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 11/6/1111: تاریخ   51جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

کند با توجه به آیات  خدا در این آیات مردم را به خداپرستی دعوت می .است 12تا  12سومين سياق از آیه 

فهميم خداپرستی مورد نظر، ظهورش در ایمان به  در سياق سوم می« نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَاوَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَّا »

شوند که  پيغمبر)ص( و قرآن است و در همين سياق در مقابل خداپرستی، مردم نهی از جعل انداد برای خدا می

 بينيد.  ظهورش در پيروی از کافران مدعی است. در این آیات تحدی را هم می

جویی کافران کرد. اینکه اگر قرآن  ای به بهانه بود. خداوند در این دو آیه یک اشاره 12و  12سياق چهارم آیه اما 

 کتاب حقی است این مدل مثل زدنهای قرآن چيست؟ 

. در این سياق کفر زیر سوال 33تا  12تا اینجا محور اصلی مباحث، قرآن بوده است؛ اما سياق پنجم آیه 

 با توجه به سياقهای قبلی کفر به قرآن است.« تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَکُنْتُمْ أَمْوَاتًاکَيْفَ »رود:  می

 43تا  43آیات  :سیاق ششم

وَکَانَ مِنَ .…وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ »بگویيد آیه  و کمی تردید داشته باشيد 33ممکن است در شروع سياق از آیه 

دهيد؟ اوال در قواعد تشخيص  به مالئکه و آدم است. چرا اینجا را شروع سياق قرار میهمچنان راجع  «﴾33﴿ الْکَافِرِینَ

الَ یَا آدَمُ ق»را ببينيد:  33ای باید به آیه قبلی خود متصل باشد، یا به جمله قبلی خود متصل باشد. اگر آیه  سياق هر آیه

پایان پاسخی بود که خدا به سوال  33در حقيقت آیه  «﴾33﴿ کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا.…أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ 

خواهی آدم را به عنوان خليفه و جانشين خودت روی زمين قرار دهی در  مالئکه داد. سوال این بود: خدایا چطور می

که خدا به سوال اعتراض گونه  کند، جوابیکند، خونریزی میکنيم اگر آدم خليفه تو شود فساد میحاليکه ما تصور می

إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ و«: »َوَإِذْ»جریان سجده است. یک شاهد دیگر و آن هم تکرار  33تمام شد. آیه  33مالئکه داد در آیه 

دهد شان میشود. اما در اینجا تکرار اذ نخواهم بگویم هر جا اذ تکرار شد یعنی سياق شروع می. البته نمی«اسْجُدُوا لِآدَمَ

بسياری از  این آیه ادامه آیه قبلی نيست. آیات قبلی جریان خالفت آدم بوده، این آیه جریان سجده مالئکه بر آدم است.

مترجمان و مفسران وقتی به بحث اعتراض مالئکه رسيدند دو جور به این سوال پاسخ دادند. یک عده گفتند: مالئکه با 

ه جسم حيوانی دارد، مثل حيوانات شهوت دارد، غضب دارد. زمين هم یک مکان خود فکر کردند، آدم موجودی است ک

 زند. مادی است. طبيعی است که برای منفعت جویی بيشتر خود دست به قتل و فساد می

کردند، انسانهای ناندرتان، انسانهای عده دیگری گفتند قبل از حضرت آدم روی زمين آدمهایی زندگی می

کامال از نظر هيکل و تيپ مثل آدم بودند وليکن هنوز آن بار خالفت الهی با روح الهی نداشتند. نسناس، موجوداتی که 

 کشند، مالئکه دیده بودند که چطور همدیگر را می مالئکه ظاهر آدم را شبيه آنها دیدند، آنها مثال حيوان پيشرفته بودند،

ی در آیات برای این دو تحليل وجود ندارد. بلکه از گفتند پس انسان هم اینگونه عمل می کند؛ در حقيقت هيچ مستند

 بيرون به این سوال جواب داده اند.
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وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ »دليل من اینست که خودِ آیات فرموده که چرا مالئکه اعتراض کردند. اینطور فرموده:  اما

دانيد چرا مالئکه خواهد به ما بفرماید: میمی «وَإِذْ قُلْنَا»خدا با « ... انُالشَّيْطَ فَأَزَلَّهُمَا ﴾32﴿ مِنَ الظَّالِمِينَ....اسْجُدُوا 

خواهم خليفه جایی نداشتند. قبل از اینکه من بخواهم بگویم آدم را می مالئکه سوال اعتراض آميز بی اعتراض داشتند؟

دانيد که آن سابقه چی بود؟ همه میای از آدم دیده بودند که آن سابقه برایشان محل سوال شده بود. کنم یک سابقه

سجده بر آدم بالفاصله بعد از نفخ روح الهی است. اینجا اگر اول خالفت را فرموده بعد سجده را، به خاطر اینست که 

کند. به مناسبت توجيه ما که چرا مالئکه اعتراض بحث اصلی خالفت بود و مسئله سجده را به مناسبت مطرح می

رماید یادتان باشد قبل از اینکه بحث خالفت باشد، آدم را که خلقش کردیم و روح الهی در او خواهد بفداشتند، می

دميدیم، به مالئکه گفتيم سجده کنيد. مالئکه هم بدون هيچ سوال و اعتراضی همه بر آدم عليه السالم سجده کردند الّا 

و آدم و همسرش را از جنت بيرون کند. یعنی ابليس. بعد همان ابليسی که سجده نکرده بود موفق شد آدم را بفریبد 

وَمَا »اینجا یک سوال برای مالئکه پيش آمد که از آن حرفی نزدند  او را از جنت فراهم کند، بستر اخراج آدم و همسر

ت چيزی در دلشان پدید آمد؛ خدایا به ما گفتی بر آدم سجده کنيد ما خيال کردیم آدم موجودی اس« کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ

باالتر از ما، ما تو را اطاعت کردیم و سجده کردیم؛ نور چشمی تو آمد درست فریب همان ابليسی را خورد که حاضر به 

وَعَلَّمَ آدَمَ »سجده بر او نشده بود. خدا به این اعتراض در سياق قبلی جواب داد: شما از یک چيزی خبر ندارید و آن 

شناختيد ابوالبشر بود که شناختيد نيست. آن آدمی که شما میگر آن آدمی که شما میاست. این آدم دی« الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا

خواهم خليفه خودم قرار بدهم عالِم به کل اسماء الهی است. از فرش گفتم بر او سجده کنيد. این آدمی که امروز من می

د نشان بده که چقدر عالِم به اسماء تا عرش قد کشيده است. لذا خدا برای اینکه جواب مالئکه را بدهد به آدم فرمو

ا تُبْدُونَ وَمَا کُنْتُمْ لَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَف» هستی.

خواهد علت اعتراض مالئکه را اینجا باز نست که میپس یکی از ارتباطهای این سياق با سياق قبلی ای «﴾33﴿ تَکْتُمُونَ

کند که چرا اعتراض کردند. مسئله جعل آدم به عنوان خليفه بود که ما تاکيد کردیم خليفه در هر زمان فقط یک نفر 

علمش « کُلَّهَا»خواهد جانشين باشد باید عالم به اسماء باشد آنهم . کسی اگر می«إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِيفَةً»است 

باید از مالئکة اهلل بيشتر باشد. طوری عالِم به اسماء باشد که مالئکه اهلل هم نتوانند با او رقابت کنند. کجا همه افراد بشر 

عالم به اسماء هستند؟ کجا همه بشر علم وسيعتر از مالئکه اهلل دارند؟ مسلم است که خالفة اللهی یک مقام ویژه است. 

فَخْتُ ن»َسجده به خاطر  ردند جریان سجده مال خليفه اهلل است در حاليکه سجده بر آدم ابوالبشر است،ها خيال ک خيلی

روح الهی که در آدم دميده شد خدا فرمان سجده را صادر کرد. تمام افراد بشر روح الهی در آنها دميده  «فِيهِ مِنْ رُوحِی

خواهم نوع ملک در خدمت نوع آدم باشد. خب امروز  می من شود. پس نوع بشر مسجود است برای نوع ملک. می

آید،  می بارد، در واقع عوامل معنوی بارش باران، یکی شان مالئکه اهلل هستند، انسانی که به دنيا  می دانيد باران که  می 

شوند، برای  می ئکه به کار گرفته (، مال22و  21)انفطار/ «کِرَامًا کَاتِبِينَ»، «وَإِنَّ عَلَيْکُمْ لَحَافِظِينَ»برای حفاظت از او، 

ها در واقع  در جریان فرزند آوری، در جریان رزق، در جریان حيات، تمام زندگی ما آدم ،نگارش اعمال خوب و بد او

عمالً آنها را در خدمت نوع بشر قرار داده است. در این  به یک دنيایی از مالئکه، که خدا آنها را آفریده ودارد تکيه 

کند، اصالً زندگی آدم و بنی آدم را خدا با مالئکه پيوند داده است، هيچ کاری از  نمی خوب و بد هم فرقی مسئله آدم 

شود. شب قدر، شب جریان قدرت خدا در عالم است،  نمی کارهای ما بدون اینکه خدا از ملک استفاده کرده باشد، انجام 

از مالئک استفاده می کند، در عالم به جریان در بياورد، خواهد قدرت خود را  می در سوره قدر خواندیم، خدا وقتی 

کند.  فرق می شا اما خالفت قصه؛ نبوده است خدا مالئکه اهلل در خدمت انسان است. پس مسئله سجده فقط بر خليفه

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
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 آدم از ای سابقه چون داشتند، اعتراض اینها کنم، خليفه را آدم خواهم می  گفتم، مالئکه  فرماید اگر من امروز به خدا می

نوع بشر قرار  خدمت در نشد حاضر نشد، آدم برای خدمت به حاضر که ملکی آن. ابليس قصه بيایيد حاال داشتند، سراغ

ل سر در حالی که خدا نظرش به جسم نبود، روح آدم از روح ملک ظرفيتش بيشتر است، او گُبه جسم نظر کرد،  بگيرد

، فرزندان او شدند جنيان، این طایفه جنيان شد طایفه شياطين جن ءمنشا سرو  سبد خلقت است، ابليس قبول نکرد

 تعداد زیادی شان، نه همه آنها، نوکران ابليس هستند، مگر آنهایی که به پيامبر اکرم و به قرآن و به اسالم ایمان بياورند،

در نقطه مقابل خدمت به آدم،  که آدم را از مسير بندگی خدا دور بکند. در واقعدارد ابليس با ذریه خودش تصميم 

بينيد اینها اعتراض  می خواهد برگرداند به این ماجرا، بگوید اگر  می خيانت بکند. خب االن در این سياق خدا ما را 

قتی را که به ، به یاد بياورید آن و«لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا»داشتند در خالفت، یک اتفاقی قبل خالفت افتاده بود، 

دهد  می همه سجده کردند به جز ابليس، که همين آیه نشان  «فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ»مالئکه گفتيم سجده کنيد برای آدم، 

وَکَانَ مِنَ »استکبار ورزید « وَاسْتَکْبَرَ»ابليس ابا کرد، « أَبَى»که ابليس از مالئکه بوده است ولی سجده نکرده است، 

یَا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ »و ما گفتيم « وَقُلْنَا»شناسيد در این جریان از کافران شد.  می ابليسی که امروز شما  «الْکَافِرِینَ

جنت باز زمين است، اصال آدم روی زمين ، آدم شما با همسرت در جنت ساکن بشوید، که قبال گفتيم «حَيْثُ شِئْتُمَا....

خواهيم به آن برسيم و برگردیم  می و بعد هم جنت ما هم که در نهایت  خلق شده است، این جنت هم روی زمين است،

وارد بهشت  شود، شاهدش آیات آخر سوره زمر است که وقتی خدا متقيان را می به آن جنت، آن هم از روی زمين آغاز 

گویند شکر خدا که  می  «وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ»گویند  می کند،  می 

رویم، یعنی زمين جزو  می بخواهيم  وعده خود را محقق کرد، زمين را برای ما به ارث گذاشت، ما امروز هر جای بهشت

به این  فقط« وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ»بخورید، د خواهي می  هجنت است. آدم را گفتيم بيا در جنت ساکن بشو، هر چ

این درخت د از ظالمان خواهيد شد.  با توجه به سياق یکه اگر نزدیک بشو« فَتَکُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ»درخت نزدیک نشوید 

کرد، تا  می همان درخت خالفت بود، فقط آدم حق نداشت خودش به سمت این درخت دست دراز کند، آدم باید صبر 

اتفاق بيفتد، ولی عجله کرد، این عجله باعث شد که از جنت « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ»، یعنی آن پيدا می کرد قابليت

ی که اتفاق افتاد، آدم دو مرتبه رسيد به آن جایگاهی که توقع ئبا تعليم اسما بيرونش کرد، بعد با توبه ای که کرد، و

 همه گفتيموسوسه کرد پس  رفت به آنجا برسد، و آن وقت خدا لباس خالفت اللهی را بر قامت او پوشاند. ابليس می 

تا زمانی که ما اراده کنيم، هبوط، « إِلَى حِينٍوَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ »در زمين، دشمن یکدیگر باشيد،  بروید

یعنی دیگر زمين آن چهره جنت بودن خود را از دست داد، و آدم ساکن زمينی شد که دیگر در این زمين باید تحمل 

نْ فَتَلَقَّى آدَمُ مِ»کرد، بر خالف جنت که در جنت این وضعيت حاکم نبود. ولی یک اتفاقی افتاد،  می ها  ها و رنج سختی

وَعَلَّمَ آدَمَ »منطبق است با « فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ»آدم شروع کرد از خدا تلقی کلمات کرد، این  «رَبِّهِ کَلِمَاتٍ

دهد که تعليم اسماء به  می آدم شروع کرد به تلقی کلمات، خدا شروع کرد به تعليم اسماء، این نشان « الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا

به  و آدم به تدریج قد کشيد و باال آمدتا کرد.  می کرد، آدم تلقی  می کلمات انجام شده است. خدا کلمات را القا واسطه 

 .عرش رسيد

« فَتَابَ عَلَيْهِ»، پس چرا اینجا بود حواوببينيد مگر گناه وسوسه پذیری از شيطان، گناه دو نفر نبود؟ گناه آدم 

چون توبه حوا، تلقی کلمات و تعليم اسماء و اینها نبود، توبه حوا در حد این بود که زند،  می فقط خدا راجع به آدم حرف 

  .اما توبه آدم طبق بعضی از روایت چند صد سال طول کشيد ...استغفراهلل 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_74_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%D8%B1
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ها از این به بعد روی زمين یک امتحان بزرگ دارند، باید در مقابل  هبوط سر جای خودش باقی ماند، و آدماما 

کنند،  می ی تعيين تکليف کنند، هر وقت از جانب خدا هدایتی برسد، آنهایی که ایمان بياورند، نجات پيدا هدایت اله

شوند. این سر آغاز ابتال و امتحان بنی آدم روی  می  که به هدایت خدا کفر و آیات را تکذیب کنند، اینها جهنمی  یآنهای

، صرف نظر از این بهانه، این سياق به یک هدفی ختم شد، ما خواهم این سياق را جمع بندی کنم می زمين شد. حاال 

داریم، که تصميم گرفته است مانع رسيدن ما به  شيطان نام به اینکه دشمنیو فهميدیم چرا مالئکه اعتراض داشتند، 

  .مقامات بشود

خواهند از  می های وحيانی قبلی بشر است، االن مسئله این است که یک عده ای قرآن را  قرآن در تداوم هدایت

فرماید این در ادامه همان سلسله ای است که از زمان حضرت آدم شروع شده است  می های قبلی جدا کنند، خدا  وحی

« وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا»پيامبر الهی شد، حاال ، دیگر داهلل ش ةکتاب نداشت ولی وحی داشت. وقتی خليفآدم تا حاال، 

دهد به هر حال خدا نوع بشر را وصل کرد به  می شود، راه و چاه را خدا به او نشان  می  وحیحاال به او  ،وحی است

 ملکوت، به وسيله خالفت آدم عليه السالم.

با یک بالتکليفی « اهْبِطُوا»هنوز آدم توبه نکرده بود، این  «عَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعْضُکُمْ اهْبِطُوا»بار اولی که خدا فرمود 

و در زمين پایگاه داشته باشيد « وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ»با همدیگر دشمن باشيد،  برویدها و جنيان  بود، حاال آدم

ما تصميم بگيریم، اما وقتی آدم عليه السالم با تلقی کلمات، بهره ای داشته باشيد حاال تا وقتی که « إِلَى حِينٍ وَمَتَاعٌ»

همان « اهْبِطُوا»سر جای خودش ماند، « اهْبِطُوا»رسيد،  یالله ةتوبه اش مورد پذیرش خدا واقع شد، و به مقام خالف

ی خود را به یک آزمایشی داد، جا« ...بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ »است اما دیگر از بالتکليفی در آمده بود، دیگر « اهْبِطُوا»

اگر توبه آدم به نتيجه « ﴾3۳﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ....وَالَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا »، «وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ...فَإِمَّا یَأْتِيَنَّکُمْ مِنِّی هُدًى »

واست به چه کسی نازل بکند؟ این با توبه خ می خود نرسيده بود، راه برای این آزمایش باز نبود. چون این هدایت را خدا 

راه نزول هدایت الهی روی زمين باز شد. امروز در مقابل اسالم هم همين است؛ کسانی که  آدم روی زمين رقم خورد.

گویند من به اهلل ایمان دارم، به روز قيامت ایمان دارم اما  می خواهند هدایت الهی را از پيامبر جدا کنند، یعنی می

آمَنَّا بِاللَّهِ »گوید:  ، اما خودش می«﴾2﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ»خواهم قبول کنم!  را نمی پيامبر

خليفةاهلل را خدا هدایت این ایمان ندارد، اصالً هدایت جز کانال « ﴾2﴿ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ»فرماید:  خدا می« وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ

إِنِّی جَاعِلٌ فِی »نمی داند، اصالً هدایت یعنی چه؟ هدایت یعنی اتصال به پروردگار، مجرای این اتصال خليفةاهلل است: 

کنند هدایت یعنی مثالً چهارتا آداب و نزاکت داشتن، مثالً اگر با ادب بودیم، یا فرض  ها خيال می بعضی« الْأَرْضِ خَلِيفَةً

سر هم کاله نگذاشتيم، یا اگر دروغ نگفتيم دیگر ما هدایت یافتگانيم! بله اینها الزمة هدایت است اما هدایت فقط  کنيد

تر و واالتر است، نه اینکه انسان صرفاً  بينی شده مقاماتی بسيار عالی این نيست، آنچه برای انسان در مسئلة هدایت پيش

شود، اما یک وقت آدم خودش  همين هم بدون هدایت وحيانی حاصل نمی دروغ نگوید و صرفاً مال مردم نخورد هرچند

 را فریب ندهد که ما هدایت یافته هستيم و احتياجی به پيامبر و خليفةاهلل نداریم. این بابش مسدود است.

 34تا  34هفتم: آیات سیاق 
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، «فَاتَّقُونِ»، «لَا تَشْتَرُوا»، «لَا تَکُونُوا»، «آمِنُوا»، «هَبُونِفَارْ»، «أَوْفُوا»، «اذْکُرُوا»اسرائيل!  : ای بنی«یَا بَنِی إِسْرَائِيلَ»

اسرائيل، می خواهيم اینها  ؛ اینها همه سلسله دستوراتی است به بنی«اسْتَعِينُوا»، «ارْکَعُوا»، «آتُوا»، «أَقِيمُوا»، «لَا تَلْبِسُوا»

 را جمع بندی کنيم.

اسرائيل هدایت قرآن بود. یک عده هدایت قرآن را  جریان بنی محور اصلی مباحث ما از اول سوره تا اول

نند به خدا و قيامت ایمان هستند هرچند ادعا ک« اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى»پذیرند:  پذیرند متقی هستند، یک عده نمی می

 دارند.

کلی، همه چيز کلی بود تا اینجا، « هُدًى لِلْمُتَّقِينَ»کلی، « مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ»کلی، « یَا أَیُّهَا النَّاسُ»تا اینجا 

یَا »فرماید:  تا اینجا هنوز سوره مشخص نکرده در زمين چه کسانی مدنظر هستند؟ این اولين خطاب سوره است، می

آنجا بود.  اسرائيل از اسرائيل فرزندان حضرت یعقوب هستند، سلسله انبيای بنی اسرائيل! بنی آی بنی «بَنِی إِسْرَائِيلَ

حضرت ابراهيم دو فرزند داشت، اسماعيل و اسحاق، سلسله انبياء از اسحاق تداوم پيدا کرد، فرزند اسحاق عليه السالم 

یَا بَنِی »شد یعقوب)ع(، فرزند یعقوب، حضرت یوسف)ع(، سلسلة انبيای الهی در فرزندان حضرت یعقوب تداوم پيدا کرد. 

یک تاریخ پيامبر برایتان فرستادم، یک تاریخ هدایت الهی بر شما نازل شده، یک تاریخ  یعنی آی جماعتی که «إِسْرَائِيلَ

دهد؟ چون اینها  تجربه از وحی و نبوت و رسالت با شماست؛ امروز من با شما کار دارم. چرا اینها را مخاطب قرار می

بهانه این است که این نبوت  دهند. شان میدهند، در مقابل پيامبر اکرم مقاومت ن دارند در مقابل قرآن مقاومت نشان می

که ميراث ما بوده، حق ما بوده، چرا منتقل شد به یک شاخة دیگری؟ حاال با اینکه آن شاخه هم از حضرت ابراهيم عليه 

السالم است، فرزند اسماعيل است که بعد از سالهای متمادی پيامبر شده؛ چرا از طریق اسحاق وصل نيست؟ چرا در 

که مسائل اصلی چيزهای دیگر  هایشان این است، که البته ما در آیات خواهيم خواند نيست؟ یکی از بهانهسلسلة ما 

 است.

به یاد بياورید نعمتی را که من بر شما « اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَيْکُمْ»اسرائيل  فرماید: آی بنی خدا می

ز زمان حضرت یعقوب عليه السالم، از آن زمانی که منت بر یعقوب عليه السالم ارزانی داشتم در طول تاریخ زندگيتان، ا

گذاشتيم و شما را از کنعان آوردیم به مصر و به آقایی رساندیم و تا بعد از آن که جریانات بعدی اتفاق افتاد و حضرت 

شما به عهدم وفا  «وَأَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِکُمْ«. »يْکُمْاذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَ»موسی آمد و چه شد و چه شد؛ کالً 

کنيد تا به عهدتان وفا کنم. عهد الهی چيست؟ در دور اول گفتيم، عهد الهی این است: هر وقت پيامبری آمد با حجت 

او ایمان بياورید؛ در سوره الهی و با دالیل روشن و آشکار و مؤید و مصدق پيامبران قبلی خودش بود، او را بپذیرید، به 

(؛ باید یاری کنيد پيامبر وقت را. به عهدم وفا 2و2)احزاب/ «وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ»فرماید:  احزاب است که می

این است  کنيد به عهد شما وفا کنم؛ عهد شما این است که به پيامبر اسالم، به قرآن کریم باید ایمان بياورید. عهد من

فقط از « ﴾31﴿ وَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ»که شما را از عذاب الهی نجات بدهم و شما را به بهشت و به عزت و به سعادت برسانم. 

اسرائيل دارند از یک جریان و اعمال فشارهایی می ترسند. یعنی  شود که عمدة بنی من حساب ببرید. این معلوم می

ورند هم بزرگ کافران و ائمه کفر در خودشان هست که فضا را طوری رقم زدند که جرأت اسرائيل بخواهند ایمان بيا بنی

اللَّهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ »، همانهایی که «غِشَاوَةٌ...خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ »اسرائيل نيست. همانهایی که  ایمان آوردن در بنی

 .«طُغْيَانِهِمْ..
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معنایش این نيست که هر چه در تورات و انجيل آمده در قرآن هم آمده؛ این نيست. یعنی « مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُمْ»

برای شما حجت تمام است که این همان است که تورات گفته بود، این همان است که انجيل گفته بود. امروز پيامبری 

دهد، این تصدیق تورات است. یعنی  یخواند که ميبينيد همة آنچه را که تورات گفته در خودش نشان م آمده، قرآنی می

 آنچه را که تورات گفته بود محقق شد، اتفاق افتاد. 

وَلَا تَشْتَرُوا »؟ «وَلَا تَکُونُوا أَوَّلَ کَافِرٍ بِهِ»توقع این است شما اول مومنان باشيد، چرا امروز اول کافران شدید؟ 

از من تقوا  «﴾32﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِیَّایَ فَاتَّقُونِ»، «رَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىأُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَ» ،«بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِيلًا

 کنيد؟ از غيرِ من تقوا پيشه می پيشه کنيد، چرا

ا هم قاطی نکنيد تا حق پنهان بشود. حق و باطل را ب« وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ»اسرائيل!  آی بنی

 دانيد. با خلط حق و باطل حق را پنهان نکنيد، در حالی که خودتان هم می

به اصول رفتاری دین که اقامة نماز و ایتاء زکات است « ﴾33﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِينَ»

با رکوع کنندگان. رکوع یعنی خضوع مقابل خليفةاهلل، یعنی گردن کشی نکردن، امروز پایبند بشوید و رکوع کنيد 

 دانيد حق چيست. نکنيد، شما که میجلوی پيامبر قد علم 

وَتَنْسَوْنَ »گویيد داریم مردم را به بر می خوانيم؟ این چطور برّی است که  شما می« أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ»

ایمانی به کتاب؟ مگر کسی که بی ایمان به قرآن باشد چيزی از برّ در خودش  خودتان را فراموش کردید با بی «أَنْفُسَکُمْ

 مانده که بخواهد داعی به برّ برای بقيه باشد؟ 

کنم؟ من نيستم که متصل کردم از همان اول خدا متصل کرده،  چرا پيامبر اسالم را من به قرآن متصل می

أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا » -1، «یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ» -2رمود: کجا؟ یکی آنجایی که ف

مان ز ایبحث خالفت. یعنی اصالً جریان ایمان به قرآن ا -3، «وَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا» -3، «﴾2﴿ یُؤْمِنُونَ

 به پيامبر تفکيک ناپذیر است.

 پس ببينيد ما با اینکه وارد بحث بنی اسرائل شدیم اما هنوز از محوریت بحث قرآن خارج نشدیم. 

  46تا  34ات آی :سیاق هشتم

گيرد برای برشماری سلسله تفضالت الهی که در یک مقطع خاصی از تاریخ  یک طليعه و مقدمه قرار می 32آیه 

قبلی که محور بحثش تصریح بود که باید به قرآن « یَا بَنِی إِسْرَائِيلَ»اسرائيل انجام داده. یعنی برخالف  بنیخدا برای 

ایمان بياورید، محور بحث رفته روی یک مقطعی از تاریخشان، از آنجایی که خدا اینها را نجات داده از دست فرعون، تا 

خواهد بفرماید: یک عبرتی از  می 32و  32کردند؛ این سياق با طليعة وقتی که دوباره برگشند به مصر و هبوط به مصر 

خواهد  ها یک قسمتی از تاریخی است که خدا می«وَإِذْ»تقوایی نکنيد! هر کدام از این  امروز دیگر بی تاریختان بگيرید

 اسرائيل را نسبت به این تاریخ توجيه کنيد. بنی


