن اینکه اگر مومنان دارند به پيامبر می گویند  «آمَنُوا

گویند، کافران اهل کتاب و مشرکان بو بردند، فهميدند که پيامبر دارد  و تاثير کافران اهل کتاب و مشرکان، دارند می

مومنان را سوق می دهد به سمتی که برایشان خير است، و اینها دوست ندارند این اتفاق برای مومنان بيفتد، نمی 

نظر برسند، لذا برنامه ای را ترتيب دادند که مومنان را از  آن خير موردخواهند مومنان با پيامبر همراهی کنند و به 

پذیرید، خودتان را از  همراهی با پيامبر در این مسئله باز بدارند، خدا می فرماید، شما عمالً با این تاثيری که از آنها می

ذیرید، چقدر قرآن سرمایه گذاشته است خيری محروم می کنيد، اینها دوست ندارند به شما خير برسد. از اینها تاثير نپ

 و تحت تاثير آنها رهبر الهی خود را نگاه نداریم.  که ما از  کافران و مشرکان تاثير نپذیریم، آنها را باور نکنيم،

اگر من  «هَامِثْلِ أَوْ مِنْهَا بِخَيْرٍ نَأْتِ» «نُنْسِهَا أَوْ» ،«آیَةٍ مِنْ نَنْسَخْ مَا»خدا از یک سنت خودش خبر می دهد،  

مصلحتی نسخ کنم، یا آیه ای را انساء کنم، بنا به مصلحتی، حتماً بهتر از آن را یا دست کم  به خدا یک آیه ای را بنا

آیا ندانستی « أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ»مثل آن را می آورم، جایش را خالی نمی گذارم. این سنت من است، 

که خداوند بر همه چيز قدرت دارد؟ این آیه موضوع را معلوم می کند، مومنان ميدانيد چرا از خودشان دارند کندی 

نشان می دهند؟ می دانيد چرا دارند ميل نشان ميدهند که حرف اهل کتاب و مشرکين را گوش بدهند و با پيامبر 

ا در شرف نسخ شدن است، یک آیه ای در شرف انساء است و این همراهی نکنند؟ چون یک آیه ای نسخ شده است، ی

شان نيست، اینها دارند تالش می کنند به  اهل کتاب دروغگو، این کافرانشان، این مشرکان که یک روده راست در شکم

ودش خير بوده چون آن آیه خ« نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا»مومنان بگویند: پيغمبر دارد شما را از یک خيری محروم می کند، 

مَا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَلَا  »این خير را با خير آیه قبلی که فرمود « نَأْتِ بِخَيْرٍ»است، که خدا می فرماید 

دارد از  این پيامبرتان شما را با آن با هم ببينيد. اینها دارند به مومنان می گویند،« الْمُشْرِکِينَ أَنْ یُنَزَّلَ عَلَيْکُمْ مِنْ خَيْرٍ

دهد  ، این خير است، خودشان هم می دانند که این رهبر الهی به خير باالتر اینها را سوق مییک خيری محروم می کند

ولی برای اینکه این مردم را نگاه دارند به آن خير باالتر نرسند، دارند آنها را متوقف می کنند با این بيانات، خدا 
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و بعد بگویيد « رَاعِنَا»ت من خدا این است، من بر اساس این سنت است که می گویم به پيامبر نگویيد فرماید سن می

و هر چی گفت گوش بدهيد، روی این اساس است که من اگر یک آیه ای را هم ولو خير باشد، یک آیه را نسخ « انْظُرْنَا»

  ین می کنم، به من اعتماد کنيد.کنم یا انساء کنم، حتماً مثل آن را یا بهتر از آن را جایگز

در  است، مفرد «تَعْلَمْ أَلَمْ» این در این سياق به طور کلی، دو مخاطب وجود دارد، یکی مومنان، یکی پيامبر،

این آیه چرا پيامبر مخاطب است؟ چون باالخره وقتی مومنان آن حالت سنگينی را پيدا می کنند، می خواهند حضرت 

را نگاه دارند، حضرت هم در فشار قرار می گيرد، احتياج به تثبيت قلب از جانب خدا دارد، خدا باید یک بار به مومنان 

وید از همراهی نکردن اینها نگران نباشی، حاال می رسد در همين سياق بگوید بابا همراهی کنيد، یک بار به پيامبر بگ

که سياق بسيار راهبردی است در سوره مبارکه فسطاط، نگران نباشی، خدا اطمينان « وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ»

وَمَا »مفرد « أَلَمْ تَعْلَمْ»ببين « کُمْوَمَا لَ»قلب به حضرت می دهد، آیا ندانستی که ملک آسمان ها و زمين از آن خداست، 

شما به جز خدا ولی و « وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَلَا نَصِيرٍ»مرتبه جمع، یعنی باز هم رو کرد به مومنين،  دو« لَکُمْ

  یاور بودن خدا را معامله می کنيد.نصيری ندارید، شما سرپرست بودن و 

که فرهنگ بنی « رَاعِنَا»آیا شما می خواهيد با فرهنگ « تُرِیدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَکُمْ کَمَا سُئِلَ مُوسَىأَمْ »

، کافر که «رَاعِنَا»اسرائيل در مقابل موسی عليه السالم در گذشته بوده است، حرکت بکنيد؟ فکر نکنيد حاال ما گفتيم 

هر کس که کفر را با ایمان جانشين « وَمَنْ یَتَبَدَّلِ الْکُفْرَ بِالْإِیمَانِ»این جور نيست، مان را می خوانيم، نه  نشدیم، نمازهای

سبيل « سَوَاءَ السَّبِيلِ»قطعاً از راه مستقيم، از راه معتدل و صحيح گمراه شده است.  «فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ»کند، 

ز چشم اندازهای الهی است، دنبال پيامبر راه افتادن است، غش کردن اعتدال پيروی از ولی الهی است، پيروی ا معتدل،

است اتفاقاً، این گمراهی از راه « ..ضَلَّ »یک روز به سمت آمریکا، یک روز به سمت اروپا، اسمش اعتدال نيست، این 

 معتدل است. 

این است که یعنی جا دارد که با آنها بجنگيد اما یک نکته مهم اینکه این آیه در آستانه « فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا»پيام 

تغيير قبله یک تحولی است که باید به شکل نرم در جامعه جا « مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ»مباحث مربوط به تغيير قبله است و 

فَاعْفُوا »نمی نشيند، این باید نرم اتفاق بيفتد  با درگيری های نظامی، فرایند تغيير قبله درست به جای خود بيفتد.

خواهم جنگ راه بيفتد  من فعال نمی ای بسا اگر بحث اقتدار هم بود باز اینجا جای استفاده از آن اقتدار نبود، «وَاصْفَحُوا

وَمَا » ، زکات را به جای خودش برسانيد.نماز را به پا دارید ...«وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ»ولی از درون خود را بسازید؛ 

هر آنچه که از خير، خير یعنی تمام اعمال خوب، برای خودتان پيش بفرستيد به عالم باال  و« تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَيْرٍ

شوند تا شما را از  ک میبه هر دستاویزی متمسشود!  یابيد، گم نمی آنرا نزد خدا می« تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ» به درگاه الهی

دین و ایمانتان باز بدارند اگر فعال وقت قتال سخت با آنها نيست، پس بگو باید شما به طور جد به مساله اقامه نماز و 

یتان اهتمام بورزید و إلّا اگر از همين هم غافل شدید، قتال که فعال شرایطش  ایتاء زکات و ترویج خيرات در جامعه

شود. یعنی خودباختگی درونی رقم  شود؟ عمال  پيروز می افتد؟ کی پيروز می غافل شوید چه اتفاقی مینبوده، از این هم 

جنگيدیم با آنها، حاال نشده بجنگيم، وقتش نبوده بجنگيم نباید بگذاریم از درون تهی شویم. فرهنگ  خورد! باید می می

 اقامه نماز، فرهنگ ایتاء زکات، فرهنگ ترویج خيرات. 
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شود إلّا اینکه یهودی باشد یا  آن جنت موعود، کسی داخلش نمی «..لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَقَالُوا  » گویند: می

جنگيد و درافتادید و یکی  زنيد و به خاطرش با ما می اتفاقا همان آخرتی که شما از آن دم می: گویند به ما می. مسيحی

 این آرزوهای پوچشان است. بگو اگر مدعی هستيد با دليل ثابت کنيد. « نِيُّهُمْتِلْکَ أَمَا»شوید، آن هم مال ماست!  نمی

هر کس وجه خود را تسليم خدا کند، این وجه کد « مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ» فرماید قاعده اینست خدا می «لَىب»

تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ » «فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»  داریموجه هم، کد قبله است با وجه کار  «مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ»قبله است غير از 

هرکس وجه خود را تسليم خدا کند، « مُحْسِنٌمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ » رسد. بحثهای بعدی که می «الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

 یعنی فقط دنبال جلب نظر خدا بودن همين.

تسليم خدا؛ « أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ»، بعد گفتی خدایا تو از من خوشت بياید، این می شود: «اله ال»اگر همه را گفتی 

 ظهور تسليم خدا بودن در احسان، نيک بودن و نيکی رساندن است.« وَهُوَ مُحْسِنٌ»

ياورم ثابت کنم دروغ خدا استدالل می آورد، شما که برهان ندارید حاال بگذارید من برهان ب «وَقَالَتِ الْيَهُودُ»

 می گویيد؛ جدلی است ولی دارد ثابت می کند، جدلی نه برهانی. 

هایی که االن همه با هم  همين« وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَیْءٍ»می فرماید ببين خودشان حاال با هم 

خورد، مسيحی به درد  می گویند نصارا به درد نمیشان یهود هستند که  به آنها می گویيم کافران اهل کتاب، یک گروه

لَيْسَتِ »: یک گروه مسيحی هستند، نصارا هستند که می گویند: «وَقَالَتِ النَّصَارَى»نمی خورد، مسيحی را قبول ندارند؛ 

« یَتْلُونَ الْکِتَابَ وَهُمْ»می گویند یهود به درد نمی خورد؛ جفتشان هم دارند یک کتاب می خوانند: « الْيَهُودُ عَلَى شَیْءٍ

این کتاب همان کتاب واحدی است که به حضرت موسی عليه السالم نازل شد، مسيحی هم کتابش تورات هست، عالوه 

بر تورات انجيل دارد، مسيحی تورات را نمی گذارد کنار، یهودی می گوید تورات، مسيحی می گوید تورات و انجيل، 

هر دو دارند یک کتاب می خوانند این می گوید آنها به درد نمی خورند، آن می گوید اینها به درد « وَهُمْ یَتْلُونَ الْکِتَابَ»

نمی خورند! چطور حاال جفتشان به هم می گویند تا یهودی و نصرانی نباشيد بهشت نمی روید؟! بعد خدا می فرماید: 

نطوری دارند حرف می زنند کسانی که نمی دانند، آن کسانی که همي« کَذَلِکَ قَالَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ»

که چه کسانی هستند؟ اینها آن جریانی هستند « الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ»دانند اینگونه می گویند شبيه سخن آنها را، این  نمی

گفتند، می فرماید اینها هم  ، بایست، همانطوری که بنی اسرائيل به موسی می«رَاعِنَا»داخل جامعة اسالمی می گویند: 

شدند یک گروه سومی مثل همانها، اینها هم دارند همين حرف را می زنند، چطور شد که از اجتماع شما بهشتی شدن 

د بين آنها پس خدا حکم می کن« فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَيْنَهُمْ یَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا کَانُوا فِيهِ یَخْتَلِفُونَ»در آمد؟ این چه بهشتی است؟ 

 در روز قيامت، در آن چيزی که دربارة آن با هم اختالف کردند.


