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 22/80/8230: تاریخ    2 جلسه – فسطاط مبارکه سوره در تدبرتدریس  خالصه - صبوحی علی استاد

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شد: متقين تربيت یافتگان قرآن هستند. متقين کسانی هستند که قرآن آنها را به مقصد  5 تا 1سرفصل آیات 

 رساند.  می

کفر ورزیدند  کریم، به پيامبر اسالم، به اسالمیعنی همانا کسانی که به قرآن « الَّذِینَ کَفَرُواإِنَّ »اما قسمت دوم: 

لَا »و یا انذارشان ندهی،  «أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ»تو آنها را انذار بدهی  «أَأَنْذَرْتَهُمْ»کند برای آنها،  فرقی نمی« سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ»

کند که پيامبر مدتها انذار داده است، و آنها با اختيار خودشان  ای صحبت می آورند. از مرحله اینها ایمان نمی« یُؤْمِنُونَ

ها آنقدر روی هم جمع شده است که دیگر برای آنها یک حجاب  اند و این انذار قبول نکردن انذار پيامبر را قبول نکرده

گویند  ای که به آن می رسد به نقطه شود و می یناپذیر م کند بيشتر انذار درست شده است. هر چه بيشتر مقاومت می

خورد. طرف به اختيار خودش به این نقطه رسيده است نه اینکه خداوند خواسته که او به این  مهر می، «خَتَمَ»نقطه 

رسی. لذا در تفاسير  کنی به نقطه تاثير ناپذیری می نقطه برسد. خداوند عالم را طوری طراحی کرده که اگر مقاومت می

توانست ختم نکند ولی  خواهند بگویند اعتباری است. یعنی خدا می کيفری است، نمی« خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ»گویند  می

شنوند، می شنوند  و بر قوت شنوایی آنها، نه اینکه نمی «وَعَلَى سَمْعِهِمْ»ختم کرد. خدا ميفرماید بر قلبهایشان مهر زد، 

ند. گوش مجرایی است که از آن ک زند، این اصالً از گوش او به جانش نفوذ نمی شنوند. پيامبر اکرم مدام داد می اما نمی

فرماید قلبشان  شود؛ یا پذیرفته بشود یا رد شود. خدا اول می رسد. وقتی رسيد به قلب تحليل می سخن به قلب می

چشم هم یک مجرای دیگری است « عَلىَ أَبْصَرِهِمْ غِشَاوَةٌ»فرماید گوش هم بسته شده است  مسدود شده است، بعد می

ها، قدرت خدا، حقيقت داشتن نظام جزا  و متأثر شود. آن هم رویش پرده افتاده است. آیات و نشانه تا انسان با آن ببيند

و برای آنها عذابی با عظمت در نظر گرفته شده « وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»کند  بيند، ولی دیگر اثری در وجود او نمی را می

 است.

گروه سومی است به نام منافقين مصطلح، یعنی « وَ مِنَ النَّاسِ»ید تفسير ميگو«. وَ مِنَ النَّاسِ»آید روی  حاال می

گفتند قبولت داریم ولی در حقيقت قبولش نداشتند. اینجا منافقين  رسيدند، می که وقتی به پيامبر )ص( می کسانی

کند. گروه  مصطلحی در کار نيست. بلکه خداوند یکی از مصادیق گروه دوم را که مساله امروز ما است را بررسی می

کسانيکه کفر به قرآن ورزیدند، دیگر اميدی به « إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ »دوم: 

نگفته  برگشتن آنها به راه قرآن نيست. قلبشان مختوم شده، سمعشان بسته شده، ابصارشان پرده افتاده است. لذا

«. ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ االْخِرِ»گویند:  می« یَقُولُ»که  و هستند از مردم کسانی؛ «وَمِنَ النَّاسِ مَن»بلکه گفته: « والذین»

خواهی بگویی به خدا  خواهی بگویی؟ می گوید ای پيامبر تو چه می می«. آمنّا بالکتاب« »آمنّا بالرسول»گوید  ببينيد نمی

خواهی بگویی به یوم االخر ایمان بياورید، ما ایمان داریم. چه نيازی هست به تو و  ان بياورید، ما ایمان داریم. میایم

گویند که به خدا و یوم االخر ایمان دارند. دروغشان  دروغ می« وَ مَا هُم بِمُؤْمِنِينَ»گوید:  قرآن ایمان بياوریم؟! خدا می

ینکه نفاقشان این باشد بگویند پيامبر را قبول داریم ولی ندارند. اتفاقاً ایمان به پيامبر اینجاست، نفاقشان اینجاست. نه ا
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گویند ایمان به پيامبر نيازی نيست، لغو است که  چرا؟ چون می« أَنُؤْمِنُ کَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ»دانند؛  )ص( را سفيهانه می

اسرائيل و  در سوره به تطبيق مصداقی آن خواهيم رسيد که اینها بنی)ص( تمکين بکنيد. ان شاءاهلل بعداً  شما به پيامبر

خواهند به هر نحوی شده از ایمان به پيامبر )ص( و قرآن شانه خالی کنند. برای همين  یهودند. کسانی هستند که می

. «صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُونَ »برای اینها نيست، برای کافران است. جلوتر « خَتَمَ اللَّهُ»نگویيد «. خَتَمَ اللَّهُ»است که 

اللَّهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَیَمُدُّهُمْ فِی »یا قبلتر « أُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا کَانُوا مُهْتَدِینَ»یا 

که دیگر  نيست، دقيقاً همان است با بيان دیگری. کسانی« قُلُوبِهِمْ  خَتَمَ اللَّهُ َعلىَ»کم از . این تعابير «طُغْيَانِهِمْ یَعْمَهُونَ

کنيم؟ چون برای امروز سوره مسئله شدند. یکبار این بود کسانی  اميدی به نجاتشان نيست. اما چرا درباره آنها بحث می

شد بطالنشان را ثابت  تر می ورد با آنها یک مدل بود، راحتبه پيامبر )ص( کفر بورزند و ادعای خدا و قيامت نکنند، برخ

زنند. مردم و سایرین را دچار تردید  ورزند که دَم از خدا و قيامت و دین می کرد. یکبار کسانی به پيامبر )ص( کفر می

امر را برای بقيه سخت و  گذارد؟ چون اینها دارند روی آن می« خدعه». چرا اسم «یُخادِعُونَ اللَّهَ»گوید:  کنند؛ لذا می می

کنند؟  چرا اینها ادعای ایمان به خدا و قيامت می« یُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ»کنند. اینها مومن نيستند.  مشتبه می

خواهند خدا و مومنان را فریب بدهند. این چطور ایمان به خدایی است که وحی خدا را که حجت روشن خداست؛  می

یَعْرِفُونَهُ کَما »شناسی  کنی؟ این چطور ایمان به خدایی است که پيامبر)ص( را می انکار می« ذَالِکَ الْکِتَبُ لَا رَیْبَ فِيهِ»

فقط از کسانی بپذیرید که ما به قيامت ایمان داریم که به کل « بِاالَخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ»لذا آنجا گفت: «. أَبْناءَهُمُ  یَعْرِفُونَ

وَ مَا »گوید:  شود! خدا می ی ایمان دارند. وگرنه چطور کسی به قيامت ایمان دارد ولی در وحی تبعيض قائل میوح

وَمَا یَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ » .خورد دهند. خدا و مومنان فریب حرفشان را نمی خودشان را فریب می« یُخادَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ

در « فىِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ»کنند؟  دهند. چرا این کار را می جه هم نيستند که دارند خود را فریب میمتو« وَمَا یَشْعُرُونَ

خدا هم مرضشان را زیاد کرد. این قاعده را خدا در عالم « فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا»قلبهایشان مرضی است و آن حب دنياست. 

بِمَا کَانُوا »برای آنها عذابی دردناک « وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ»شود.  می ورزی کنی قهراً مرضت بيشتر نوشته است هرچه مرض

 گویند ما مومنيم ولی به دروغ. گویند، بخاطر اینکه می بخاطر دروغی که می« یَکْذِبُونَ

یعنی اگر کسی  در زمين فساد نکنيد،« لَا تُفْسِدُواْ فىِ الْأَرْضِ»شود:  وقتی به آنها گفته می« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ»

خواهم در همين موقعيت بمانم یعنی دارد  پيغمبر حق بعدی را به رغم وجود حجتهای روشن قبول نکرد و گفت من می

کند. یعنی یک راهی را که بنا است منسجم، متحد و قوی جلو برود، شما باعث قطع و تباهی  فساد و تباهی در زمين می

قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ  » .آوری. این افساد است کنی. تباهی بوجود می رج میشوی. مثل اینکه آب را از مجرایش خا می

اتفاقاً ما مصلحيم! در این تعریضی است: مفسد کيست؟ شما هستيد. شما هستيد که رفتيد سراغ یک پيغمبر « مُصْلِحُونَ

دهيم این راه  هستيم که اجازه نمی خواهيد مجاب کنيد که دنبال او برویم. مصلح ما دروغينی نعوذ باهلل و ما را هم می

وَلَکِنْ لَا »اینها خودشان مفسدند و نه ما « إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ»بدانيد « اَلَا»فرماید:  دروغين در عالم پا بگيرد. خدا می

ه جایش نيست و فهمند. شعور درک مفسد بودن خود را هم ندارند. انسان اگر در جایگاهی بایستد ک ولی نمی« یَشْعُرُونَ

وقتی به آنها « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ »فهمد.  رسد، نمی شعوری می حاضر نشود حق را بپذیرد و منافعش به خطر بيفتد، به بی

ایمان بياورید همانطور که مردم ایمان آوردند. شما هم مثل مردم این حجت را « ءَامِنُواْ کَمَا ءَامَنَ النَّاسُ»شود  گفته می

ایمان بياوریم همانطور که سفيهان « أَنُؤْمِنُ کَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ»گویند:  می« قالُواْ»و به رسول ایمان بياورید.  بررسی کنيد

خرند،  خودشان سفيه و بی« اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ»آگاه باشيد « أَلَا»خردند، عقل ندارند.  ایمان آوردند! اینها سفيه و بی
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کنند خيلی زرنگ هستند و بقيه سفيه هستند. حال آنکه  دانند. خيال می اما نمی« لَکِنْ لَا یَعْلَمُونَوَ»عقل هستند.  بی

گویند ما ایمان  بينند، می وقتی مومنين را می« وَإِذَا لَقُواْ الَّذِینَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا»سفيه اینها هستند، بقيه زرنگ هستند. 

وقتی با شياطين « شَيَاطِينِهِمْ   وَإِذَا خَلَوْاْ إِلىَ«. »بِاللَّهِ وَ بِالْيَومِ االَخِرِ»یعنی ایمان به « قَالُواْ ءَامَنَّا»داریم. با توجه به سياق 

زنيم؟ همين آیه در  ی آنان. از کجا این حرف را می کنند، شياطينشان چه کسانی هستند؟ بقيه خودشان خلوت می

آنجا به هم قول وحدت « قالُواْ إِنَّا مَعَکُمْ» فرماید:در ادامه می «.  بَعْض  خاَل بَعْضُهُمْ إِلى إِذا»شود:  همين سوره تفسير می

گویيم حقيقتی پشتش نيست و این  یی که می«ءَامَنَّا. »«إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ»دهند؛ ما با شمایيم، نگران نباشيد  می

گری آنهاست، یعنی واقعاً  گوید خدعه ردن آنهاست، یا در تعبير قبلی میاستهزاء و دستپاچه کردن آنهاست، مسخره ک

مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن »برند.افساد دقيقاً  قطع  کنند، دارند سودش را می یک تاکتيکی است که دارند از آن استفاده می

 شود.  است که در آیات بعدی همين سوره شرح داده می« یُوصَل

کنيم، اینها ائمة کفر و سردمداران این انحراف بزرگ تاریخی  م در موردشان صحبت میاینهایی که ما داری

ی بعدی، چه در همان زمان چه امروز در  هستند. نه اینکه اینها مثالً افراد عادی یهود هستند، بله ممکن است در طبقه

ه غلط انداختند و آنها نتوانستند دیگر راه را ی کفر باشند که امر را بر آنها مشتبه کردند و آنها را ب زمان ما همين ائمه

کنند،  خداست که آنها را استهزاء می «اللَّهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْيَانِهِمْ یَعْمَهُونَ» فرماید: در ادامه می پيدا کنند.

ها را در طغيانشان به سوی گيجی، کنند. یعنی خدا دارد آن کنند دارند مومنان به خدا را مسخره می اینها خيال می

کند  کشد. یعنی این طرف عمالً مغلوب و مقهور دست برتر خداست، ولی خيال می سردرگمی، آوارگی و بيچارگی می

 یک طور ضاللت با سردرگمی است، مثل اینکه در یک بيابانی گرفتار حيرت زدگی شده« یَعْمَهُونَ»گردان است.  صحنه

اینها ضاللت را به ثمن « دَیاشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُ»نيستند، پس چه کردند؟ « عَلَى هُدًى»که  اید. اینها کسانی هستند

توانستند از آن بهره ببرند، مسلط بر آن هدایت  هدایت خریداری کردند، یعنی هدایت نقد که در دستشان بود و می

چه بد تجارتی « فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ»گمراهی را خریدند، بشوند و به فالح برسند؛ این ثمن گرانبها را دادند و بجایش 

اینها هدایت یافتگان نيستند و نخواهند بود، این وضعيت سختی است که « وَمَا کَانُوا مُهْتَدِینَ»کند  است، سود نمی

أُولَئِکَ عَلَى هُدًى مِنْ »: 5-1 ی خودشان را در آن قرار دادند. شاهد بر اینکه ما کالً دو گروه اینجا داشتيم این است: آیه

مِنَ »این گروه دوم است. یعنی این « أُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى»حاال اینجا ، «رَبِّهِمْ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

 است، خودش یک گروه سومی نيست.  7 و 6ی  ی آیه«الَّذِینَ کَفَرُوا»شرح مصداقی « النَّاسِ

خواهد راجع به این گروه دوم، که بحث اصلی راجع به گروه دوم است، مثل بزند. این مثل اول؛  حاال خدا می

ی غيبی آن کسی است که  خواهی بدانی شبيه چهره یعنی صورت حقيقی و حقيقت باطنی و ماهيت آنها را می« مَثَلُهُمْ»

همين که این « فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ»مد یک آتشی را برافروزد تا از نور و گرمای این آتش بهره ببرد، آ« اسْتَوْقَدَ نَارًا»

کند وسط ذکرِ مثل منتقل به  آتش یک گُری گرفت و اطراف خودش را روشن کرد. خداوند وقتی که مثل را ذکر می

است. مثل راجع به یک نفر است، ممثل یک گروه است. خدا برایش مثل  این ممثل« ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ»شود.  مُمَثل می

آید آتش او را  خواهد اطراف او را روشن کند، یک بادی می افروزد، تا این آتش می می زند: مثل کسی که آتشی را برمی

لی زود خاموش شود و تواند اطرافش را روشن نگاه دارد، یک لحظه یک نوری دیده می کند. هيچ وقت نمی خاموش می

کنند تا  تالش می، «آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ»همين منافقينی هستند که با ادعای ایمان به خدا و قيامت  ممثل شود. می

ای نورانی ترسيم  اطراف خود را روشن نگاه دارند، تا خود را در موقعيت روشنی قرار بدهند و جایگاه خود را در منطقه
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ها را رها  برد و آن  شود و نورشان را از بين می خدا مانع می« هَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَکَهُمْ فِی ظُلُمَاتٍ لَا یُبْصِرُونَذَ»کنند. 

پس دیگر اینها بر « فَهُمْ لَا یَرْجِعُونَ»کر، الل، کور « صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ»بينند؛  هایی که چيزی را نمی کرد در ظلمت

 ها را به بازی ميگيرد؛ این مثل اول. خدا دارد این، «اللَّهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ»خواهد اشاره بفرماید همين که  گردند. می نمی

مثل یک باران تند؛ از عبارات بعدی معلوم است که شب است، چون نور نيست و هوا « کَصَيِّبٍ»مثل دوم: 

در همين « وَرَعْدٌ فِيهِ ظُلُمَاتٌ»بارد، یعنی تاریکی مضاعف است عمالً  تاریک است. هوا که تاریک و ابری است و باران می

یَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِی آذَانِهِمْ »با رعد و برق؛ بينی، هوای ابری  و برقی می« وَبَرْقٌ»شنوی،  ظلمات یک وقت یک غرّشی می

ها انگشت  ها سهمگين است و صدای رعدش بلند است که از خوف و ترس این صاعقه طوری این صاعقه« مِنَ الصَّوَاعِقِ

یعنی سر انگشت، خدا  «أَنَامِلْ« »أَنَامِلَهُم یَجْعَلُونَ»فرماید:  دهند. خدا نمی هایشان قرار می های خودشان را در گوش

هایشان کردند، یعنی آنقدر صدا بلند است و طرف بتواند تحمل کند، انگشت را در  هایشان را در گوش فرماید: انگشت می

چون مثل را دارد برای « وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْکَافِرِینَ» .ترسند بميرند می« مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ»دهد؛  گوش فشار می

ی خدا بر کافران، که چطور  ای است از احاطه فرماید: و این نشانه بندد، می کند و می زند یک پرانتز باز می افران میک

نزدیک است که برق از « یَکَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ»ی مثل:  دهد. اما ادامه گيرد و بازی می اینها را در مشتش می

کُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ »کند،  ای خيلی ندارد فقط چشمت را خيره می باید. روشنایی قابل استفادهها را برُ اش چشم آن روشنایی

در بيابان اگر قرار گرفته باشيد و رعد و برق و باران باشد،. منتظر هستی که این برق بزند، یک لحظه در « مَشَوْا فِيهِ

سنگ است، کجا چوب است، ولی آن فالش برق با آن کنی که کجا درخت است، کجا  فلش برق، صحنه را ارزیابی می

ای می بينی، در  نور خيره کنند چقدر طول می کشد؟ اگر نور خيلی خيره کننده باشد یک لحظه شما فقط یک صحنه

تاریک  وقتی هم که« وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ»روند.  دارند ودر آن راه می همان نوری که ایجاد شده در اثر برق دو قدمی برمی

دارند به مدد این برق  توانند راه بروند، حتی آن دو قدمی هم که برمی ها نمی ایستند، این می« قَامُوا»شود دوباره،  می

توانستيم کاری کنيم همين یک ذره نور را هم نبينند و همين صدا را نشنوند، نخواستيم!  فرماید: ما می است. خدا می

خواست  خدا اگر می« وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ»در مشت من هستند، خواهد بفرماید که بدانند  خدا می

خدا بر هر چيزی قدرت دارد. « إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ»کاری می کرد نه بشنوند و نه ببينند ، اما این کار را نکرده، 

کند. این تجلی مسخره کردن خودشان است. خدا و قيامت را  هم با شما بازی مییعنی بخواهيد با خدا بازی کنيد خدا 

های گرفتار شده در یک رعد و برق و  قبول دارم، پيامبر را قبول ندارم! با خدا طرف هستيد. مثل اینها را زد به مثل آدم

نند و از برقش هم یک باران شدید که صدای وحشتناکش کم مانده از ترس مرگ، انگشت ها را در گوششان می ک

ایستند، خدا بر آنها محيط است، نه کرشان کرده راحت باشند،  دارند و باز متحير می شود دو قدم برمی لحظه روشن می

بينند در حد برق، دو قدمی  شنوند در حد رعد، یک چيزی می و نه کورشان کرده که هيچ چيز نبينند، یک چيزی می

  ی در مشت خدا هستند.متحير و سرگردان برمی دارند، ول


