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 71/1/7311: تاریخ   55جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

سر  کالهی یک باالخره باید اینها ببرند، پيش و جا بيندازند را دنيا به فرهنگ دلبستگی خواهند که می اینهایی

 رحمان خدا بگویند اینکه بهانه به جا یک حاال کنند. خاموش مردم ذهن در آتش را این جورایی یک بگذارند، عذاب

 مسائل این درباره را مردم فالن، ذهن و است جالد مگر خدا اینکه بهانه برد، یکجا به جهنم نمی رحمان خدای است،

 کس هر روید، نمی جهنم پس دارید، دوست را قرآن دارید، دوست را بيت اهل شما اینکه بهانه به یکجا کنند،  مخدوش

گنجد،  می عذاب از آسوده خيال ذیل همان نيز جبرئيل با دشمنی بکنند، منصرف عذاب درباره نگرانی از شکل یک به را

 عرض نعوذباهلل، با است فرشته یک نداریم، او قبولش ما که است، جبرئيل او است، آورده آنکه آیات عذاب را گویند می

عالم باال  از شوم را و نفرت های پر از حرف که است بد ذاتی فرشته آن یک ،)ع(جبرئيل ساحت حضرت از معذرت

 جلوه آميز تهدید و کننده نگران را آنها و کند می خدا سخنان در تصرفاو  جورایی یک آورد، یعنی دارد و می برمی

 و اسالم پيامبر به ایمان به نسبت اسرائيل معاندانه بنی مقاومت عوامل اینها اند. انداخته راه را بحثی يننچ یک دهد، می

  شد. بررسی قبلی سياق در که بود کریم قرآن

 بحث می شود. 301تا  99از آیه  سياق پانزده،

که من « ا مُوسَى الْکِتَابَقَدْ آتَيْنَوَلَ»و در سياق قبلی اش هم « اءَکُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِوَلَقَدْ جَ»در سياق قبلی، 

دقت نظر نگاه بکنيم، ای بسا همه را باید یک سياق دید،  بخواهيم با که سه تا هم داریم، اگر «وَلَقَدْ»توضيح دادم این 

ولی به خاطر تفصيل و شرح و بسطی که دارد و برای اینکه مطلب خوب جا بيفتد ما سه قسمتش کردیم، با توجه به 

ا نگاه د به اینهشو آغاز یک فرازی از این سياق بود، در واقع خواستيم بگویيم می ها «وَلَقَدْ»اینکه هر کدام از این 

أَنَّهُمْ آمَنُوا  وَلَوْ»، و پایان سياق هم آیه «نَا إِلَيْکَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍوَلَقَدْ أَنْزَلْ»پس این شروع سياق است استقاللی هم کرد، 

یک جمع خطاب به مومنين، باز شروع کامال مشخصی دارد، حاال این را « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»است که بعدش،  «وَاتَّقَوْا

 بندی داشته باشيم.

پيامبر آیاتی که به سوی تو نازل کردیم، روشن  «﴾99﴿بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْکَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا یَکْفُرُ »

ی ما خيال های جالب است، ممکن است یک وقت .ورزند، نيستند مگر فاسقان کفر میاست، کسانی هم که به این آیات 

شود، یک کفر نسبی در وجود انسان شکل  شود، بعد فاسق می کنيم که، فسق نتيجه کفر است، انسان اول کافر می

شود.  شود، فسق است که مقدمه کفر می هایی هم این فرمول عکسش بيان می گيرد، فسق را به دنبال دارد، یک وقت می

ند یعنی فاسقان« بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَوَمَا یَکْفُرُ »مقدمه کفر شده است؟  هر کدام از یک زاویه ای صحيح است. االن چرا فسق

ورزند، اینها فاسقان بنی اسرائيل هستند، یعنی اینها مدعی کفر به دین خود نيستند ولی در دین خود  که کفر می

همين فسق شان باعث شده است گرفتار فسق هستند، یعنی از آن قوانين و ضوابط دین خودشان، رویگردان شده اند، 

. جز این «بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَوَمَا یَکْفُرُ »ورزند.  در این مقطع تاریخی، که باید به پيامبر و قرآن ایمان بياورند، کفر می

قرار است هر وقت یک  «هْدًا نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْأَوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَ»کند:  فاسقان کسی کفر نمی ورزد، بعد خدا سوال می
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عهدی با اینها بسته شد، پشت سر بيندازند؟ اینها متعهد بودند به اینکه وقتی کتاب آسمانی آمد، پيامبری هم آمد، 

 اکثر اینها بنای پای بندی به این عهد را ندارند.« هُمْ لَا یُؤْمِنُونَبَلْ أَکْثَرُ » یمان بياورند،ها، صدقش معلوم شد، ا نشانه

امبری از جانب خدا آمده که تصدیق کننده يوقتی پ« للَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اوَلَمَّ»

بينند همه چيز منطبق است، همه چيز درست است، یقين به حقانيت  هایی است که در تورات بود، یعنی می نشانه

یک عده شان کتاب خدا را پشت « أَنَّهُمْ لَا یَعْلَمُونَوَرَاءَ ظُهُورِهِمْ کَ.....فَرِیقٌ نَبَذَ »پيامبر کردند، دو کار انجام دادند، یک، 

صدق قرآن  را که اینجا شاهد «کِتَابَ اللَّهِ»دانند، کتاب خدا اینجا منظور کتاب خودشان است،  سر انداختند، گویا نمی

زدند، این   د، خود را درباره کتاب خودشان به نادانی و نفهمیبه آن کتاب اصالً ندارن بود، پشت سر انداختند، گویا علمی 

 را پشت سر انداختند.

های شياطين، آنچه شياطين بر ملک  به جایش آمدند سراغ بافته «اطِينُ عَلَى مُلْکِ سُلَيْمَانَوَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَ»

  اتفاقی افتاد، دو فرشته به نامر اول توضيح دادم، در ملک سليمان)ع( کردند، این آیه را مفصل در دو سليمان تالوت می

هاروت و ماروت آمدند، و سحر را یاد دادند، به حضرت سليمان و هم به جنيان، اینها سحر را یاد گرفتند، سليمان کافر 

شروع به تعليم سحر  نشد ولی شياطين کافر شدند، یعنی چی کافر شدند؟ یعنی از سحر شروع به سوءاستفاده کردند،

، اما «إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَکْفُرْ» گفتند: دادند، می به مردم کردند، بدون تذکر، بدون هشدار، آن دو فرشته وقتی یاد می

ال خدا دادند آنچه را که مردم از آن سوءاستفاده کنند، یعنی به کفر کشاندند این مسئله را. حا یاد می «یَتَعَلَّمُونَ» اینها

-2، «ابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْنَبَذَ فَرِیقٌ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ کِتَ»؟ ببينيد «نَبَذَ»را عطف کرد به « وَاتَّبَعُوا» چرا اینجا

معلوم شد که اینها  نگاه کنيد این مقدمه اش در سياق قبلی گفته شده است، در سياق قبلی« اطِينُوَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَ»

حاال قطعه دوم پازل این است که  الی کنند، با جبرئيل در افتادند،برای اینکه بتوانند شانه از زیر بار ایمان به پيامبر خ

هایی که باالخره یک  کنی، قهراً این آدم شيطان گرایی از خودشان نشان بدهند. وقتی با فرشته وحی دشمنی پيدا می

شود با شيطان گرایی. سوره مبارکه جن را بعضی از شما تدبر  ا عالم غيب داشتند، این جایگزین میسابقه ای در ارتباط ب

بينيد دو چيز است، یا باید در ارتباط با عالم غيب به وحی اعتماد کنيد، به فرشتگان وحی اعتماد  کردید، در آنجا می

 شود و آن اعتماد به شياطين است، لذا پنبه زین میکنيد، و یا اگر به آنها اعتماد نکردید، راه قاچاقی دیگری جایگ

 با آید، چطور باید خنثی شود، شود شيطان گرایی بوجود می سوره زده است، اصالً چطور می آن در خدا را گرایی شيطان

 نهموحدا غيب با ارتباط فرمت فرمت ارتباط با وحی مشرکانه است، و اعتقاد به وحی، آن گرایی شيطان بشود. مقابله آن

 یک وحی مامور آن هستند، فرشتگان و وحی است که موحدانه نسخه یک دارد، نسخه دو غيب، با ارتباط یعنی است،

در واقع مامور آن هستند، از نظر خودشان،  ها شيطان و است شياطين یها یافته وها  واقع بافته در که مشرکانه، نسخه

 نقطه، رسيدند این به رسيدند اسرائيل در یک بستری آمدند، بنیاست،  دانند، این دو تا فرهنگ خودشان را مامور می

گویند، چون دیگر دست خود را در ارتباط با وحی کوتاه  دهند، بروند دنبال آنچه شياطين می اینجا که ترجيح می به

بَذَ فَرِیقٌ مِنَ نَ»شوند این بدبختی را خودشان بپذیرند،  خواهند از طریق وحی جلو بروند، حاضر می بينند، دیگر نمی می

خودشان را  ،درباره کتاب خدا که به آنها داده شد «﴾303﴿أَنَّهُمْ لَا یَعْلَمُونَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ کَ

ولی شياطين  ،سليمان کافر نشد ،شدند «انَاطِينُ عَلَى مُلْکِ سُلَيْمَوَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَ» زده اند و آمدند تابع می به نفه

ل شده آنچه را که به دو ملک در بابل نازبه مردم  ،به مردم سحر را یاد دادند ،چطور شياطين کافر شدند .کافر شدند

، ما آزمایش هستيم، نکند کار «إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَکْفُرْ»گفتند:  میدادند  میروت و ماروت به هر کس که یاد ها  اما ،بود
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دیگر یاد گرفتند، چگونه یاد گرفتند:  دادند، ولی مردم از شياطين سحر را یک جور شما به کفر بکشد، هشدار می

، با فرمت از . سحر را با فرمت جدایی افکنی، با فرمت تفرقه اندازی«هِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِفَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِ»

مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ » ها، خانواده جان به افتادند از سحر، ها یاد گرفتند، رفتند با سوء استفاده هم گسستن پيوند

ی ضرری بزند. این را خدا کس تواند به نمی کسی اذن ندهد خدا البته تا «أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّینَ بِهِ مِنْ

بپاشد، در خانه غير  هم از را شما خانواده خواهد فرماید؟ تا یک وقت شما برای مقابله با سحر شيطانی که می چرا می

حاال امروز بنی « یَضُرُّهُمْ وَلَا یَنْفَعُهُمْ مَا» گرفتند یاد اینها از خداست. خب مردم بدهد نجات تواند می که آن نروید، خدا

آمد  کسی اگر «هُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍلَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَ»دانند  می که حالی این بساط. در مشتری شدند اسرائيل آمدند

 قدرت بيافریند، ثروت بيافریند، اقتدار خودش سحر برای از استفاده سوء و استفاده با خواست شد، بساط این مشتری

ای  معامله بد چه «لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ»بود،  خواهد خالی شدست قطعاً آخرت در بيافریند،

 این در امکانی و نفوذ و قدرت یک به غيره سحر و علوم غریبه و از استفاده فروختند. با سوء چی به را خودشان اند، کرده

قرآن کریم نه در یک نقطه بلکه در نقاط  بدهند. دست از کلی دیگر به را آخرت که این قبال بکند، در پيدا دست عالم

خواهند راه انبيا و اوليا را  کند بر اینکه در مقابل انبيا، در مقابل اوليا، در مقابل مردمان الهی که می متعددی تاکيد می

تاری است، کافر و مومن دارد، کنند، جن هم مانند انس طایفه مخ کنند، برنامه ریزی می بروند، شياطين لشکر کشی می

کنند، لعنت اهلل عليه، اینها به هر حال برای پيشبرد اهداف ابليس به هر  و جنيان کافر تحت فرمان ابليس عمل می

کنند، تا بتوانند نا اهالن  زنند، از جمله طبق تصریح این سوره، به تعليم سحر به نا اهالن بشر، اقدام می چيزی دست می

 ع بکنند. و ثروتی برسانند که اینها را مسلط بر اوضا را به یک قدرت

کتاب اهلل و  اگر اینها به جای رها کردن «﴾301﴿لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ  وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ»

فُرُ بِهَا وَمَا یَکْ»شياطين، ایمان آورده بودند، تقوا پيشه کرده بودند، تقوا در مقابل آن فاسقان است، های  چسبيدن به بافته

شد که، متاسفانه  رسيدند، نتيجه بسيار بهتری برایشان داشت، اگر حالی شان می قطعاً آنچه که به آن می« إِلَّا الْفَاسِقُونَ

 حالی شان نيست.

د این کفر فاسقانه بنی اسرائيل به آیات بيناتی که بر پيامبر نازل شده است، و در فرمای در این سياق خدا می

این کفر فاسقانه در دو چيز جلوه کرد، ما دیگر از  ری که به حقانيت او یقين داشتند،نتيجه کفر بنی اسرائيل به پيامب

ها و  ها و کتمان اعتقاد ندارند، تحریفاینجا به بعد با بنی اسرائيلی روبرو هستيم که حتی به کتاب خودشان ایمان و 

خيلی چيزهای دیگر نتوانست جلوی منجر شدن این جریان انحرافی را به انکار کتاب اهلل در عمل بگيرد، یعنی کار به 

امروز هم در های شياطين.  چسبيدند به بافته جایی کشيد که این مردم کتاب اهلل خودشان را پشت سر انداختند، و

المقدس هنوز دنبال آثار ملک سليمان هستند، به خودشان اینجوری قبوالندند، که ملک سليمان عليه  فلسطين و بيت

خواهيم بازیابی کنيم،  بود که در آن عهد شياطين مروج آن بودند، آن را می السالم زایيده آن علوم غریبه و عجيبی 

کشف آثار و بقایای آن دوران هستند، دنبال  های عجيب و غریب، ذیل بيت المقدس در صدد جستجو و هنوز در حفاری

قدرتی اگر بود، عظمتی اگر در ملک سليمان  احيای آن دوران هستند که البته این آرزو را با خود به گور خواهند برد.

آن عظمت زائيدة بندگی سليمان بود، آن اقتدار الهی  های شياطين نبود، آن یک ابتالء بود، بود آن عظمت زائيدة بافته

 فهمند.  ود که خدا به او عطا کرده بود. و این مطلب را نمیب
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های شياطين. جلوة  گرایش به بافته -2پشت سر انداختن کتاب آسمانی -3پس این کفر فاسقانه دو جلوه دارد: 

 های شياطين. بنی کفر فاسقانة بنی اسرائيل به قرآن و پيامبر در پشت سر انداختن کتاب آسمانی و تبعيت از بافته

این « ﴾300﴿ أَوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ»اسرائيل طبق سيرة بد عهدی تاریخی خود 

ورزند و در مقابل رسولی که به  ریشة آن انکار است، طبق سيرة بد عهدی تاریخی خود فاسقانه به قرآن و پيامبر کفر می

 نهند و از تالوت شياطين بر ملک سليمان پيروی می کنند. یقين دارند کتاب خدا را وا میحقانيتش 

از این آیه به بعد مومنين باید رویکرد شيطان گرایی و رویکرد فراماسونری را باید جزء الینفک این جماعت 

ن دشمنان با خدا و دین خدا فرماید بدتری معاند بداند، بدانيم دیگر با چه کسی طرف هستيم! اینکه قرآن کریم می

ها هستند، این صهيونيسم جهانی بدترین دشمن با خدا در جهان هستند. مشرکانی که هيچ اعتقادی به خدا  همين

پرستند در کشورهای مختلف و بی  پرستند، بت می ندارند در این دنيا، کسانی که امروز هنوز دارند گاو و گوساله می

، ین متدینان قدیمی که حِقدشان و حب دنياشان کار اینها را کشيده به شمشير در مقابلدین هستند، آنها به اندازة ا

 ها هستند. ترین مردم با دین خدا همين آنها به اندازة اینها با دین دشمنی ندارند! دشمن

باید  آید، خيلی انسانی که از کانال دین رسيد به کفر، این کفر بسيار پيچيده و خطرناکی برایش به وجود می

شود. نفاق انسان را به پليدی می رساند، نفاق کفر  که دینش به کفر بدل نشود، این نفاق می مراقب باشد یک دیندار

افتد، یعنی طرف برای اینکه اثبات کند اقدام او  پنهان در چهرة ایمان است که یک فرایند روانشناختی برایش اتفاق می

شود  هایی در رفتار و اخالق و گفتار می طابق با دین است، گرفتار یک اعوجاجیک اقدام مطابق با شرع است، یک اقدام م

ون او خودش آید! چرا؟ چ آید، برای کفر محض در این حدش به وجود نمی که این مدلش برای کفر محض به وجود نمی

 رفتار خودش را دینی جلوه بدهد.بينيد که  را ملزم نمی

 است. 330-301سياق شانزدهم از آیه 

نگویيد، « رَاعِنَا»آی مومنان « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا»که شروع سياق باشد روشن است.  301آیه 

توانيد  مومنان پيامبر را بخاطر خودتان متوقف نکنيد، مدام برای پيامبر ترمز نباشيد! اگر هم تصورتان این است که نمی

ها فکر کردند  در کلمه نيست! بعضی« رَاعِنَا»و « انْظُرْنَا»! فرق «رَاعِنَا»، نگویيد «انْظُرْنَا»بگویيد: پا به پای پيامبر بروید 

کردند، حاال من  ای بود که معنای دو پهلو داشت و یک عده در فرهنگ یهودی از آن استفاده می یک کلمه« رَاعِنَا»بله 

یکی  ،دعوای دو فرهنگ است، یکی فرهنگ اصالت امت است« نْظُرْنَاا»و « رَاعِنَا»شوم. ولی دعوای  منکر آن هم نمی

امت اصل است امام باید خود را با امت تطبيق بدهد، امام باید ببينيد که « رَاعِنَا»فرهنگ اصالت امام است. در فرهنگ 

کند از امام که ما را  ا میامام اصل است، امت تقاض« انْظُرْنَا»خواهد امام هم بی خيال شود؛ اما در فرهنگ  اگر امت نمی

 روی؟!  بپا بتوانيم پا به پای تو بيایيم، نه اینکه کجا می

مْ وَاللَّهُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ مَا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَلَا الْمُشْرِکِينَ أَنْ یُنَزَّلَ عَلَيْکُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّکُ»

بگویيد چه کسانی « رَاعِنَا»مومنان می دانيد این کسانی که دوست دارند شما « ﴾30۱﴿ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ یَشَاءُ

و مشرکان هستند که دوست دارند شما پيامبرتان را متوقف کنيد چون « کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِالَّذِینَ »هستند؟ اینها 

دانند که اگر شما یاد  خواهند از جانب خدا به شما خيری برسد، اینها می يری برسد، نمیخواهد به شما خ دلشان نمی
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رسيد. لذا اینها  دانند که شما به خيلی جاها می گرفتيد پشت سر پيامبر و امامتان حرکت کنيد و او را متوقف نکنيد می

مان در  . در جریان استکبار ستيزی رهبران دینیاینجا را نشانه رفتند. این فرهنگ ارتباط امت با امام را نشانه گرفتند

گو بودیم، سالهای طوالنی به ما گفتند آقا! وقتی که استکبار جهانی « رَاعِنَا»همين مقطع چهل ساله اخير یک جاهایی 

خواهند استيالی خودشان را بر شما  به سرکردگی آمریکا با اسم مذاکره که یک اسم باکالس و منطقی نما است، می

کنند، شما را محکوم به واگرد و عقب گرد کنند، متوقفتان بکنند، رهبران دینی ما بر این مسئله تأکيد کردند. ما  کامل

روی؟  ! بایست آقا کجا می«رَاعِنَا»خواهند مشکالت ما را حل کنند!  چه گفتيم؟ گفتيم نه اینطوری نيست اینها می

کالت بر ما تحميل شود، بخاطر چيست؟ بخاطر همين فرهنگ بایست! باشه ایستادم، هشت سال بایستيم، اینهمه مش

 روید ما هم سعی کنيم همانجا بيایيم!  است. تو بایست! نه اینکه ما ببينيم شما دارید کجا می «رَاعِنَا»

یه ای را نسخ نکردیم یا به ما هيچ آ« بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَامَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ »فرماید:  بعد خدا می

کند؟ معلوم است  فراموشی نسپردیم الّا اینکه بهتر از آن را آوردیم، یا حداقل مثل آن را آوردیم. چرا صحبت از نسخ می

گویند مقاومت در مقابل یک نسخ است، یعنی پيامبر بنا دارد یک آیه الهی را  که مردم دارند به پيامبر می« رَاعِنَا»این 

فرماید که چيست، فعالً اصل اینکه پيامبر  از جانب خدا و آیه دیگری را جایگزین آن کند. هنوز اینجا نمینسخ کند 

« رَاعِنَا» ،«رَاعِنَا»ای را نسخ کند و آیه دیگری را از جانب خدا جایگزین آن کند، مقاومت وجود دارد،  خواهد یک آیه می

تواند بهتر از آن را  خدا می «﴾30۱﴿ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ أَلَمْ»فرماید:  شروع شده. بعد خدا به پيامبرش می

 بياورد، شما نگران هستيد که یک وقت خدا این آیه را برطرف کند آیه بعدی به اندازة این آیه کارایی نداشته باشد؟

ترسيد از  شما می «﴾30۱﴿ رْضِ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَلَا نَصِيرٍأَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَ»

 دانيد همه کار دست خداست؟ اینکه اگر این آیه تبدیل شد دشمنی ها با شما زیاد شود، مشکالت شما بيشتر شود، نمی

خواهيد همان فرهنگی را که بنی  آخر شما می« مِنْ قَبْلُأَمْ تُرِیدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَکُمْ کَمَا سُئِلَ مُوسَى »

خواهيد  شدند شما هم می با او روبرو می« رَاعِنَا»کردند، و با ادبيات  اسرائيل مقابل موسی داشتند و موسی را متوقف می

مردم این تبدیل  «ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَمَنْ یَتَبَدَّلِ الْکُفْرَ بِالْإِیمَانِ فَقَدْ»همينطوری با پيامبرتان روبرو شوید؟ آی مردم 

هایشان دوست دارند که شما ایمانتان به  ایمان به کفر است. این قبول ایمان بجای کفر است، مردم این اهل کتاب خيلی

 کفر بدل شود. 

دانند شما بر مسير حق هستيد  عالمانه با اینکه می «مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ...وَدَّ کَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَکُمْ »

خواهند ایمانتان را از شما بگيرند و شما را کافر کنند. مردم حقش این است که بگویيم با اینها بجنگيد ولی فعالً  می

برسد عفو و صف در پيش بگيرید تا زمانی که وقت جنگ با اینها « ى یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِفَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّ»وقتش نيست! 

موقت است، خودتان را قوی کنيد، فرهنگ دینی خودتان را قوی کنيد که اگر  حو الّا اصل جنگ با اینهاست. عفو و صف

 تان محکم باشد، چطوری خدایا؟  قرار شد فردا در مقابل اینها بایستيد پایه های دینی

به خيرات مبادرات بکنيد، « عِنْدَ اللَّهِ...وَمَا تُقَدِّمُوا »ماز به پا دارید، زکات بدهيد، ن« ا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَوَأَقِيمُو»

 «.﴾330﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»
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خواهند شما به خير برسيد برای همين شما را به  کفار از اهل کتاب و مشرک نمی-3این سياق دو محور دارد: 

دهد، خدا  اگر پيامبر اکرم دارد به دستور خدا نسخی را انجام می-2به نفع شما نسيت. « رَاعِنَا» می کشند،« رَاعِنَا»

و « مَا یَوَدُّ«: »مَا»قدرت اینکه بهتر از آن آیه را جایگزین کند دارد، به خدا اعتماد کنيد به پيامبر اعتماد کنيد. این دو 

 است. « هَا الَّذِینَ آمَنُوایَا أَیُّ»ذیل این « مَا»، این دو «مَا نَنْسَخْ»

گفتن شما مواجهه « رَاعِنَا»آید، آن  واقع یک مدلی شرح هم به حساب می در فراز بعدی جنبة سلبی است و در

با پيامبر است به سبک مواجهه بنی اسرائيل با موسی، این آن سبک است. که در مواجهه بنی اسرائيل با موسی کفر 

 .روید رید همين مسير را میجایگزین ایمان شد، شما هم دا

 هم محور دوم و آن نکتة اصلی در این سياق است.« أَمْ تُرِیدُونَ»این آیه 

، به منظور جلوگيری از اثر پذیری «ا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوالَ»فرهنگ سازی الهی برای مومنان  جمع بندی سیاق:

 .«مُوسَى مِنْ قَبْلُ...أَمْ تُرِیدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا »ایشان از بنی اسرائيل در مواجهه با پيامبر 

حاال کل این فرهنگ سازی و جلوگيری از اثر پذیری از بنی اسرائيل در جریان نسخ یک آیه مهم است. نسخ 

 فهميم جریان قبله است.  این آیه مهم بعداً در این سوره می

. و دوست دارند شما را از طریق مقابله با رسولتان به اهل کتاب هيچ تمایلی دربارة رسيدن خير به شما ندارند

یعنی باید مواظبت أثير پذیری از ایشان مراقب باشيد، کفر بکشانند. فعالً زمان جنگ با ایشان نيست ولی درخصوص ت

روجی مان فرهنگ اهل کتاب را نپذیریم، فرهنگ آنها فرهنگی است که خ کنيم در ارتباط با اماممان، در ارتباط با ولی

گفتن و اصالت دادن به خود « رَاعِنَا»خودش را داده، ایمان آنها را به کفر بدل کرده، راه ما در ارتباط با ائمه و اولياء راه 

خواهيم او را به  گفتن و اصالت دادن به امام است، ما او را مقتدا و پيشوا قرار می دهيم، نمی« انْظُرْنَا»نيست بلکه راه 

خواهيم به سمت او برویم، اگر تقاضایی از او می کنيم برای این است که ما  که ما هستيم که میسمت خود بکشيم، بل

 برسيم، برای اینکه حرکت کنيم، نه برای اینکه او را متوقف کنيم، بين این دو رویکرد خيلی تفاوت وجود دارد.

 


