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 7/21/2311: تاریخ   74جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 کنيم. من مصرّ هستم که در تمام مراحل، قرائت متدبرانه را داشته باشيم.  بحث را با فصل یک آغاز می

 5تا 1 آیه سیاق اول

ایمان به غيب، اقامه نماز و انفاق  است. «﴾۲﴿ ذَلِکَ الْكِتَابُ لَا رَیْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ»آیه کليدی در این سياق 

اول بود( که با تكيه برآنچه به سوی پيامبر اسالم صلی اهلل عليه و آله و « الَّذِینَ»سه ویژگی اصلی متقيان است )اینها 

دوم است(. اگر ایمان به غيب دارند، اقامه نماز دارند،  «الَّذِینَ»اینها آنچه پيش از ایشان نازل شده سامان یافته است )

مطلق ایمان  به وحی وحی دارند و یگر رفتاری( تكيه به، در این اصول اساسی )اولی اعتقادی و دوتای دانفاق دارند

اینها بر هدایت الهی استوار  دارند. هر چه از جانب خدا بر انبياء نازل شده است، و این نشانه ایمان به آخرت است.

  رسند. هستند و به فالح می

 .است متقیان هدایتگر، تنها تردید بی کریم قرآن: بندی جمع

 02تا  6سیاق دوم آیه 

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ » ؟« یُؤْمِنُونَال»چرا « ﴾۶﴿ کَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُونَإِنَّ الَّذِینَ »

 «﴾۷﴿ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

رناپذیرند چون بر قلبشان و گوششان مهر خورده و بر چشمشان پرده افتاده تا اینجا مشخص کرد یک عده انذا

نيست « لَّذِینَ کَفَرُواا»جدای از « مِنَ النَّاس»دانند.  می مؤمنادعائا خود را  این انذارناپذیران،است. در تطبيق مصداقی، 

آورند، چون قلب و گوش و  کند انذار بدهی یا ندهی، ایمان نمی بلكه مصداق آن است. اگر گفتم برای کافران فرقی نمی

گویند. همان خدا و قيامت را  ایمان داریم در حاليكه دروغ میگویند به خدا و روز آخرت  چشمشان چنان است، می

بهره  بی دهند، خود اینها هستند که کنند و در حقيقت خود را فریب می ين خدعه میمؤمنقبول ندارند. اینها با خدا و 

 مانند. می

 .گویند ها عذاب است به خاطر دروغی که میندر قلبشان مرض است، خدا مرض قلبشان را زیاد کند و برای آ

شود افساد نكنيد یعنی اینكه شما  به آنها گفته می :«﴾۱۱﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ»

هستيم و از این تاکيد هدفتان این است که پس دیگر نيازی به ایمان به پيغمبر  مؤمنکنيد به خدا و قيامت  تاکيد می

کنيد، تباهی ایجاد  کند، شما دارید فساد ایجاد می صلی اهلل عليه و آله نيست، همين ایمان به خدا و قيامت کفایت می

ای که خدا ميخواست از  : آن سلسله«ا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِیَقْطَعُونَ مَ»کنيد. در ادامه هم داریم:  می

گویی خدا و قيامت را قبول دارم اما به پيامبر صلی اهلل عليه و آله  هدایت و توحيد متصل به هم جلو بياید، شما که می
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کنی. آنها در پاسخ  رشته را و فساد و تباهی ایجاد می کنيد آن کاری ندارم، این افساد است چون دارید قطع می

 صالح است که جلوی مردم را بگيریم.گویند: نه خير، عين اصالح است! عين ا می

 قبلی است.« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ»: تفسير «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسُ» بدانيد اینها همان مفسدان هستند.

قَالُوا أَنُؤْمِنُ کَمَا آمَنَ »، است چيست؟ به خدا و روز آخرت از طریق ایمان به پيامبر اسالم و قرآن« النَّاسُ کَمَا آمَنَ»

 .دانند گویند این، ایمان سفيهانه است. بدانيد خودشان سفيه هستند ولی نمی : می«﴾۱۱﴿...السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ 

: اینها در «﴾۱۱﴿ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ»

گویند آنچه را که  ایمان بياورند، یعنی می: نه اینكه به پيامبر «آمَنَّا»دهند.  جلوه می مؤمنان، خود را مؤمنمواجهه با 

گویند ما ایمان آوردیم به خدا و قيامت.  بينند می ان را که میمؤمنشما به دنبالش هستيد از ایمان، در ما محقق است. 

هِمْ اللَّهُ یَسْتَهْزِئُ بِ» .زنند، استهزائی بيش نيست دانند که این حرفی که می ولی خودشان در خلوت شيطانيشان می

 .کشاند کند و ایشان را در طغيانشان می : خدا آنها را مسخره می«﴾۱۱﴿ وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْيَانِهِمْ یَعْمَهُونَ

بندی گروه دوم  : این جمع«﴾۱۶﴿ أُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا کَانُوا مُهْتَدِینَ»

: متقيانی که ایمان به غيب و « أُولَئِکَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»بندی گروه اول این بود:  ت. جمعاس

ایجاد « وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ»و  «إِلَيْکَ بِمَا أُنْزِلَ»نماز و انفاق را دارند با تكيه بر وحی به شكل مطلق و فرقی بين 

 دهند.  گاه خود قرار می کنند. هر دو را با هم تكيه نمی

غير از « مِنَ النَّاسِ» دیده شده است،گفته اند، یک گروه کافر و یک گروه منافق،مؤمنیک گروه  رایج تفاسير در

شاهدمان . و نه غير از آناست « الَّذِینَ کَفَرُوا»مصداق « مِنَ النَّاسِ»است. در حاليكه ما خواستيم بگویيم « الَّذِینَ کَفَرُوا»

. اشتباه دوم این است که متوجه این نكته ظریف نشدند که گروه سوم منافقان ه استاست که دوبار آمد« أُولَئِکَ»لفظ 

اینجا از آنها  اسالم را قبول داریم ولی در واقع قبول ندارند. اما کسانيكهگویند قرآن و  میزیرا آنها مصطلح نيستند. 

خواهند بين ایمان بين خدا و قيامت  گویند خدا و قيامت را قبول داریم. افسادشان این است که می شود، می صحبت می

 منافق بگویيم باید حواسمان باشد از این جهتخواهيم  هم میپيغمبر صلی اهلل عليه و آله فرق بگذارند. اگر و ایمان به 

گویند خدا و قيامت قبول ولی قرآن و پيغمبر صلی  طبيق مصداقی همين گروه است که میبحثهای بنی اسرائيل تاست، 

خواهند جدا کنند. تا آخر سوره این خط جداکردن و نگرانی از این تا آخر سوره دامن کشان  اهلل عليه و آله نه! می

ا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَ» هم دیده می شود آیه پایانی و آید. در سياق پایانی، می

  .«﴾۲۸۱﴿ بننَا وَإِلَيْکَ الْمَصِيرُوَمَلَائِكَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَکَ رَ

خواهد آتشی روشن کند تا این آتش نور به اطرافش  مَثل اینها مانند کسی است که میبعد برای آنها مَثل زد. 

های ناکام آنها  زند؟ برای نشان دادن تالش این مَثل را برای چی میخدا کند.  دهد، سریعا خدا نورشان را خاموش می می

خواهند بدون ایمان به پيغمبر اکرم صلی هلل عليه و آله، خود را در  در حفظ موقعيت خودشان در فضای ایمانی. آنها می

 ای عده یک که حالی در شد، اطالق شان برای اینجا کافر «اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِینَوَ» تعبير يت ایمانی تثبيت کنند،موقع

 که هم این ،«اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِینَوَ»، «﴾۶﴿...إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا »کافرین:  هم این منافقين، گروه بگویند، خواستند می

 است. روشن مطلب «﴾۱۸﴿یٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْ» اینجا که هم این «﴾۷﴿ ...هُ اللَّ خَتَمَ» اینجا
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 ثلمَ ثل،مَ که این «﴾۲۲﴿عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ إِنَّ اللَّهَ  ....یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ کُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ »

 سيطره تحت را اینها دارند هر دم و هر ساعت، قرآن و اکرم پيامبر وقتی که است، قرآن مقابل در اینها استيصال و تحيّر

 برق، و رعد و ظلمات در آمده گرفتار های انسان مثل اینها و برهانی، معرفتی هيمنه آن به عمالً دهند، می قرار خودشان

 کنيم، چه که متحيّر ایستند به باید باز روند، می راه قدم یک شود، می درست نوری یک شوند، می استيصال دچار

 وضعيت یک در و رباید می را اینها چشم جور یک برق بودن کننده خيره آن گيرد، می فرا را اینها جور یک رعد وحشت

 . گيرند می قرار استيصال

  .هستند قیامت و خدا به ایمان مدعی که اسالم به کافران : بندی جمع

 مقابل در «اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ» ضاللت خریداران هستند، قيامت و خدا به ایمان مدعی که اسالم به کافران ببينيد

 بين ارتباط فصلی، درون نگاه نظر از قبلی به سياق سياق این .است الهدی قرآن که «بِالْهُدَى» هستند قرآن هدایت

ولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِکَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُ» بندی جمع یک با یک گروه اولی سياق. دارد واضحی ارتباط سياقی

 یک اول سياق «﴾۱۶﴿وَمَا کَانُوا مُهْتَدِینَ ....أُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ » بندی جمع با دیگری گروه یک دوم سياق «﴾۱﴿

 . کریم قرآن به ایمان از زند می سرباز که گروه یک دوم سياق هستند، قرآن به ایمان که پذیرای گروه

 05تا  01سیاق سوم آیات 

به  تفسيرش «اعْبُدُوا رَبنكُمُ» آن «﴾۲۱﴿مْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبنكُمُ الَّذِی خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُ»

 هستند؟ کسانی چه انداد بدهيد. این قرار انداد نباید پس هستيد، عابد رب شما اگر« دًالِلَّهِ أَنْدَالَا تَجْعَلُوا » که است این

 است. ای حوزه چه در بحث که کند می مشخص بعدی آیه هستند؟ هچ

 هستند، ما عبد رقبای انداد است پس معلوم: «﴾۲۱﴿ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ....وَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمنا »

 با را حقانيتش است، قرآن سندش است، سوره سندش دارد، سند خدا طرف از ما پيامبر هستند، ما پيامبر رقبای انداد

 ندارند، سندی هيچ که رقبایی سراغ اند رفته کردند، رها را الهی سند با پيامبر ای عده یک اما کند، می اثبات الهی سند

 ءمبدا خصوص در فقط شرک ندارند، دستشان هم چيز هيچ خوانند، می فرا خود به را مردم ایستادند، پيامبر عرض در

 نكرده جعل خالق آن که جعلی مسير در دآیي می ولی است، یكی خالق بگویيد است ممكن ءمبدا در شما نيست،

 جعل مصداق پيامبر، سند بی و کاذب رقيب به اعتقاد واقع در. نكنيد اهلل برای انداد جعل مسير، در شرک،می شود است

 مثل کنی، می اعتنا شود، نمی پشتيبانی خدا طرف از که امری یک به داری شما اینكه خاطر به چرا؟ است، اهلل برای ند

 به خدا طول در اگر نيست، بودن کسی یک به قائل خدا عرض در فقط شرک شدی، شریک به قائل خدا برای که این

 فرقی هم این است، شرک این رفتی، چيزی هر سراغ شما کند، می تعریف خدا که ای ضابطه و تعریف و الهی جعل غير

 . است شرک مصادیق از لذا کند، نمی

 که بشوید، و پيامبر قرآن حریف واقع در نتوانستيد را، یعنی کار این نكردید اگر« مْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوافَإِنْ لَ»

وقت  آن یعنی «أُعِدنتْ لِلْكَافِرِینَ» کافرین داریم،هم  اینجا« أُعِدنتْ لِلْكَافِرِینَ...فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا » توانست: نخواهيد

 است. شده آماده کافران برای که باشيد آتشی آن مواظب
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م، و اینجوری شدند خداپرست، به آنهایی که ایمان آوردند، ایمان آورند به قرآن، به تبعش به حقانيت پيامبر اکر

خداپرستی از این کانال  رکانه است، آن ادعای جعل ند است،به غير این هر کس ادعای خداپرستی کرد، آن ادعای مش

أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا » کند. اینها که ایمان آوردند و طبق این برنامه صالحات را عمل کردند، اینها عبور می

  «.وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهنرَةٌوَ ....أَنْهَارُ کُلَّمَاالْ

 از ایشان نهی و است، قرآن و پیامبر به ایمان در آن ظهور که خداپرستی به مردم دعوت: بندی جمع

 .است مدعی کافران از پیروی در ظهورش، که خدا برای انداد جعل

 بياوریم، ایمان پيامبر و قرآن به بيایيم باالخره گيرد، می شكل دو راهی یک عمومی  و عادی مردم برای اینجاتا 

 دوری پيامبر به ایمان و قرآن هدایت به اعتماد از نكرده خدای و کنيم باور را کفر ائمه این یا برویم؟ را متقين راه

 «یَا أَیُّهَا النَّاسُ» دهد: می قرار مخاطب را مردم سياق این در خدا سياق، تا دو این از بعد لذا برویم؟ را کدامش بكنيم،

لَا »با  «اعْبُدُوا رَبنكُمُ» این که «وا رَبنكُمُ الَّذِی خَلَقَكُمْاعْبُدُ» باشيد مراقب شما، به کردم معرفی گروه دو شنيدید مردم آی

 و قرآن حقانيت یعنی پيامبر، و قرآن به تحدّی با شود؟ یم اثبات چيز چه با این که شود می تفسير «دًاتَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَا

 .رسی می مقصد به و کنی نمی گمراراه  ،راهی دو این در دیگر وقت آن گرفتی، اگر را پيامبر

 02و  06سیاق چهارم آیات 

وَیَهْدِی  کَثِيرًایُضِلُّ بِهِ » دهد: می جواب خدا قرآنی، های ثلمَ مقابل در کافر و مؤمن گروه دو العمل عكس تفاوت

الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ » ،«تَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىاشْ»، «بِهِ کَثِيرًا

ا نَحْنُ قَالُوا إِنَّمَوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ »د که: فرمو می «﴾۲۷﴿ولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُ

وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ »، «وصَلَوَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُ» شد« یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ»، این «﴾۱۱﴿ مُصْلِحُونَ

مصداق نقض  اهلل، عهد چيست؟ نقض ؟ یعنی تفكيک بين ایمان به پيامبران، که این مصداقهگفتيم یعنی چ «وصَلَیُ

 همه از که عهداهلل ای چيست؟ عهداهلل است، کرده تصریح عمران آل سوره است؟ آمده کجا اهلل عهداهلل است، عهد

 ثابت واقع بود، در (۸۱ل عمران/آ) «مَعَكُمْمُصَدِّقٌ لِمَا » آمد، بعدی پيامبر وقت هر که است این است، شده گرفته ها امت

 .بكنيد یاری را او بياورید، ایمان او به باید هست، موعودتان پيامبر که همان شما برای کرد

 دستمایه خود است، قرآن حقانیت انکار در کافران جویی بهانه عامل که قرآن های مثل :بندی جمع

 بود. محكم خيلی خدا جواب .است الهی اثر فسق و نقض عهد بر ایشان اضالل

 ۳۳ تا 0۲ پنجم آیات سیاق

 یک کافر اینجا تا سوره اول از ما «کَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ» ؟هچ یعنی بدانيد، باید شما همه را «کَيْفَ تَكْفُرُونَ»حاال 

اللَّهُ مُحِيطٌ وَ» دوم کافر «﴾۶﴿مْ لَا یُؤْمِنُونَ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُإِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ » نداریم، بيشتر گروه

 دیگر دوم. کافر این «تَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىأُولَئِکَ الَّذِینَ اشْ»مثل  بود؟ کسانی  چه ثلمَ «مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الَّذِی»، «بِالْكَافِرِینَ

 از سندی که پيامبر رقبای سراغ بروید که شد این به کفر تعریف گفتيم «لِلَّهِ أَنْدَادًافَلَا تَجْعَلُوا » که آنجایی بود؟ چه

 که کسی آن شد کافر جلوتر آمدیم باز بگيری، خط آنها از بخواهی کفر، ائمه سراغ بروید یعنی ندارند، خدا طرف
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 ؟آخر چطوری که بفرماید خواهد می خدا حاال قرآن. به زنی اتهام برای کند، می استفاده ءسو قرآن های مثل از بخواهد

کَيْفَ تَكْفُرُونَ » ،«قرانکَيْفَ تَكْفُرُونَ بِال» گذارد نمی را اینها اسم ولی ،«کَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ» است؟ راهی چه این

 شما کفر د،نکن خنثی را گبزر خدعه یک خواهند می ها سياق این تمام چون «کَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ»: فرماید می «رسولبِال

این لباس  بيخود شما است. خداپرستی ترک عين است، اهلل برای جعل ند عين است، اهلل به کفر عين پيامبر، و قرآن به

 نكنيد. خودتان را تن خداپرست هستيم، ما

 کانال این از زمين، در خدا خليفه عنوان به السالم عليه آدم جعل و انسان برای جهان خلقت جریان یادآوری با

 ها انسان ایمان مقتضی خالفت ماجرای و انسان برای جهان خلقت ماهيت به توجه. برد سوال زیر را خودش به کفر خدا

 !کفر؟ چرا پس. خداست خليفه از پيروی با خدا به

 به شود می مگر گذاشت، خليفه زمين در کرد، به آسمان «اسْتَوَى» خودش کرد، خلق برایتان را« مَا فِی الْأَرْضِ»

 .....ةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِوَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِكَ» كنیتمكين ن او جانشين و خليفه به آنكه بی کرد، ایمان ادعای اهلل این

 .«حُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَوَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ

 آن از آگاهی را، غيب مراتب تمام است، اهلل اسماء به کامل  علم به لهیا خالفت« امَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَوَعَلَّمَ آدَ»

 شد. داده توضيح خودش بحث در که باشد عالم باطن با متحد باشد، عالم باشد، داشته

 یعنی ؛هستی الهی خالفت مقام الیق و ءاسما به علم واجد تو که آنها به بده نشان آدم« قَالَ یَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ»

 دارد. بالفعل تحقق به نياز نيست، ادعایی بحث یک الهی خالفت بحث

 سوره هم ربط اول «یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» به را «يْبَ السنمَاوَاتِ وَالْأَرْضِغَ» همين بشوم، ریز بخواهم من البته

دآوری جریان خلقت انسان برای زیر سوال بردن کفر به خدا با یابندی این سياق به این عنوان:  جمعدهم،  می

 جعل آدم علیه السالم به عنوان خلیفه خدا در زمین.و خدا 

شود، اما به سياق بعدی که  قبل ایجاد میسياق اینجا توجه داشتم که یک افتادگی به شكل نسبی نسبت به 

 ﴾۱۸﴿ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَفَإِمنا یَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّی هُدًى فَمَنْ »اش  بينيد خروجی کنيد می نگاه می

یعنی در سياق بعدی که تازه تكمله مباحث  «﴾۱۳﴿ وَالَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

کند.  ن تا حدی جبران آن افتادگی نسبی در سياق قبلی را میکند، و ای حضرت آدم است باز بحث را ختم به کتاب می

وده، یعنی نگذاشته که های قبلی را نگاه کنيد، هرجا از کتاب حرف زده پای پيامبر هم وسط ب نكته دوم: اگر شما سياق

ب بحث شود شاخص خالفت را در همينجا هم علم به اسماء قرار داده، یعنی جنس علم که از جنس کتاکتاب محض 

  می ببينيم.را در یک فصل همچنان این سياق ها است این شاخص خالفت است، 

 ۳3تا  ۳3سیاق ششم آیات 

هيچ حرف و حدیثی، الّا ابليس که استكبار ورزید و خدا آدم را در جنت  همه مالئک سجده کرده بودند بی

رد شد، همانكه سجده نكرده بود آدم را ساکن کرد، فرمود مواظب باش به این درخت نزدیک نشو! اتفاقاً ابليس اینجا وا
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چطور  رد؛ این را که مالئكه دیده بودند، گفتند:مغلوب کرد و آدم به آن درخت دست دراز کرد و از جنت هبوط ک

خواهی این را خليفةاهلل قرار بدهی؟ البته خدا جواب این اعتراض را در همان سياق قبلی با تحقق علم به اسماء  می

که این دیگر آدم آن موقع نيست. آدم آن موقع که فریب ابليس را خورد و هبوط در زمين کرد، آن آدم درباره آدم داد، 

شد، این آدم کجا؟ « ى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍتَلَقَّ»شد، « مَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَاعَلَّ»کجا؟ این آدمی که امروز در یک فرآیندی 

اهلل در  ای بود، مالئكة فرماید خواستم در جریان باشيد که جریان سجده اشند، خدا میاینها قرار بود مطيع محض خدا ب

هيچ حرف و حدیثی قبول کرده بودند، اما در ذوقشان خورده بود، آن عكس العمل آدم بعد از مسئله سجده در  آنجا بی

دهد برای اینكه بحث را ختم  می مقابل فریبكاری ابليس در ذوق آنها زده بود، همين سياق را خدا خودش معبری قرار

ن وضع کردیم: من هدایت کند به اینكه آن جریان که به هبوط منجر شد، ما از روز اول که هبوط اتفاق افتاد یک قانو

نيست،  هر کس تبعيت از هدایت بكند دیگر خوفی بر او« ﴾۱۸﴿ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ...فَإِمنا یَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّی هُدًى » فرستم، می

 لذا همين سياق را هم ختم به این جریان کرد: 

با یادآوری جریان سجده و  کفر ت الهی و پرهیز دادن ایشان ازها به ایمان به هدای دعوت انسان

 .وسوسه

 این شش سياق همه داخل فصل اول هستند. سياق بعدی مربوط به بنی اسرائيل است، 

 های یک تا شش(  )سیاق  ۳3تا  1فصل اول آیات 

 ها تقریباً یكسان است.  فضای فصل در تمام سياق فضای سخن:

 بندی:  جمع

  مقابله با تفكيک ایمان به پيامبر و قرآن کریم و ایمان به خدا و قيامت؛ این یكی از اصول این فصل است. -1

که  بيان ضرورت ایمان به قرآن به عنوان تنها راه رسيدن به رستگاری و فالح و نجات؛ این هم محور دوم -۲

 بيان دیگری از همان محور یک است.

بينم دارد جلوی تفكيک  کنم، از یک زاویه می بنده به غرض این فصل مثل یک منشور از سه زاویه نگاه می

بينم دارد ایمان به قرآن را تنها راه  کنم می گيرد. از یک زاویه دیگر نگاه می ایمان به پيامبر و قرآن را از خدا و قيامت می

 . «﴾۱۳﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ....فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ»، سياق آخر هم فرمود: ۱ آیه ،کند و فالح و نجات مشخص میرستگاری 

ک سری عناوین است. عنوان ترک خداپرستی، کنم، تخصيص ی باز از یک زاویه دیگر به این منشور نگاه می -۱

زنند. یعنی خدا دارد برای کسانی که  جعل انداد، کفر، فسق، افساد فی االرض، به کسانی که از ایمان به قرآن سر باز می

 قرآن و پيامبر مدعی ایمان بشوند.خواهند بدون ایمان به  به هر شكلی می


