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 33/11/1311: تاریخ   73جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (582تا  572سیاق چهل و سوم )آیات 

 572تمام شد، آیه  572انفاق در آیه  از قبلش این است که دیگر بحثهای مربوط به 572علت انفصال آیه 

 .ادامه دارد 582تا آیه  «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا ...» سرآغاز مبحثی درباره ربا است:

لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا  فَإِنْ»آیه بعدش: «. ﴾578﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»

وَإِنْ »جنگيد... آیه بعد هم  بدانيد با خدا و رسولش می یعنی اگر ربا را رها نکردید «﴾57۲﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ.…بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ 

ناظر به قبلش است و در نهایت آیه  «﴾58۲﴿ تَعْلَمُونَکَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ 

بحث ربا را و ت اس هشدار« ﴾582﴿ وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى کُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ»: 582

 .کندمی بندی  جمع

 خوانيم: بندی یکبار دیگر می ای جمعمفاهيم این آیات را کار کردیم، فقط بر

خورند، قيام  : کسانيکه ربا می«الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ»

رباخور  وجه تشبيه این است کهبر اساس مسّ.  را به خطا انداخته استاو  ،کنند مگر مانند قيام کسی که شيطان نمی

به او پول دادم، ، تجارت با پول. کسی پول الزم داشته من دهد کند که دارد تجارتی انجام می با خود اینطور فکر می

به خيال کاری انجام داده باشد. خواهم سودی کنم بدون اینکه  ، من هم از پولی که دادم میمشکلش را حل کردم

کنی از بنيان اقتصادی یک نفر!  کاسبی می کنی! برای خودت هم داری کاسبی می ؟ردیخودت گرفتاری او را حل ک

خانمان شود، بيچاره شود،  شود. تا به جایی برسد که بی گذرد اقتصادش ضعيفتر می شکنی و هر روز که می کمر او را می

خالصه کند در همين چند  بيند که کل دنيا را این خطای محاسباتی است. فقط کسی این را برای خودش منفعت می

وَاتَّقُوا »شود و فردایی هم هست؛  روز زندگی. اگر انسان برای بعد از این حسابی باز کرده باشد؛ باالخره این دنيا تمام می

ای باشی که به این فرد زدی؟  وی این لطمهتوانی جوابگ فردایی هم هست. فردا می در آخر سياق برای این است؛« یَوْمًا

شود بگویيم دیگر حرام  است. یکبار در مقصد است یعنی جایی که طرف دارد لِه می ایستادهدر مبدا بل ربا خداوند مقا

دهد کسی قدم در این مسير بگذارد که بخواهد با تجارت پول از  شد، یکبار در همان مبدا است. اصال اجازه نمی

رفش باشد بعد حرام او به زمين بخورد یا در شُقرار نيست صبر کنيم سرمایه بدست آورد، انسانهای بيچاره و ضعيف 

 پول، در اسالم حرام شمرده شده است. انسانها به بهانه گرفتن سودشود، نه خير، تضعيف بنيان اقتصادی 

مَا الْبَيْعُ مِثْلُ لِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّالَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَ»

 ربا مثل که هم خوب بيع است، حرام ربا اگر آقا یندگو است، می ربا مثل بيع: گویند می دهند، می اصل قرار ربا را «الرِّبَا

 نگيرد، خواست می کسی، به دادم را پولم من آقا گيرند، حليتش، مسلم می در را ربا یعنی. است حرام هم بيع پس است،

هُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ وَأَحَلَّ اللَّ»: فرماید می خدا دارند. تصوری اینجور کنم، می طلب از پولم منفعت بدهد، من به را سودش باید
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 منفعت یک بود، بيع کجا بيع است، کرده حرام را ربا که هست اهلل همين است. کرده حالل است که بيع را اهلل «الرِّبَا

هر کس از  «عِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىفَمَنْ جَاءَهُ مَوْ» مقابل. طرف اقتصاد به ی،نميز لطمه فقط داری ربا در شما دارد، دوسویه

 اینکه تصریح باالتر از در تشریع است، دیگر این، داشتنبر دست از رباخوری و رسيد خدا موعظه ای به او جانب

 برای گوید، می کفار برای قرآن را «النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَفَأُولَئِکَ أَصْحَابُ » ،«هُمْ فِيهَا خَالِدُونَالنَّارِ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ »

 گوید. می رباخور برای دارد االن گوید، می «صد عن سبيل اهلل» کفار

 را صدقات حاليکه در کشاند، می نابودی به برد، می حاقبه م را ربا خدا «الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِیَمْحَقُ اللَّهُ »

 صدقه است، حاال در اینجا صدقه کند، می رشد که آن گوید می پول. سود یعنی است، ربا ربا ماده« یُرْبِی»، «یُرْبِی»

 دادی، او به که قرضی از این کند، حل را مشکلش قرض دادی، دادی، پول کسی به شما که است این صدقه چيست؟

 . دارد دوست را صدقه خدا گذشتی، سود این از است، صدقه این گذشتی، ازش را سود باشی، این نداشته سود توقع

 «﴾577﴿مْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ ......الصَّالِحَاتِ مَنُوا وَعَمِلُواإِنَّ الَّذِینَ آ»

 نيازمندان دست به زکات رساندن و صالت اقامه به که، صالحی عمل اهل مومنان دایره در ربا ترک با

 نيست. آنها بر حزنی خوف و و است محفوظ اجرشانخدا  پيشگاه در اینها که بگيرد، قرار پردازند، می

 «﴾578﴿إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا »

وَذَرُوا مَا بَقِیَ » کنيد، پيشه الهی تقوای «اتَّقُوا اللَّهَ» گرفتيد، قرار دایره این در که شما حاال «الَّذِینَ آمَنُوایَا أَیُّهَا »

 که داشتيد کسی دست پولی االن هم اگر یعنی .کنيد رها را است، مانده باقی چه آن از ربا و «إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مِنَ الرِّبَا

 هستيد. مومن اگر کنيد، پرهيز ربا گرفتن ادامه از دیگر داشت، ربایی حالت

 در که شما، به دهم، می هشدار «حَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِفَأْذَنُوا بِ» نکشيدید، از ربا دست اگر «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا»

 در آمدی پيامبر، و خدا مقابل در اینکه مثل جنگ است. غليظی و داغ تعبير حرب، و پيامبر هستيد، تعبير خدا با جنگ

اموال،  رئوس «ا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَفَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَ» کردید، توبه اگر «وَإِنْ تُبْتُمْ» کردی، جنگ اعالم ميدان،

هست  اینجااز  «ال ضررا ال ضرار» ،«ا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَلَ» بشوید. ظلم نه کنيد، نه ظلم تان مال خودتان. های سرمایه

 دوش نمی محسوب گيرم، این ربا می پس طال دادم، خب طال شود. نمی محسوب ربا مال، اصل گرفتن پسکه می گویم 

رُءُوسُ »، «فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ» فرماید: می دارد که جا این. باشد شده که است، شده گران طال حاال عنوان. هيچ که، به

 است واجب اصل سرمایه ات از بگویيم خواهيم نمی ما است. خودت مال سرمایه ات اصل سرمایه، اصل یعنی «أَمْوَالِکُمْ

  نگذری. توانی هم می بگذری، توانی می بگذری،

 گرفتار این بگيرید، پس باید را تان اموال رئوس دارید، طلب را تان اموال او از که کسی اگر «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ»

 تا کنيد، صبر« فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ» ندارد بدهد، است، کرده رفته، خرج پول را بدهد، االن به شما پس توانست نمی بود،

ندارد،  که کسی برای بدهيد صدقه اگر البته «کُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَوَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَ» بشود. باز دستش برسد، آسانی به

 است. بهتر برایتان این بدانيد، اگر است، بهتر این بگذری، مالت اصل از بتوانی اگر است، «ذُو عُسْرَةٍ» که کسی برای

 بروی که بدهم، تو به را اجازه توانم این نمی فرماید می بگيری، را اموالت رئوس داری اجازه فرماید، می که خدایی یعنی
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اینکه بخواهی صبر  از بهتر یا کن، صبر ندارد، دارد، اگر بگير، را رئوس اموالت کنی، پولرا  طرف سرش، باالی بایستی،

انجام  را کار بتوانی این اگر ببخش. را هم بکنی، این است که به او بگویی، بخشيدم به خودت، مال تو، رئوس اموالت

وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى کُلُّ » ت،اس« ذُو عُسْرَةٍ»امکان  ببينيد این در دامنه است، بهتر تو برایبدهی، 

 «﴾582﴿وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ  نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ

 کامل شکل به کس وقت هر آن شوید، می برگردانده خدا سوی به روز آن در که روزی آن از باشيد حذر بر

  .«وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ» کامل، توفيه،. شود می دادهتحویل  او به است، کرده کاری مستوفی، هر

 .است 582 تا 585 آیه از بعدی سياق اما خب

 سلف معامله چه کردید، نسيه معامله پس گرفتی، چه چه قرض دادی،« وا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُ» 

 که بود این بر و قرار هم« بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِذَا تَدَایَنْتُمْ» هستند تداین همه اینها کردید، قسطی معامله چه کردید،

گویی، اصالً هر  می دهی، می پول به یکی یک مثالً که دینی با کند می فرق باز بشود، ادا دین یک اجل معلومی آن در

 نداشت، نکند، درد داد، دستش آورد داشت زیرو یک حاال کردی. قطع تعلق پول وقت داشتی بده، در دلت هم از این

 معامله یا دهی، را می قرضی که تو یک است وقتی آن مال نوشتن جداست. آن نيست، برایم مسئله ای هم نياورد،

این  بگيرم، او از چک باید فالن و ماه فالن کنی، می تعيين زمان بگيری، پس روز یک هستی، منتظر و کنی می تداینی

« بَيْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلْيَکْتُبْ»بنویسيد،  «فَاکْتُبُوهُ» معين اجل تا «بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِذَا تَدَایَنْتُمْ» شود. می تداین

نه حق به این بدهد و  نوشتن در. بنویسد عادالنه واقعاً یعنی بنویسد، عدل به بياید، شما بين کاتبی یک که است خوب

وَلَا یَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا ». بنویسد را باشد طرفين و خدا رضای مورد که صاف به او بدهد، یک چيز درست ونه حق 

کَمَا عَلَّمَهُ »بنویسد،  اهلل احکام طبق. است داده یادش خدا که طور آن بنویسد اینکه از نکند هيچ کاتبی ابا «عَلَّمَهُ اللَّهُ

 باید خير، ،باشداینها ربوی  توافقشاید  کردند، توافق هم با هرچی بنویسد، نه اینکه خدا رضای طبق این. یعنی «اللَّهُ

وَلْيُمْلِلِ الَّذِی » بنویسد باید پس «فَلْيَکْتُبْ وَلَا یَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ» باشد. خدا رضای مورد باشد، شرعی

وَلَا یَبْخَسْ مِنْهُ »گيرد باید بداند چه خبر است.  هر کس اگر دینی به گردن می کند، امال باید کسیچه  «عَلَيْهِ الْحَقُّ

گيرد به بخس از او نکاهد؛ نسبت به کسی که حقی باید به او برسد، چيزی  و چيزی از حقوقی که او به گردن می «شَيْئًا

 از او نکاهد. یعنی در نوشتن دخل ناشی از بخس، یعنی اعمال ضرر بر دیگران نداشته باشد. 

اگر این کسی که حق بر گردنش است، « یَسْتَطِيعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَا فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَ»

آن وقت باالخره سرپرستی دارد، وليی دارد، آن « يُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِفَلْ»سفيه است، ضعيف است، استطاعت امالل ندارد؛ 

 ولی باید امالل کند.

 دو شاهد هم از مردانتان بگيرید. « یْنِ مِنْ رِجَالِکُمْوا شَهِيدَوَاسْتَشْهِدُ»آیا نوشتيم کافی است؟ نه خير! 

 اگر دو مرد پيدا نکردید، یک مرد و دو زن پيدا کنيد از کسانی که راضی هستيد به عنوان شاهد باشند. 



4 
 

ری بياید یادآوری که اگر یکی از یادش رفت آن دیگ« ذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىأَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُ»چرا دو شاهد؟ 

شهدا حق ندارند وقتی دعوت شدند برای ادای « الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا یَأْبَ»حال شهدا چه تکليفی دارند؟  کند.

 گویند بيا شهادت بده، باید بياید و شهادت بدهيد.  شهادت ابا کنند. وقتی شما شاهد این قرارداد بودید، فردا روزی می

دار(،  از نوشتن قراردادهای تداینی مؤجل )به معنای زمان« ا أَوْ کَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِيرًوَلَا تَسْأَمُ»

خسته نشوید، حاال خواه قرارداد کوچک باشد، خواه بزرگ باشد. یک چيزی که مؤجل است قشنگ بنشينيد و بنویسيد؛ 

« وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا»این در پيشگاه خدا اقسط است، اقوم است برای شهادت؛ « مُ لِلشَّهَادَةِللَّهِ وَأَقْوَذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ ا»

 نزدیکتر است برای اینکه به شک نيفتيد.

ضِرَةً تُدِیرُونَهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً حَا»فرماید:  ای باید نوشتن و دو شاهد گرفتن باشد؟ می پس در هر معامله

در نقطه مقابل تداین به أجل مسمی است. یک زمانی معامله نقد است،  «ضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَيْنَکُمْتِجَارَةً حَا»؛ این «نَکُمْبَيْ

مْ فَلَيْسَ عَلَيْکُ»شود.  گيرم؛ همينجا یک خرید و فروشی دارد انجام می دهم و همينجا هم کاال را می همينجا پول را می

کنيد  ولی هنگامی که تبایع می« أَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْوَ»گناهی نيست که این را بين همدیگر ننویسيد.  «بُوهَاجُنَاحٌ أَلَّا تَکْتُ

  بگيرید که چنين بيعی با هم کردید.شاهد بگيرید. حاال نوشتنش الزم نيست ولی یک شاهد بگيرید. شاهد 

اگر چنين کنيد که به « وَإِنْ تَفْعَلُوا»شود که به کاتب و شهيد ضرر برسد. گونه ن این« يدٌوَلَا یُضَارَّ کَاتِبٌ وَلَا شَهِ»

ها ممکن است بلد باشند کار را به  فرماید، چون هفت خط ها می کاتب و شهيد ضرر بخورد؛ این را برای آن هفت خط

فَإِنَّهُ فُسُوقٌ »فتاری قرار بگيرد. ای از کار در بياورند که در نهایت این کسی که نوشته یا شهادت داده آن زیر بار گر گونه

 معلوم شد. « کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ»این است، « یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ»، ببينيد «اللَّهَ وَیُعَلِّمُکُمُ اللَّهُبِکُمْ وَاتَّقُوا 

گویم االن  می« فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ»، کاتب پيدا نکردیم« وَلَمْ تَجِدُوا کَاتِبًا»حاال سفر بودیم؛ « وَإِنْ کُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ»

شما بجای « رِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ»، «رِهَان»فرماید:  گوید: اتفاقاً من با خودم یک مقدار طال آوردم! می با خودت چه داری؟ می

شاءاهلل  ان دار،  گيری، این را نگه پولی که قرار است از طرف تحویل بگيری االن یک کاالی با ارزشی را به عنوان رهن می

دهی  شود، رهان؛ رهان یک چيزی است که شما می گيرم. این می دهم، این را پس می برسيم ایران من پولت را می

ارزشش از بدهی طرف ای بسا باالتر هم باشد، یا مساوی آن باشد؛ ولی رهان را تمليک طرف نکرده، رهان را داده که 

حاال اگر رفتيم و آن آقا نتوانست سر موعدی که گفته بود پول را رسد. که  خيال طرف راحت باشد که به پولش می

حاال اگر کسی شما را امين دانست و یک رهانی به « إِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًافَ» توانی رهان را تصرف بکنی. بدهد تو می

اعتماد شده، باید امانت آن فردی را که به او داده آن وقت باید آن کسی که به او « ی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُفَلْيُؤَدِّ الَّذِ»شما داد؛ 

فرماید؛ اگر ایشان شما را امين دانست و این گردنبند را به شما به عنوان  را برگرداند. یعنی راجع به همان رهان می

نه اینکه تازه شما را « هُوَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ»رهان داد، شما که مورد اعتماد او واقع شدی باید ادا کنی و به خودش برگردانی. 

 طمع بگيرد بگویی همين بهتر از آن چيزی است که قرار است او به من بدهد، من مشتری همين هستم، نه اجازه

 نداری! تصرف 

شهادت را هم کتمان نکنيد، هر « ﴾58۲﴿ وَلَا تَکْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ»

 کنيد آگاه است. کس کتمان کند، قلبش گناهکار است و خدا به آنچه عمل می
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شما پنهان کنيد، « وهُ یُحَاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُلِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُ»

 «.﴾582﴿ شَیْءٍ قَدِیرٌ ...فَيَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ »کند.  داند محاسبه می ن خدا میآشکار کنيد، چو

فضای سخن ذکر احکام است، نيازمندی جامعة ایمانی به ذکر احکام اهلل. توجه فضای سخنی داریم، چيز قابلی 

 مشخص است. چون زند نيست،  که بخواهيم بگویيم به این توجه کنيد اینجا را می

داشتيم، اما این طرداً للباب بود، تبصره بود. اصل « ضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَيْنَکُمْتِجَارَةً حَا»است ما در اینجا  درست

مطلب فرهنگ تداین بود که در فرهنگ تداین ضرورت ایجاد سند و اخذ شاهد، در قرض و انواع معامالت غير نقدی؛ 

 در خود قرض دادن یا در انواع معامالت غير نقدی.هم باید سند ایجاد بکنيم هم باید شاهد بگيریم 

 (582-582سیاق چهل و پنج )آیات 

بندی کلی از محتوای کل سوره ارائه  شود؛ یک جمع دو آیه پایانی سوره است، دیگر بحث تداین تمام می

 دهد. می

یُؤْمِنُونَ بِمَا »روردگار به او نازل شده ایمان دارد. پيامبر به هرچه از جانب پ« أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا»

فرماید پيامبر خودش هم همين است:  ابتدای سوره صفت متقين بود، در پایان سوره می« کَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَأُنْزِلَ إِلَيْ

 «.أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا»

لَا »با چه رویکردی؟ با این رویکرد: « رُسُلِهِآمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَ»شان،  همه« کُلٌّ»مؤمنان، و « وَالْمُؤْمِنُونَ»

؛ مؤمنان به خدا، مالئکه، کتب و همة رسل ایمان دارند، هيچ فرقی هم بين هيچ یک از «قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِنُفَرِّ

 رند.گذا رسوالن الهی با دیگری نمی

« آمَنَ الرَّسُولُ»گيرد، حاال بگویيم:  فرق ایمان مؤمنون با پيامبر در چيست؟ برای پيامبر دیگر بقيه را مسلم می

! ایشان رسول است، همين رسول بودنش عدل و دليل است بر اینکه در ایمان به اهلل و «بِاللَّهِ وَمَلَائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ»

رسل، ایشان نصابش را پر کرده است. پس برای رسول فقط این موضوعيت دارد که بگویيم بله اینکه بر  مالئکه و کتب و

؛ اگر کسی مؤمن باشد، حين «قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِلَا نُفَرِّ»خودش قبول دارد و ایمان دارد.  ایم را کامالً او نازل کرده

، زبان مؤمن این است که خدایا شنيدیم و اطاعت «قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاوَ»ایمان آوردن زبان حال و قالش این است: 

 کردیم. 

کند دأب قرآن است بر حفظ احترام پيامبر، که پيامبر اکرم در ردیف  علت اینکه خدا به تفکيک بيان می

 مؤمنان در ایمان قرار نگيرد، همه سر جای خودش محفوظ است. 

گفتند ما به رسول خودمان  با چه کسانی بود؟ با بنی اسرائيل بود، سر اینکه می بيشتر دعواهای راهبری سوره

گفتند: ميکائيل را قبول  ایمان داریم، اما محمد )صلی اهلل عليه و آله و سلم( را قبول نداریم. حتی در مالئکه هم می

رمود که ایمان تبعيض بردار، تفکيک کردند. که بارها خدا در متن سوره ف داریم، جبرائيل را قبول نداریم؛ تفکيک می

لَا یُکَلِّفُ »فرماید:  اهلل هستند. بعد خدا ذیل این مطلب می بردار نيست. مالئکه همه مالئکةاهلل هستند، رسل همه رسول
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ست! مدام شود و در وسعش ني گيرد گرسنه می این نيست که بله بچه ما، یا جوان ما روزه که می «للَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاا

های خودمان از احکام اهلل بکنيم. حاال اینکه خدا آنجا مغفرت دارد و  را خرج کم آوردن« للَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَالَا یُکَلِّفُ ا»

شاءاهلل ما باید خودمان را کم کم تربيت کنيم تا برسيم به نصاب آن جای خود دارد؛ یعنی احکام دین مطابق وسع  ان

لذا نفس انسان هرچه کسب بکند در دایره احکام « تْ وَعَلَيْهَا مَا اکْتَسَبَتْلَهَا مَا کَسَبَ»اظ وسع شماست. شماست، با لح

 اهلل و شریعت الهی به نفع خودش است. و با خروج از این دایره هر گناهی مرتکب شود عليه خودش است. 

کردیم عمل  ممکن است یک جایی به یک تکليفی که باید عمل میاز روی فراموشی « نَسِينَا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ»

ای دیگر عمل کردیم. این  یعنی اشتباه جا افتاد؛ طور دیگر عمل کردیم به گونه «أَوْ أَخْطَأْنَا»نکردیم. این را بر ما ببخش! 

 را هم بر ما ندیده بگير!

پروردگارا بر ما إصر حمل نکن! إصر بار سنگينی « عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ»

حمل کردی! یعنی یک وقت  داست که حملش طاقت فرسا باشد، سخت باشد. همانطور که بر کسانی که قبل از ما بودن

ی روی دوشش قرار ای قرار بدهد که یک بار سنگين ممکن است امت با عملکرد خودش، خودش را مشمول یک قاعده

 و چيزی را که ما طاقتی برای آن نداریم بر ما تحميل نکن!  «نَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِرَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْ»بگيرد. 

 أَنْتَ»به ما رحم کن! « وَارْحَمْنَا»ما را مورد مغفرت قرار بده! « وَاغْفِرْ لَنَا»لذا از گناهان ما بگذر! « وَاعْفُ عَنَّا»

که این جهت دهی به کل احکام سوره مبارکه فسطاط « ﴾58۲﴿ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ»موالی ما تو هستی؛  «مَوْلَانَا

مان بجایی برسد که بتوانيم جریان جبهه حق  است. که اصالً این همه احکام برای این بود که ما آن قوت و بنيان داخلی

 .عليه کفر را پيش ببریم

آمَنَ الرَّسُولُ »شود جریان  بندی سوره محسوب می است. اصل مطلب که جمع 582فرع آیه  58۲واقع آیه  در

 است.« ...ؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِبِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُ

 ..کند می باز را 582 آیه «الْمَصِيرُ وَإِلَيْکَ رَبَّنَا غُفْرَانَکَ» دارد 58۲ آیه کل حقيقت در

اخبار از ایمان پیامبر به قرآن، و تأکید بر لزوم ایمان مطیعانه و مستغفرانه مؤمنان به خدا  بندی: جمع

 و مالئکه و کتب و رسل.

سياق دارد. االن هر  22ها انجام شد. مشخص شد که سوره مبارکه فسطاط  بندی سياق به لطف پروردگار جمع

قاً اگر اصطالح آیه را در قرآن کسی بخواهد بر یک چيزی تطبيق بدهد، آیه یعنی نشانه، وقتی سياقی یک آیه است، اتفا

گيرد.  ای شکل می تازه در سياق بلوغ آیه گویيم نشانه که در نشانه بودن خودش یک کمالی داشته باشد. به چيزی می

 توانيم بگویيم این یک نشانه است از خدا. یک سياق که تمام شد می


