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 22/8/9399: تاریخ   59جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

بندی بود برای مصادره ملت ابراهيم عليه السالم توسط یهود و نصارا، برای  یک جمع 22از سياق  141آیه 

قبل از اینکه خدا صوص جریان تغيير قبله است، مربوط به خ 142تطبيق اسالم بر ملت ابراهيم عليه السالم اما آیه 

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا »کند:  پيش بينی می ،را صادر بفرماید ی از قبله اهل کتاب به سمت کعبهدستور رویگردان

ای که بودند،  به زودی سفيهان از مردم خواهند گفت چه چيزی آنها را از قبله «لَّتِی کَانُوا عَلَيْهَاعَنْ قِبْلَتِهِمُ ا وَلَّاهُمْ

گویند، استفهام حقيقی نيست. در حقيقت استفهام  که آنها می« مَا وَلَّاهُمْ»رویگران کرد و به قبله جدید رو کردند؟ این 

خواهند اعتراض کنند و بگویند این یک نقصانی است  یعنی می «مُ الَّتِی کَانُوا عَلَيْهَامَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِ»اعتراضی آنهاست 

خواهند بپذیرند این تغيير قبله  ای داشت از آن قبله رویگردان شد به یک قبله دیگری. گویا نمی برای یک امت که قبله

ین یک تاکتيک بشری است برای مقابله با یهود و خواهند اینطور القا کنند که ا به دستور خدا انجام شده است. گویا می

فرماید اوال اینکه  خدا می «قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»دهد:  که خدا جواب می نصارا!

رویگردانی مسلمانها از قبله قبلی به مشرق و مغرب برای خداست. ثانيا  ا است،جهت قبله کدام طرف باشد در اختيار خد

خواهد به صراط  شود. یعنی خدا کسانی را که می انجام می« مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هْدِیی»َقبله جدید به مصداق 

یک توانست مصداق صراط مستقيم باشد، چه اینکه بود.  . نه اینکه قبله قبلی به خودی خود نمیکند مستقيم هدایت می

خواهد امت جدید پایه گذاری  زمانی اراده خدا این بود که مسلمانها به سمت بيت المقدس نماز بخوانند، اما حاال که می

، خدا گذاشتند بنا را بر مخالفت صددرصدی با اسالم وکند، حاال که یهود و نصارا به هيچ قيمتی حاضر نشدند بپذیرند، 

؛ برای اینکه مردم را به صراط «مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هْدِیی»َ. لذا راه را در شکل دادن امت جدید دیده است

کند. سابقه این سفهاء را  دهد، امت جدید را پایه گذاری می مستقيم هدایت کند، این مسئله را با تغيير قبله هویت می

در واقع خدا فرمود هر کس از ملت ابراهيم  «إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ»در سياقهای قبل داشتيم: 

شود سفيه است. بعد یهود و نصارا خواستند بگویند ما ابراهيمی هستيم، خدا فرمود شما حق  عليه السالم رویگردان می

 . دندارید خود را به حضرت ابراهيم منتسب کنيد چرا که ابراهيم تسليم محض بود و شما نيستي

شما تا  «شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَيْکُمْ شَهِيدًاوَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَکُونُوا»با این تغيير قبله 

دهد برای مواخذه دیگران و حواستان جمع  ؛ یعنی در فردای قيامت خدا شما را شاهد قرار میشاهدانی برای مردم باشيد

نيز ميزانی خواهد بود برای محاسبه شما. اینکه شما امت وسط  ، پيغمبر)ص(اشد که رسول هم شاهد بر شماستب

! روید حساب و کتاب به بهشت می هستيد به این معنا نيست که سنجشی در قيامت نخواهيد داشت و در قيامت بی

جهان با معيار شما حرکت کند و شما با معيار رسول. این معنای امت وسط بودن است. حاال  بودن، معيار امت یعنی

آید: اگر قرار بوده قبله امت مسلمان به سمت کعبه باشد، چرا از اول نبود؟ چرا ابتدا به سمت بيت  یک سوال پيش می

ار عمومی. تغيير یک بحث است، اینکه المقدس بوده بعد به سمت کعبه؟ این سوالی است در راستای ابهام زدایی افک

شد. چرا  گویيد امت مسلمان نيازمند یک قبله مستقل برای خود بوده است، اگر چنين است از اول اینطور می شما می

 «اوَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی کُنْتَ عَلَيْهَ»دهد:  اولش بيت المقدس، حاال کعبه؟ خدا یک جواب اقناعی به این مسئله می



2 
 

مگر اینکه  «إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ» ای که بر آن بودی را قرار ندادیم )بيت المقدس( قبله

یک آزمونی درست کنيم. آزمونی که مشخص کند چه کسانی تابع رسول هستند و چه کسانی روی پاشنه خود 

 قبله تغيير آزمون این در بسا ای دهد می نشان این «لَّا لِنَعْلَمَا»ِشوند.  گردند و رویگردان می رمیچرخند، چه کسانی ب می

کردند و  نصارا به تکليف الهی خود عمل میملت فهمم که اگر ملت یهود و  بنده اینطور می .خورند می شکست ای عده

پذیرفتند، ای بسا نيازی به جدا کردن امت مسلمان از  را میکردند و اسالم و قرآن  اگر به آن عهد و ميثاق الهی عمل می

 .کردند خواست تغيير کند همه با هم به سمت کعبه رو می کرد یا اگر می یا اصال قبله تغيير نمی آنها نبود

ی که خدا بزرگی است مگر بر کسانخيلی چند آزمون  هر «وَإِنْ کَانَتْ لَکَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ»

دنبال این نيست  خدا «وَمَا کَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِیمَانَکُمْ» . البته خدا هم هوای مومنان را دارد چرا کههدایتشان کرده باشد

کند به این قبله  کند و قلبش را آرام می شما را بلغزاند و ایمان شما را ضایع کند. کسی که بخواهد خدا هدایتش میکه 

ما در مورد  ای دقت بدهم: . به یک نکتهخدا مهربان است نسبت به مردم« ﴾14۱﴿اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌإِنَّ »جدید 

ذشت تقریبا تغيير قبله در دورانی واقع شدیم که مسئله جا افتاده است. در تاریخ رو به کعبه اتفاق افتاد و االن بعد از گ

. گویا دیگر آزمونی برای ما نيست و خواندن این مطالب برای ما افتاده است امروز این مسئله برایمان جا سال، 1411

مان چه باید دبيشتر نقش راهبردی دارد که بدانيم چه شد که قبله ما عوض شد و نسبت به این قبله، بدانيم رویکر

. ادند و آزمون سختی بودپس د )ص(باشد. آزمون تغيير قبله را ما پس ندادیم. این آزمون را امت مسلمان معاصر پيامبر 

در تالش بودند این تغيير قبله را نوعی رویگردانی و عدول از مبانی توحيدی، از مبانی ادیان الهی و آسمانی و اهل کتاب 

از رویکردهای ادیان ابراهيم جلوه دهند و بگویند ما که گفتيم این پيغمبر نيست! شما را دارد از قبله ادیان الهی 

ی آن روز محل توجه و کانون عنایت مشرکين است.  ی آن روز کجاست؟ کعبه به سمت کعبه! کعبهکند  رویگردان می

 کرد.  مورد طواف و مطاف مشرکان است. به راستی یک بحران نرم افزاری و یک بحران فکری برای مسلمين درست می

بينيم  می «قَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمَاءِدْ نَرَى تَقَ»خواهد رسما صادر بفرماید:  اال اینجا دستور تغيير قبله را میح

چقدر به این تاکتيک احساس ضرورت و نياز  دهد پيغمبر اکرم)ص( رفت و آمد صورت تو را در آسمان. همين نشان می

که اگر این اتفاق نيفتد گویا امت مسلمان در آن چنبره قدرت قدیمی یهود و نصارا  کرده است، این اتفاق باید بيفتد می

 . ود و چيزی از آن باقی نماندله ش

صدور احکام جدید با گردانيم.  برمی« رْضَاهَات»َ ای که راضی باشی قطعا تو را به قبله «فَلَنُوَلِّيَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا» 

ها انجام شده است، تغييرات فرهنگی مستلزم چنين رویکردی است.  چينی ها انجام شده است، با مقدمه بسترسازی

های قرآن  قرآن، توسعه و ترویج آموزهکسانی هم که در خط قرآن کریم نسبت به اقامه  قرآن کریم همين است.سبک 

  .قدم بردارند، باید به این مسئله کامال توجه داشته باشند

رو کن به شود. حاال که همه چيز مهيا است، پس  اینجا دستور صادر می «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»

 گویم، هر جا که بودید انها همه شما را می، مسلمگویم پيغمبر فقط تو را نمی« وَحَيْثُ مَا کُنْتُمْ» سوی مسجد الحرام

کسانی که اعتراض خواهند کرد  شوند؟ همگی به مسجد الحرام رو کنيد. حاال اهل کتاب چه می« فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ»

دانند  آنها خوب می« لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ» و کسانی که کتاب به آنها داده شد« الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَوَإِنَّ »چی؟ 

این جریان تغيير قبله حق است از جانب پروردگار. اینها نسبت به حقانيت تغيير قبله یقين دارند. پس اگر اعتراضی به 
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درست کنند، شبهه پراکنی کنند، تالش بر عليه این اقدام کنند... بدانيد به رغم علم به  شما کنند، حرف و حدیث

 پيامبرو خدا نسبت به عملکرد آنها غافل نيست. « وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا یَعْمَلُونَ» کنند. حقانيت این مسئله این کار را می

 زده خواب به را خودش آنکه کنند. نمی تبعيت تو قبله از «تَبِعُوا قِبْلَتَکَمَا » بياوری، ای  نشانه و آیه هر اینها برای اگر

 بشود. بيدار نيست بنا چون شود، نمی بيدار بزنی، داد هرچه است،

 هستند حاضر هم با خودشان آنها کند، می رو دیگری ضلع به نصارا کند، می رو یاالقص یک ضلع مسجد به یهود

 با شدن مذاکره و مناظره و شدن گفتگو وارد اصالً بنابراین« هُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍوَمَا بَعْضُ» قبله؟سر جریان  بيایند، کنار

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ » کند، نمی درست بيشتر حاصل بییک مراء  است، حاصل بی مسئله یک قبله جریان سر اینها

 آنها برای و حاصل بی مراء این در بروی ولی باشی، داشته علم تو که باشد این بر قرار اگر «الْعِلْمِعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ بَ

 این کنند، تضعيف را شما های انرژی بگيرند، را اسالمی جامعه وقت را، تو وقت بتوانند، آنها که کنی، سازی فرصت

 .«ذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَإِنَّکَ إِ» باشد، بنابراین اگر آنها است، نفسانی هواهای از تبعيت نوعی

کَمَا یَعْرِفُونَ » شناسند می را پيامبر اینها «رِفُونَهُیَعْ» دادم کتاب آنها به من که آنهایی «ذِینَ آتَيْنَاهُمُ الْکِتَابَالَّ»

 و دیدند پيامبر درباره را ها نشانه شناختند، می را پيامبر اینطور ها این شناسند، نطوری که پسرانشان را میآ «أَبْنَاءَهُمْ

 کتمان اینها« وَهُمْ یَعْلَمُونَلَيَکْتُمُونَ الْحَقَّ »و همانا گروهی از ایشان  «وَإِنَّ فَرِیقًا مِنْهُمْ» او، بودن پيامبر کردند، به یقين

 دارند. علم به حقانيتش که حالی در کنند، می حق

 بگيری، قرار ممترین جزو نکند« نَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَفَلَا تَکُو الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ» کنند می انکار و دانند می را حق اینها

 .است هشدار یک بشوند، حقانيت در تردید دچار کنند، شک حقانيت در که آنهایی یعنی

 خودشان برای ،قبله همه که نيست ینا« فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَاوَلِ» مضمون سياق به توجه با

 خدا پس رسد. نمی شان قبله به نوبت دیگر خدا نظر از است، شده باطل شان شریعت که آنهایی اصال است، درست

 شما با بيایند خواهند می واقعاً اگر نيست، قبله آنها و شما بين االن اصلی مسئله بگوید خواهد می کند، تایيد خواهد، نمی

 حاال. خيرات سراغ بروید چيست، خيراتش ببيند، کس هر حاال باشد، خيرات به استباق مصاف بشوند، مصافی یک وارد

 خيری چه فهميدی، را پيامبر حقانيت که شما فهميدی، را قرآن حقانيت که شما آقا چيست؟ امروز شما برای خيرات

یَأْتِ  أَیْنَ مَا تَکُونُوا» کنی، عمل ميثاقت به اینکه از باالتر خيری چه داشتی، ميثاق که شما بياوری؟ ایمان اینکه از باالتر

 .«لَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌإِنَّ اللَّهَ عَ»کند،  می جمع را شما همه خدا هر جا باشيد، «بِکُمُ اللَّهُ جَمِيعًا

شَطْرَ  خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَوَمِنْ حَيْثُ » قبله مسئله در بابش را بست، خدا را مذاکره و مناظره این که حاال

 سوی به رویت هم باز دیگر، شهرهای به رفتی نبودی، الحرام مسجد شدی، حتی در خارج جا هر از «الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

 که هم دری هر از رفتی، بيرون که هم هرجا از نيست، مکه حاضران قبله فقط الحرام مسجد این باشد. الحرام مسجد

 کنيد، مسجدالحرام به روی هم باز زمين، کره طرف آن دیگر، های سرزمين دیگر، دیار دیگر، شهرهای به رفتنی، بيرون

 نيست، شما عملکرد از غافل خدا و «افِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَوَمَا اللَّهُ بِغَ»تو،  پروردگار جانب از حق آن و «إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّکَوَ»

 .کنيد اعتنا باید یعنی
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 را آن دومی در این دور کند، ملحق هم را ها مسلمان بار این که کند می تاکيد مرتبه دو «وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ»

 تاسيسی، شود می دومی شود تاکيدی، می «وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ» خود پس کند، ملحق آن به دیگر چيز یک که گوید، می

 .«فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ .... وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ»

هِمُ الَّتِی کَانُوا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِ» مردم، برای دیگر تا «نَ لِلنَّاسِ عَلَيْکُمْ حُجَّةٌلِئَلَّا یَکُو»

 کعبه واقع در قبله، به رو بود، همين برای کعبه این بخشيدیم، شما به را شما استقاللی هویت دیگر ، یعنی«عَلَيْهَا

 کردیم. عرض که ، همان«نَ لِلنَّاسِ عَلَيْکُمْ حُجَّةٌلِئَلَّا یَکُو» هم حاال «اکُمْ أُمَّةً وَسَطًاوَکَذَلِکَ جَعَلْنَ»بود.  همين برای داشتن

 از قبل ما که هستيد همانی شما است، ما هقبل تان قبله که هستيد، همانی شما بله که بودن، کتاب اهل بار زیر از دیگر

 ظلم اگر است انفعال موضع در بکنند. ظلمی هم اگر است، انفعال موضع در دیگر آنها داشتيم، رو سمت این به شما

ظلم  است ممکن است درست« فَلَا تَخْشَوْهُمْ»از مردم، که آن ظالمان  ظالمان جز به «ا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْإِلَّ»کنند، 

 داشته خشيت من از «وَاخْشَوْنِی» باشيد، نداشته خشيت آنها از ولی بکنند، درست است ممکن است آزار و اذیت بدهند،

 در یعنی ،«(1۵1﴿وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَيْکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ»است.  «لِئَلَّا»عطف به کجاست؟  «وَلِأُتِمَّ»، این «وَلِأُتِمَّ»باشيد، 

 آن رساندم. می خودش تمام بر باید را داشتم شما بر من که نعمتی پذیرفت، صورت قبله تغيير راستای اتمام نعمت

 راستای در «شَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍیَهْدِی مَنْ یَ» فرمود: هم جا همان است، مستقيم صراط به هدایت نعمت هم نعمت

 را الهی هدایت هم این شما که ،«وَلَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ» اميدواریم افتاد می اتفاق این باید مستقيم، صراط به هدایت نعمت

 بپذیرید.

یعنی رو کردن به  «لِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَيْکُمْوَ نَ لِلنَّاسِ عَلَيْکُمْ حُجَّةٌلِئَلَّا یَکُو»کعبه،  سوی به کنيد رو هستيد جا هر

 یعنی بشود، تمام شما بر من نعمت اینکه و برتری طلبی کنند، اوالً شما بر انندنتو شود که دیگران کعبه، باعث می

 .من نعمت اتمام سمت به کنيد حرکت

أَذْکُرْکُمْ فَاذْکُرُونِی »، «﴾1۵1﴿مْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَوَالْحِکْمَةَ وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَ ...يکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ یَتْلُوکَمَا أَرْسَلْنَا فِ»

 معلم و مزکی پيامبر، که تالی آیات خداست، رسالت چارچوب در شما اینکه برای «﴾1۵2﴿وا لِی وَلَا تَکْفُرُونِوَاشْکُرُ

فَاذْکُرُونِی » حاال بگيرد، شکل ،ابراهيم دعای استجابت دار، همان پيامبر دار، شناسنامه امت یک بگيرید، قرار شماست،

 نعمت به نسبت کفران بياورید، و جا به یادتان خواهم بود، شکر من را به کنيد، یاد مرا «وا لِی وَلَا تَکْفُرُونِأَذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُ

 باشيد. نداشته من

؛ به رغم به رسالت پيامبر اکرم« أُمَّةً وَسَطًا»تغيير و تثبيت قبله به عنوان شاخص شکل گيری امّت معيار  :پس

 شبهه در فرآیند تغيير قبله.تالش اهل کتاب برای ایجاد 

 است. 351تا  351سیاق بیست و چهارم از آیه 

ا کَمَا أَرْسَلْنَا فِيکُمْ رَسُولً»فرماید:  اسلوب شروع است، آیه آخر سياق قبل می «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»ببينيد 

، کامالً مشخص است که فرود جریان قبلی است و اینجا هم «﴾1۵2﴿تَکْفُرُونِفَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا » ،«مِنْکُمْ

، جلوتر که می رویم می بينيم در اینجا «ينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِاسْتَعِ»شروع یک بحث جدید است که  «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»

 ضوع بحث هم عوض شده.صبر مصداقش صبرِ بر کشتگان در راه خدا است. پس اصالً مو
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شود راهکار  پس صالة میبگيرید؛  مومنان از صبر و صالة کمک« ينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِ»

ز است که با نماز؛ یعنی با نما« وَالصَّلَاةِ»آنوقت چطوری استعانت به صبر بجویم؟ « ينُوا بِالصَّبْرِاسْتَعِ»رسيدن به صبر؛ 

 « نَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَإِ»تواند به مقام صابران خود را برساند.  انسان می

خواهم تا به کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده  صبر را می« فِی سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ»

د صبر در فضایی است که یک کسانی در بين ما دارند در راه خدا خواهد اینجا، کارکر نگویم. پس معلوم است صبر می

 فهميد. ولکن شما نمی« وَلَکِنْ لَا تَشْعُرُونَ»شوند، من اینها را مرده نبينم،  کشته می

فرماید  کند. می آید در یک چارچوب سنت تعریف می بعد خدا همين مصداق کشته شدن در راه خودش را می

ما قطعاً « وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ»کشته شدند درست، این ذیل یک سنت کلی است. آن سنت کلی این است:  حاال اینها در راه خدا

وَنَقْصٍ مِنَ »قحطی باشد، « وَالْجُوعِ»ناامنی باشد، « مِنَ الْخَوْفِ»با یک چيزی، حاال « بِشَیْءٍ»کنيم،  شما را آزمایش می

از بين رفتن « وَالثَّمَرَاتِ»شته شدن عزیزان و یا از بين رفتن عزیزان آدم باشد، ورشکستگی باشد، ک «الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَبَشِّرِ »کنيم.  های آدم باشد، حاصل عمر آدم از بين برود. ما با این چيزها شما را امتحانتان می نتيجه و حاصل تالش

خدا یک مصداق روشن و بارزی است از یک  و به صابران بشارت بده. جریان کشته شدن یک عده در راه «الصَّابِرِینَ

 سنت جاری و ساری، که آن سنت سنتِ ابتالء است، و صابران در ابتالء رو سفيد هستند. صابران چه کسانی هستند؟

. «﴾1۵۱﴿رَاجِعُونَقَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ »کسانيکه وقتی مصيبتی به آنها برسد، « إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ الَّذِینَ»

گردیم. دقيقتر بخواهيم بگویيم  گویند ما از خدا هستيم و به سوی خدا برمی کسانيکه وقتی مصيبتی به آنها برسد می

 گردیم. و به سوی خدا برمی« لِلَّهِ» این است: مال خدا هستيم:

إِنَّا »کسانيکه به مقام صابران رسيده باشند و به مقام « وَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌأُولَئِکَ عَلَيْهِمْ صَلَ»فرماید:  بعد می

وَأُولَئِکَ هُمُ »ها رسيده باشند، صلوات خدا بر اینها باد، رحمت خدا بر اینها باد.  گفتن در مصيبت« هِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَلِلَّ

 و اینها همان هدایت یافتگان هستند.  «﴾1۵۱﴿الْمُهْتَدُونَ

دعوت مومنان به صبر دربارۀ کشتگان در راه خدا، در فضای ناامنی ناشی از تغییر : جمع بندی سیاق

 .قبله

یعنی آنچه این سياق را به سياق قبل پيوند می زند فضای سخنش است نه متن سخن، متن سخن اینجا یک 

و  سياق تغيير قبله استواقع این سياق از ملحقات سياق قبلی است، از ملحقات  چيز است آنجا یک چيز دیگر است. در

 الّا بحث قتال آغاز نشده، یکی از ملحقات تغيير قبله مطرح شده.

با استعانت از صبر و نماز می توان به مقام صبر در راه خدا رسید و ابتالئات راه خدا را با صبر پشت 

 سر گذاشت و به مقام مهتدین رسید.

گویيم بله پس مردم اینجا دارند  قرار داده، آنجا می در جایی که خشيت از خدا را در مقابل خشيت از مردم

خواهد بفرماید به آن اقدامات اعتنا نکنيد و نترسيد، از من  کنند که ترس ایجاد کنند، خدا می برخالف خدا اقداماتی می
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گفتم  کنم. بعد فقط این نيست، اگر فقط این بود من به ضرس قاطع نمی خدا بترسيد، من هستم که دارم مدیریت می

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا »رساند به اینجا که  می ،کند به مسلمين رو می« کَمَا أَرْسَلْنَا»آید در  ناامنی، اما بعد می

فِی سَبِيلِ اللَّهِ  مَنْ یُقْتَلُ»یا اینجا باید قائل بشویم این « فِی سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ» ،«بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

با آن ترسی که در سياق « فِی سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ یُقْتَلُ»های قبلی ندارد. یا باید قائل بشویم این  هيچ ربطی به بحث «أَمْوَاتٌ

ناامنی را  گویيم دومی ترجيح دارد. یعنی آن یک تواند در ارتباط باشد؛ که من می کنند می قبلی فرمود مردم اینجا می

فهماند  خورند که می آنجا به ما کد داد، اینجا هم از یک کشته شدن در راه خدایی حرف زد، بله این دوتا با هم پيوند می

های بعد از  ای وجود دارد؛ که در این ناامنی نباید مسلمين جا بزنند، اصطالحاً مقاومت یک ناامنی ناشی از تغيير قبله

های نرم افزاری داشته که انجام شده و تغيير کرده، حاال باز برای به چالش کشيدن  بحثتغيير قبله است. قبله یک 

همچنان احتمال حمالت و احتمال ترور و احتماالت کور وجود دارد، باید مقاومت کنيد نباید جا بزنيد تا این مسئله 

 تثبيت بشود.  

خدا « وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ» باش از اینهافرماید خشيت نداشته  حتی در سوره مائده که خدا به پيامبر می

کند، خشيت نداشته باش در جایی که مردم محتمل بود که پيامبر خدا را حتی بکشند! یعنی  تو را از مردم حفظ می

ز الوداع، کسی نتوانست این را ا تاریخ مسلم است که طراحی قتل پيامبر خدا انجام شده بود در حجة ءاین دیگر جز

دارد از دست مردم نه اینکه مردم حرف  خدا تو را نگه می« وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ»تاریخ حذف کند، در تاریخ هست. 

 زنند، اصالً خوف قتل پيامبر می رفت. می

این یک چيز  ،خواهم بگویم اینکه خشيت از مردم نداشته باشيم، مرتبط است با جریان قتل و ترور یعنی می

آید از خدا خشيت داشته باشيد، فقط از خدا خشيت  کند بين اینکه یک جایی فقط می ای نيست. فرق می ابقهس بی

فرماید از مردم نترس از خدا بترس یعنی مردم دارند  داشته باشيد ذکر شده، دیگر روشن است. اما یک جایی که می

 کنند.  ناامنی ایجاد می

دهند.  قرار می« کَعَذَابِ اللَّهِ»را « فِتْنَةَ النَّاسِ»ز مردم هستند کسانی که فرماید: ا در سوره عنکبوت هم داریم می

که  ای تاکتيکی است که انجام می دهندکنند، این یک خط خود را به عذاب خدا گرفتار می ،برای نجات از فتنه مردم

ورید خيلی بهتر است تا اینکه اینجا در این دنيا از مردم بخ ،دهد که اگر هم قرار است کتک بخورید آنجا خدا توضيح می

کجا مثل عذاب خداست؟ فتنه مردم « فِتْنَةَ النَّاسِ»فردا از خدا بخواهی کتک بخوری!  ،خودت را از کتک نجات بدهی

 شود، اما عذاب خدا ابدی است. آخرش به قتل تو تمام می


