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 58/5/5311: تاریخ   85جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

است و مبحث این سياق به نوعی سرآغاز فصل جدیدی از مباحث این سوره  211تا  211از آیه  12سياق 

گذاری امت اسالم به دست حضرت ابراهيم عليه السالم و اسماعيل عليه است. بحث حضرت ابراهيم عليه السالم و پایه 

 بندی آن: شود. که عنوان جمع السالم در این سياق مطرح می

 از امامت توحیدی ابراهیم علیه السالم تا شکل گیری امت مسلمان و بعثت رسول اکرم)ص(

 (040تا  031)آیات  22سیاق 

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ »و ...« وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا»و  ...«جْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًاوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ا»

چهارم سه تا ربنا داشتيم که « إذ»چهارمی به آن عطف شد و ذیل « إذ»گانه که  پس إذهای سه. ...«بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

نه ذیل إذها قرار  «وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ»: 231همه با هم در یک ساختار قرار گرفت. آیه 

سی گيرد و نه عطف به ربنا است. یعنی یک مجموعه پایان یافته و این سرآغاز مجموعه جدید است. ممكن است ک می

قبلی به آن اشاره شد، توضيح داده شد که آن « إذ»که اینجا اشاره فرمود همان است که در چهار « مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ»بگوید 

به آن متصل است. بله، ولی این نوع اتصال، « وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ»است و « مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ»قبلی همان  «إذ»چهار 

ل دو مجموعه به یكدیگر است، اتصال دو سياق و دو پاراگراف به یكدیگر است و الّا این پاراگراف در آن ساختار اتصا

بندی کرده و حاال در این سياق  گنجد. گویا خدا در سياق قبلی ملت ابراهيم عليه السالم را توضيح داده و جمع نمی

ن باشد؟ این به عنوان ارتباط دو سياق قابل قبول است و آیه فرماید چه کسی است که بخواهد از این ملت رویگردا می

 سرآغاز سياق جدید است. 231

کند از ملت ابراهيم)ع(؟ ملت یعنی دین، آیين، مرام،  چه کسی رویگردانی می« وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ»

جز کسی که نفس خود را به سفاهت « فِهَ نَفْسَهُإِلَّا مَنْ سَ» مكتب. همان که در سياق قبل معرفی شد، همان إذها.

شود از  انداخته باشد، سفاهت یعنی فرومایگی آميخته با کم خردی. چه کسی جز یک انسان فرومایه کم خرد حاضر می

ر دنيا منتخب کسی است که ما او را د ابراهيم)ع(« وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِی الدُّنْيَا»ملت متعالی ابراهيم)ع(رویگردان باشد؟ 

و در آخرت او را از صالحان قرار دادیم. رویگردانی از ملت و آیين « ﴾231﴿ وَإِنَّهُ فِی الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ»قرار دادیم، 

شود به او گفت مصطفای پروردگار؟ و چرا  چنين کسی، معلوم است که چيزی جز سفاهت نيست. مگر چه کرده که می

تسليم « أَسْلِمْ»چون پروردگارش به او فرمود:  در آیه بعد تعليليه است،« إذ»از صالحان است؟  در آخرت ابراهيم)ع(

شود اسالم؟ چون  او هم گفت من تسليم هستم. چرا به دین ما گفته می« قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» باش، اسالم بياور

به کمال  بر، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی)ص(حقيقت معنای تسليم محض پروردگار بودن در دین پيغم

، از آدم تا خاتم همه انبياء، دینشان اسالم است. شریعت انبياء به تدریج به «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ»خودش رسيد. 

وَصَّى بِهَا  وَ». تكامل رسيده، جزیيات اعتقادی بيشتر برای مردم تبيين شده است، اما حقيقت دین تغيير نكرده است
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به فرزندانش وصيت کرد. بنی اسرائيلی که از حقيقت اسالم  همين حقيقت را حضرت ابراهيم)ع( «إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَیَعْقُوبُ

گویند ما ابراهيمی هستيم و پيروان و فرزندان و آل و نسل  کنند. می کنند، مدعيانه هم رویگردانی می رویگردانی می

شویم! ابراهيم تسليم محض خداست. چه شده که امروز در مقابل قرآن، در مقابل  الم محسوب میابراهيم عليه الس

 را به حضرت ابراهيم)ع( اینجا خداوند حضرت یعقوب)ع(« وَیَعْقُوبُ»دهيد؟  از خود مقاومت نشان می پيامبر اکرم)ص(

 یعنی فرزندان یعقوب)ع(. یعقوب)ع(فرماید بنی اسرائيل  همان اسرائيل است که خدا می چون یعقوب)ع( کند. عطف می

بين آنها  های متعدد. در طول ساليان سال، زمانيكه حضرت موسی)ع( از تيره است؛ فرزندان یعقوب)ع( نوه ابراهيم)ع(

 خدا برای شما این دین را «یَا بَنِیَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّینَ» مبعوث شد، یک امت بزرگی شده بودند. به چه بيانی؟

پس نكند بميرید مگر اینكه مسلمان باشيد. « فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»برگزید، یک دین ناب را برای شما پسندید. 

أَمْ کُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ »فرماید:  یعنی تسليم محض پروردگار باشيد. این را خدا برای شما پسندیده است، بعد می

 وصيت به اسالم کرده است؟ مگر هنگام مرگ یعقوب)ع( خواهيد انكار کنيد که یعقوب )ع( نكند می «لْمَوْتُیَعْقُوبَ ا

فرزندان من! « مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِی» آن وقتی که به فرزندانش گفت:« إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ»شاهد بودید؟ مگر حاضر بودید؟ 

ما اله تو را  «نَعْبُدُ إِلَهَکَ»رزندانش، همان پسرانش، دوازده پسرش گفتند: ف« قَالُوا» پرستيد؟ بعد من چه چيزی را می

ما خدای « إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ» همان اله پدرانت. پدرانت چه کسانی هستند؟« وَإِلَهَ آبَائِکَ» پرستيم. اله تو می

پرستيم. اینجا چه  که همان خدای اسحاق است می تو را که همان خدای ابراهيم است که همان خدای اسماعيل است

را به آن ملحق کرد. حاال اسماعيل و اسحاق عليهما  اول فرمود: ملت ابراهيم، بعد یعقوب)ع( کند؟ چيزی جلب توجه می

چی؟ عموی ایشان است. حضرت اسماعيلی  است، اسماعيل)ع( پدر یعقوب)ع( السالم را به آن ملحق کرد. اسحاق )ع(

پایه گذار امت اسالم بود. اینها توجه دادن بنی اسرائيل است به اینكه: درست است  قبلی همراه ابراهيم)ع(که در سياق 

دو شاخه جدا شد؛ یک شاخه اسحاقی و یک شاخه اسماعيلی اما خدای اسماعيل و اسحاق همان خدای  از ابراهيم)ع(

یک اله واحد است. وقتی همه اینها مسلم و پرستشگران  او یک خدا بيشتر نيست،« إِلَهًا وَاحِدًا» او کيست؟ ابراهيم است.

خواهيد فرزندی از  خواهيد پدید آورید و نمی می اند، پس دیگر وضعيتی که امروز شما یک خدای واحد بيشتر نبوده

 که به دعای اسماعيل و ابراهيم پيغمبر شده است، امتی به دعای آنها شكل گرفته است، را تمكين فرزندان اسماعيل)ع(

اما این گزینه که ما باید به اسالم رو بياوریم و اسالم را به عنوان دین کامل شده بپذیریم و . خواهيد بپذیرید کنيد، نمی

ها شاید در حد یقين نباشند ولی  حقيقت تسليم، پذیرش دین پيغمبر اکرم است، این گزینه روی ميزشان نيست. بعضی

کامل شده پيغمبران ماست؟ قرآن نكند همان تورات تكامل یافته است؟ یک ظن راجحی دارند که نكند این همان دین 

دهند اما حتی به مطالعه این مسئله هم خودشان را  همان انجيل کامل شده است؟ این احتمال را به شكل جدی می

الم حق را کنند بروند و مطالعه کنند تا ببينند حقيقت اسالم چيست! و اگر اس کنند! یا احساس تكليف نمی دعوت نمی

جویی  گوید به آن گرایش پيدا کنند. ایراد گرفتن غير منصفانه و ناجوانمردانه و غير عالمانه از اسالم و از قرآن، بهانه می

 کردن برای شانه خالی کردن از زیر بار پذیرش اسالم و قرآن چه نفعی برای شما دارد؟ 

اینها یک امتی « تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ» داشتند، اینها که دینی یعقوب، اسماعيل، اسحاق، ابراهيم، یعنی افراد این

وَلَكُمْ » کردند، کسب است هر آنچه که آنها برای «لَهَا مَا کَسَبَتْ» شد، سپری روزگارشان گذشت، شان دوران بودند که

 اسالم قبول از زدن سرباز با زامرو شما که حاصل، چيزی چه تو را پدر فضل گيرم پدر تو بود فاضل، از یعنی «مَا کَسَبْتُمْ

 این عملكرد معيار با را شما قيامت فردای «وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ» کردید. محروم این تسليم محض از را خودتان
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رویكرد  یک نبودی، بودی یا تسليم تو بود، چه دینت تو کنند، می سوال خودت از داد، نخواهند قرار سوال مورد امت

تِلْکَ أُمَّةٌ » چرا دانست. شود می نه؟ بله یا دانست، 231 آیه ادامه شود را می 23۱ آیا آیه بينيم. می ما ادامه در دیگری را

 که امتی این عملكرد از شد نخواهيد سوال شما «قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا کَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ

وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا » گفتيم، آنها به 231 در آیه همين هایی که« قَالُوا کُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا» کسانی؟ گذشت، چه

تِلْکَ أُمَّةٌ » که شد گفته اینها به وقتی است، گرفته صورت غياب به خطاب از التفات یک اینجا همين ها. «کَانُوا یَعْمَلُونَ

 که دعوتی، همچين یک با مواجهه در آمدند ها این «قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا کَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ

 اما باشيم، ابراهيمی خواهيم می ههم «وَقَالُوا کُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا» گویند می اینها است، ابراهيم به ملت دعوت

 به اهتداء برای است، سفيه باشد گردان روی آن از کس هر گویيد، می امروز شما که ابراهيم ملت به یافتن هدایت برای

 را نصرانيت و یهودیت اینكه خاطر به نصرانيت، یا یهودیت گویيم می اگر ما اصالً نصرانی، یا بود یهودی باید ابراهيم، ملت

 در شما با علمی بحث یک اینجا من کنيد دقت دانيم؛ می بودن معيار ابراهيمی دانيم، می ابراهيم به اقتدا تجسم و تبلور

 اینها وقتی که است این یكی است، مفروض احتمال دو جمله این کردن معنی در بشوید. که متوجه بگذارم، ميان

 بگویند، خواهند می گيرند، می گارد ابراهيم ملت مقابل در دارند واقع در «نَصَارَى تَهْتَدُواوَقَالُوا کُونُوا هُودًا أَوْ » گویند، می

 که است این دوم احتمال نصرانی، یا بود یهودی باید و نداریم قبول ما روی کرد، ابراهيم ملت به باید گویيد می شما

 ابراهيم ملت به باید داریم، قبول بله ما هم« عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَوَمَنْ یَرْغَبُ » گویی می که ابراهيم اصالً آقا بگویند اینها

 و یهودیت باشد. نصرانی باید این باشد، یهودی باید این کند، پيدا ابراهيم ملت به اهتداء خواهد می کسی اگر کرد، توجه

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ » فرماید: می211 آیه است، در بودن ابراهيمی عينی مصداق و تبلور و تجسم که است نصرانيت

 خواهند می ابراهيم خود تا را خود یهودیت اینها ببينيد پس «وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ کَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى

 است، او اسماعيل فرزندان از این پيامبر گویيد، می شما که اسماعيلی همان بگویند، خواهند می تداوم ببخشند، حتی،

است  این بگویند خواهند می حقيقت در یعنی است، بوده نصرانی اینكه مثل است، بوده یهودی اینكه مثل خودش هم

 مقابل در عنوان، به بلكه نكردند، منصرف بودن ابراهيمی عنوان به را نصرانيت و یهودیت آنها شدن، ابراهيمی راه

 با خدا ، یعنی«قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا» ،«حَنِيفًا» چيست؟ اشكال این پاسخ خير، که کردند، مطرحبودن  ابراهيمی

 از متاسفانه دارد ابراهيم ملت از سهمی هم اگر نصرانيت و یهودیت این آقا بگوید خواهد می ،«حَنِيفًا» کلمه این

 این کنيد می مطرح دین ابراهيم عنوان به دارید امروز شما که ای نسخه این است. نمانده امان در ها کجی از انحرافات،

 به و کند مطرح است بوده که طوری آن ناب، شكل به را ابراهيم ملت تا است آمده اسالم نيست، ابراهيم ناب ملت

 نبوده مشرک که ابراهيم «مِنَ الْمُشْرِکِينَقُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا کَانَ » فرماید می خدا برساند، لذا خودش کمال

 علمی مطلب یک باز جا همين حاال نيستيد. موحد شما است، بوده موحد ابراهيم است؟ بوده مشرک کجا ابراهيم است،

 بگوید خواهد می یعنی کند؟ می اشاره و عُزیر و اینها عيسی مسئله آیا خدا به چيست؟ آن مطرح کنم، خواهم می دیگر

 هااین خاطر به دانستيد، اهلل ابناء را خودتان شما چون دانستيد، شما عُزیر را خدا چون دانستيد، خدا را عيسی شما چون

 اینجا پس نداریم، مسئله این به تصریحی یا اشاره آیات، این در ولی باشد، این تواند می شدید، جدا ابراهيم ملت از

 قبول عدم همين دهيد، می نشان خودتان از دارید شما ولی نداشته، ابراهيم فرماید می خدا که نظر، مورد مصداق شرک

 آسمانی کتابهای و بين الهی بين وحی و الهی پيامبران بين شدن قائل تفكيک همين شرک، مصداق است، اسالم

 آن بپذیری، را این پيامبرش توانی می چطور است، خدا یک او داری قبول اگر «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ....إِلَهَکَ وَإِلَهَ »



4 
 

 اوست، چطور کتاب این است، آخرالزمان پيامبر این بدهی، احتمال اگر یا است؟ شرک جز چيزی این نه؟ را پيامبرش

 کنی. خالی او، شانه بررسی لزوم او، از به توجه از توانی می

آوردیم،  ایمان شد نازل ما سوی به آنچه و به« أُنْزِلَ إِلَيْنَاوَمَا » آوردیم، ایمان خدا به بگویيد ما« قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ»

و  یعقوب و اسحاق و اسماعيل و سوی ابراهيم به به آنچه «وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ»

 آوردیم. ایمان شد، نازل الهی پيامبران نازل شد، یعنی نوادگان اینها، از« وَالْأَسْبَاطِ»

 آوردیم، هم ایمان تورات ما به «وَمَا أُوتِیَ مُوسَى» آوردیم. ایمان است، شده نازل اینها بر آنچه همه به ما

وَمَا أُوتِیَ النَّبِيُّونَ » بگویم کلمه یک اصالً آوردیم. ایمان هم آن ما به شد، یعنی انجيل، داده عيسی به آنچه «وَعِيسَى»

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ » آوردیم. آن ایمان همه به شد، ما داده پروردگارش جانب ما هر چی به هر پيامبری، از «رَبِّهِمْمِنْ 

 یک دین حقيقت هستيم، مسلمان ما «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» نيستيم، قائل فرق دیگری با پيامبران از یكی بين ما «مِنْهُمْ

وَإِنْ » فرماید: می خدا بعد است. شرک همان این دهيد، می نشان خودتان از امروز است، مقاومتی چه این است. چيز

 را خودشان آنها وقتی جدا هستند، ابراهيم امت از آنها صورت این در «فَإِنَّمَا هُمْ فِی شِقَاقٍ» شدند، رویگردان اگر «تَوَلَّوْا

 را امر باطلشان بر آنها اصرار این متاسفانه مواجهه، یک داشت، خواهيمرویارویی،  یک پس کردند، جدا ابراهيم ملت از

 حمایت تو از خدا یعنی بود، خواهد کافی آنها مقابل در تو برای خدا پس« فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ» کرد، جدایی دچار اینجا

قُولُوا »ادامه  همان« صِبْغَةَ اللَّهِ» ، این«صِبْغَةَ اللَّهِ» و خدا شنوای داناست.« وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» اینها. مقابل در کند می

 همه به همه پيامبران، مطلق به ایمان ایمان را، که حقيقت ،23۱ آخر تا «قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ» ببينيد است، «آمَنَّا بِاللَّهِ

 یک خدا «صِبْغَةَ اللَّهِ» از قبل ،(231 و 23۱آیه )آیات  دو این وسط وحی است، بيان کرد، حاال مصادیق همه به کتب،

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ »آورد:  را خدا به عنوان جملة معترضه می« فَإِنْ آمَنُوا»پس این جملة  است، زده حاشيه

 .«﴾23۱﴿ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُاهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِی شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَ

و چه رنگی « وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً»یعنی رنگ خدا؛ « صِبْغَةَ اللَّهِ»اش این است:  ادامه« قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ»

ليم محض و شود مراد چيست؟ مراد همين تس بهتر از رنگ خدا؟ آن رنگ خدا یا صبغة الهی که اینجا از آن صحبت می

وَنَحْنُ لَهُ »آید.  که با تفریق و تبعيض و جدا کردن و شاخه شاخه کردن و غيره جور در نمی مطلق بودن است

 «. ﴾231﴿ عَابِدُونَ

خواهيد با ما سر خدا محاجّه کنيد؟ یعنی کار به آنجا رسيده که شما مدعی  ؟ شما می«قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِی اللَّهِ»

اعمال ما « وَلَنَا أَعْمَالُنَا»و رب شماست، « وَرَبُّكُمْ» او رب ماست،« وَهُوَ رَبُّنَا» د و با ما سر خدا دعوا دارید؟دین الهی هستي

اعمال شما هم برای شماست شما را با همان خواهد « وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ»با همان اعمال ما را خواهد سنجيد، برای ماست 

گویند؛ یعنی در این جواب  را مسلمانان می« نَحْنُ»به پيامبر بود ولی « قُلْ»اینجا « ﴾231﴿ صُونَوَنَحْنُ لَهُ مُخْلِ»سنجيد، 

قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا کَانَ »سوم خدا پيامبر و مسلمين را با هم آورده، یک جواب به پيامبر فرمود به آنها بگو: 

« ﴾23۱﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ...قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ  »اب به مسلمين فرمود که به آنها بگویيد: ؛ یک جو«﴾23۱﴿ مِنَ الْمُشْرِکِينَ

؛ در این جواب سوم شروعش خطاب به پيامبر است، پایانش از زبان مسلمين «﴾231﴿ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ»و بعدش هم 

شنوید از مسلمين  است، یعنی این دو را با هم ترکيب کرد، اینها یک حقيقت هستند. شما هر آنچه را از پيامبر می

 شنوید از پيامبر خواهيد شنيد.  خواهيد شنيد، هر آنچه را که از مسلمين می
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خواهيد چنين ادعایی  فرماید: نكند شما می مثل این می ماند که خدا در پایان بحث به آنها می« أَمْ»، این «أَمْ»

گویيد:  خواهد به یک الزمة قابل استبعاد و واضح البطالن از حرف آنها اشاره کند. نكند می مطرح کنيد؟ خدا می

کُونُوا »؟ نكند شما آنقدر سفت هستيد در مسئلة «طَ کَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالْأَسْبَا»

که معتقد هستيد این یهودیّت امروز شما، این نصرانيّت امروز شما دین ابراهيم هم بوده، دین  «هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا

خواهيد  سباط هم بوده، نكند همچنين چيزی میاسماعيل هم بوده، دین اسحاق هم بوده، دین یعقوب هم بوده، دین ا

 مطرح کنيد؟ 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ »تر هستيد یا خدا؟  آیا شما عالم« قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ»فرماید:  بعد می

تر از آن آدمی که شهادتی نزدش است ولی آن را از خدا پنهان  سی ظالمچه ک «﴾211﴿ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

 کنيد غافل نيست. کند! و خدا از آنچه که شما به آن عمل می می

کنيد؟ آیا این بوده آن یهودیّت و نصرانيّتی که ابراهيم و  هایتان است را پنهان می چرا شهادتی که در کتاب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ »اشتند؟ آنها شما را به چنين کاری وصيّت کرده بودند؟ اسماعيل و اسحاق و غيره برای شما گذ

کند. یعنی  تر از آن آدمی که نزدش شهادتی وجود دارد، آن را از خدا پنهان می چه کسی ظالم «شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ

ر متوجه نشد! با خيال راحت همچنان خود را حق کند وقتی او پنهان کرد خدا هم دیگر ندید! خدا هم دیگ فكر می

 .«﴾211﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ»پندارد.  می

 فضای سخن:

: رویگردانی از ملّت ابراهيم با عنوان اسالم. یعنی طرف به حقيقت ملّت «وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ» -2

 ابراهيم اعتنا ندارد.

که ما گفتيم  «قَالُوا کُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا»ای اینكه ملّت ابراهيم در یهودیّت و نصرانيّت است: ادع -1

 به این منظور است: ملّت ابراهيم در یهودیّت است، ملّت ابراهيم در نصرانيّت است. « تَهْتَدُوا»

زنند، آنچه را امروز دارد از  است سر باز می پس از حقيقت ملّت ابراهيم که اسالم است، تسليم محض بودن

 دهد با ملّت ابراهيم.  یهودیّت و نصرانيّت آن را تطبيق می

 خواهند ملّت ابراهيم را برای این تفسير از یهودیّت و نصرانيّت مصادره کنند. اینها می

گيرد، و این شناسنامة امّت مسلمان  مبنا قرار دادن ملّت ابراهيم شكل می چرا؟ چون امت اسالم دارد با ارجاع و

 زنيد برای ماست!  هویت کنند. این ابراهيمی که از آن حرف می گيری بی را در بدو شكل

ی یهودیّت و نصرانيّتی : فضای رویگردانی از حقيقت ملّت ابراهيم و مصادرة ملّت ابراهيم برافضای سخنپس 

 که با کتمان شهادت است، با عدم ایمان به پيامبر و قرآن است. 

 جهت هدایتی:
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رویگردانی از ملّت ابراهيم عليه اسالم سفاهت است، چون ملّت ابراهيم اسالم است و رویگردانی از اسالم  -0

 عين سفاهت است.

إِلَّا وَأَنْتُمْ »ده که خدا توضيح فرمود: همان اسالم وصيّت ابراهيم بوده، وصيّت یعقوب هم بو -1

 همان اسالم را شما باید داشته باشيد  «﴾233﴿ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» ،«﴾231﴿ مُسْلِمُونَ

امروز شما باید نسبت به عملكرد خودتان جوابگو باشيد، منتسب کردن خودتان به امتی در گذشته که  -3

 تان است،  کند. مسئله حقيقت عمل ما ابراهيمی هستيم، این مسئله شما را حل نمیبخواهيد بگویيد 

گویيد یهودی یا نصرانی باید باشيد تا به ملّت ابراهيم برسيد، ملّت ابراهيم حنيف بود، انحراف در  شما می -1

فَقَدِ »توانند بگویند ابراهيمی هستند:  دند میاگر اینها به چنين چيزی ایمان آور« لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ»آن نبود! 

این جدا شدن از ملّت ابراهيم « إِنَّمَا هُمْ فِی شِقَاقٍ»خواهند تفكيک قائل بشوند:  ، اما اگر به غير از این است می«اهْتَدَوْا

 است. 

است. « وا هُودًا أَوْ نَصَارَىقَالُوا کُونُ»یک جواب دیگری به « أَمْ تَقُولُونَ»بعد در یک قسمت دیگری از جواب،  -۱

« تَهْتَدُوا قَالُوا کُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى»جواب چهارمی به همان « أَمْ تَقُولُونَ»؛ این «أَمْ تَقُولُونَ»، «قُلْ»، «قُولُوا»، «قُلْ»

ای شما هم روشن بر کنيد، آنها را مخفی نكنيد، هایی نزد خودتان است که مخفی می دانيد شهادت است، خودتان هم می

 است که اینها نگفته بودند به پيامبر اسالم نباید ایمان بياورید و امثال اینها. 

تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ »کند:  دوباره تكرار این مطلب که این مصادره برای شما دردی را دوا نمی -۱

 .«﴾212﴿ کَانُوا یَعْمَلُونَ وَلَكُمْ مَا کَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا

شروع شد، تالش آنها بود برای اینكه بگویند ابراهيمی « وَقَالُوا کُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى»قسمت دوم بحث که از 

جواب دارد ممانعت  1بود و چند جواب. پس این « قَالُوا»بودن با یهودی و نصرانی بودن است. و کل آن گفتگو یک 

 مصادرة ملّت ابراهيم توسط یهود و نصاری.کند از  می

و ممانعت از مصادرۀ ابراهیم توسط یهود و نصاری.  جهت هدایتی: تطبیق ملّت ابراهیم بر اسالم

توضيح: ملّت ابراهيم عليه السالم اسالم است که سفارش او و یعقوب عليه السالم بود و رویگردانی از این ملّت سفاهت 

خالی از حقيقت اسالم مصداق ملّت ابراهيم نيست، بلكه ایمان به خدا و همة کتب آسمانی و  است. یهودیّت و نصرانيّت

 همة انبياء حقيقت اسالم است.


