
1 
 

 50/05/0938: تاریخ    8 جلسه - فسطاط مبارکه سوره در تدبرتدریس  خالصه - صبوحی علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

وَفِی ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ »متضمن یک آزمون عظيم است.  نجات بنی اسرائيل از آل فرعون، فرمود: 94 آیه خداوند در

شان به طور ویژه باال  طاغوت نجات پيدا می کنند، مسئوليت امتی که با این اعجاز عظيم الهی، ازیک  «رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

 رود.  می

 اتخاذ عِجل کردند، با خدا به مدت چهل شب، که مردم در نبود موسی )ع( ع((ی ميعاد حضرت موسی مسئله

هم آن ذکاوتی که به خرج داد برای فریب این این مردم در آن آزمون بزرگ، اولين خطای بزرگ را انجام دادند، سامری 

 السالم عليه موسی حضرت که رسول آثار مردم، این بود که: آن گاو را از طال و جواهرات و ثروت این مردم ساخت واز

حضرت  کند که آن خدایی که و توانست این مردم را متقاعد« قَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرََّسُولِ»گرفت:  ای بهره هم بود

 موسی از آن حرف می زند، مسيرش از همينجا می گذرد، آن گوساله را کرد نماد. 

موسی عليه السالم آمد به این مردم فرمود: شما با اتخاذ عجل به خودتان ظلم کردید، باید توبه کنيد، یعنی 

آوریم، مگر اینكه خدا  و ایمان نمیبه ت موسی قبل از اتخاذ عجل گفته بودید: باید حكم ارتداد را بر مرتدین اجرا بكنيد،

را آشكار ببينيم! و خدا هم با صاعقه شما را تنبيه کرده بود و مُردید، در حاليكه خودتان نظاره گر بودید؛ سپس شما را 

غير از  بود، کرده آنها به خدا لطف زنده کرد. به این ترتيب حجت تمام شد که خدا دیدنی نيست! به رغم اینكه چند

که مصداقش اتخاذ  ، اینها به خودشان ظلم کردند«عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ...أَنْزَلْنَا  » دریا، منت زنده کردن پس از مرگ، وعبور از 

 عجل است. 

را به یاد  آن وقتی« وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاکُمْ.....وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْیَةَ » می فرماید: 85از اول آیه 

از هر چه که خواستيد، از هر جا که  «حَيْثُ شِئْتُمْ»بياورید که گفتيم داخل شوید به این قریه، پس بخورید از آن، 

، «حِطَّةٌ»و بگویيد  داخل بشوید،« سُجَّدًا»فقط هنگام داخل شدن قریه  «وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا»فراوان،  «رَغَدًا»خواستيد، 

تا ما هم برای شما،  «نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاکُمْ» ،کلمه استغفار است؛ یعنی بگویيد خدایا گناهان ما را ببخش «حِطَّةٌ»

 که آنهایی یعنی نيكوکاران به نسبت مان این است که و سنت« وَسَنَزِیدُ الْمُحْسِنِينَ» خطاهای شما را ببخشيم،

ما محسنان را زیاد می کنيم به « وَسَنَزِیدُ الْمُحْسِنِينَ»بيشتر کنيم،  رانعمت  بگویند، «حِطَّةٌ» و شوند داخل کنان سجده

 لحاظ نعمت. 

ای که سرزمين موعود بنی  آن ارض مقدسه منظور بيت المقدس بوده است،« هَذِهِ الْقَرْیَةَ»بعضی گفتند: 

یلی، البته آنهایی که می خواهند این قول صحيحی به نظر نمی آید به دال اسرائيل بود و قرار بود آنجا داخل بشوند،

معلوم است که این شهر، این قریه، جای « وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا»گویند چون فرموده  می بگویند این قول درست است،

مقدسی است حتی بعضی هم گفتند این مصر است، در حاليه که این اصالً صحيح نيست، چون در ادامه همين آیات 

 «ااهْبِطُوا مِصْرً»و خداوند می فرماید حاال که اینطور است: « لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ»می رسد به اینكه آنها می گویند 
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همان  «هَذِهِ الْقَرْیَةَ»همان مصر است. قولی که صحيح است درباره « هَذِهِ الْقَرْیَةَ»برگردید به مصر! نمی توانيم بگویيم 

( آن آبادی که کنار دریا بود، 361)اعراف/ «حَاضِرَةَ الْبَحْرِ»روستایی است که در قرآن کریم، جای دیگر می فرماید: 

( سمت راست کوه طور بود. آنجا هم از نگاه قرآن وادی مقدس است، حضرت موسی عليه 58)طه/ «یْمَنَجَانِبَ الطَُّورِ الْأَ»

( ما ناچار نيستيم که برای 31)طه/ «إِنََّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدََّسِ طُوًى»السالم وقتی که به پيامبری مبعوث شد، خدا فرمود: 

فقط به بيت المقدس برسيم. در خود این قریه « وَقُولُوا حِطَّةٌ»و « دًاادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ»تامين مقدس بودن یعنی این 

هم، این تقدس وجود دارد. حتی اگر نداشت، با استقرار بنی اسرائيل به رهبری حضرت موسی عليه السالم در این 

وط نمی شود، آبادی، این آبادی خودش جلوه تقدس پيدا می کرد. مقدس بودن فقط به ذاتِ خاکِ یک سرزمينی مرب

به خاطر حضور امتی که الهی هستند به رهبری یک انسان  گاهی اوقات مقدس بودن عارض می شود بر یک سرزمين،

 تقدس ایجاد می شود.  الهی،

بخورید! ولی خوردن نشود قبله شما، خوردن نشود « کُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا»ما نمی گویيم نخورید! 

و اگر محسنانه  کنان داخل شوید، حطه گویان آنجا باشيد، ی اصلی شما این است که سجده ا، مسئلهی اصلی شم مسئله

 هایتان را بيشتر می کنيم.   مندی ها را، بهره رفتار کنيد ما زیاد می کنيم نعمت

یعنی آن رویكرد عوض شد، قرار بود « فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِی قِيلَ لَهُمْ»االن می رسيم به این نكته 

در این قریه خدا را عبادت کنند، در مقابل خدا سجده کنند، قرار بود در این قریه استغفار کنند، نه گناه! ولی یک 

کردند در نعمتهای مادی، گاو شد نماد  ظلمی رقم خورد، این ظلمِ گُل سرسبدش جریان اتخاذ عجل بود، خدا را خالصه

بود؛  ظهر برکت و نعمت مادی است، شد نماد خدا. این مشكل اصلی بنی اسرائيل از آن اول تا آخرخدا، گاوی که م

 خواستند بپذیرند که خدا را، معنویات را، عبادت را، سجده را، استغفار را، باید ترجيح داد. نمی

ميكند، برخی گفتند یک مدل عدم  رجز با توجه به سياق مصداق پيدا «رِجْزًا ظَلَمُوا الَّذِینَ عَلَى فَأَنْزَلْنَا»

رجزی که اینجا خدا از آن حرف ميزند مصداق  برخورداری، بعضی گفتند قحطی. ولی ما ميرسيم به آیات پيش رو،

شان را  است، یک عده را  خدا با آنها کاری کرد، طوری مسخشان کرد که دیگر دسترسی «کُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ»بارزش 

متها و برخورداریها از دست دادند. مسخ شدند و نابود شدند. این مخصوص ظالمان بود. ان شاءاهلل برای هميشه به نع

 « بِمَا کَانُوا یَفْسُقُونَ»تطبيق ميدهم. 

چون یک سری کشاورزی  ...های کشاورزی استفاده آب بود. آب برای نوشيدن، شما در قریه یكی از مشكالتتان،

فَقُلْنَا اضْرِبْ »موسی عليه السالم از خدا استسقاء کرد. « وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ» داشتيد،محدود هم بود. به آب نياز 

از این سنگ دوازده چشمه جوشيد. « فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا»گفتيم عصایت را بزن به سنگ. « بِعَصَاکَ الْحَجَرَ

ملموس برای بنی اسرائيل اتفاق افتاد. چقدر الطافی که کامال حجت را برای اینها ببينيد چقدر معجزات محسوس و 

گروه تقسيم  مردم به دوازده« کُلُّ أُنَاسٍ»با توجه به « قَدْ عَلِمَ کُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ» تمام کرد. دوازده چشمه جوشيد

-1« وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا»-3عنصر سومی است کنار « ضِ مُفْسِدِینَوَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْ»هر اُناسی ميشود یک گروه. . شدند

کنان اینجا نبود دیگر خداپرستی حرف اول او نبوده، اگر کسی مغفرت نخواست از  یعنی اگر کسی سجده« وَقُولُوا حِطَّةٌ »

 خدا، اهل توبه نبود و اینجا زندگی کرد این الَّا و البد عبارتی است از فساد. 
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در همين قریه که بودید؛ یک نظام مرتبی ولو نسبی برای شما « وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ»

فراهم کرده است. قرار است خدا را یاد کنی تربيت بشوی، یک قوم الهی اینجا بار بياید تا از اینجا به ارض مقدسه، بيت 

ما « لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ»رویكرد الهی را اتخاذ ميكردند. ولی گفتند:  ربيت ميشدند،المقدس بروند. اینجا باید ت

صبر نداریم فقط یک چيز بخوریم. چرا؟ چون در این قریه به لحاظ ماکوالت تنوع وجود نداشت. مثال ماهی ميتوانستند 

شتند. منَّ و سلوی بنا بر اینكه شيره باشد و گوشت پرنده بگيرند، نانی هم در اختيارشان بود اما چيز متنوع دیگری ندا

یا نان باشد و ماهی مهم نيست. بيشتر ماهی است که در قرآن تایيد ميشود تا پرنده. ما نميتوانيم اکتفای به اینها کنيم 

واه، پروردگارت را صدا کن و از او بخواه تو به خاطر ما از پروردگارت بخ« فَادْعُ لَنَا رَبَّکَ«. »لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ»

مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا »، خدا خارج کند برای ما ن بياورد از آنچه زمين ميرویاندکه برای ما بيرو« یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ»

حضرت موسی عليه  اورزی را خداوند رونق بدهد!از سبزیجات و خيار و سير و عدس و پياز. کش« وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا

تر است با چيزی که بهتر  آیا ميخواهيد چيزی را که پایين« أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِی هُوَ أَدْنَى بِالَّذِی هُوَ خَيْرٌ»السالم گفت: 

و...بگيری؟ این ترجمه  ترجمه کردند، ميخواهی منَّ و سلوی بدهی و بقل و قثاء است جابجا کنيد؟ این را معموال تفاسير

به نظرم درست نيست. چرا؟ چون بنی اسرائيل نگفتند ما منَّ و سلوی نميخواهيم بلكه گفتند ما به غذای واحد اکتفا 

نميكنيم. منَّ و سلوی به جایش، چيزهای دیگر هم ميخواهيم. گرفتم چه ميخواهيد. شما به زبان بی زبانی به من 

ها ميل به بازگشت  یعنی اینها با این بهانه« أَتَسْتَبْدِلُونَ»نگه ندار. ما را برگردان به مصر.  ميگویيد ما را دیگر در این قریه

 اینجا نميخواهيم دیگر ما بگویند و کنند نگاه السالم عليه موسی حضرت روی در صاف نميتوانستند به مصر را داشتند،

تان رسيدید. خواسته اینها چه بود؟ برگشتن به  یعنی به خواسته«. سَأَلْتُمْفَإِنَّ لَكُمْ مَا »مصر  به برگردان را ما بمانيم،

به مصر برگشتن قبل از آنكه به اهداف الهی رسيده باشند همان و بدبخت « بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ...وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ»مصر. 

 آن نجات پيدا کنند.  شدن همان. یعنی برگشتند به همان دنياگرایی که قرار بود از

و کانوا » پيامبران را کشتند در مصر عالوه بر کفر چه اتفاقاتی افتاد؟ «ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ کَانُوا یَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ»

ناکام ماند، باید ادامه مسيرميدادند ولی برگشتند و  هایی که کردند، عمال ؛ پروژه نجات این مردم با کوتاهی«یعتدون

 بيچاره شدند. 

 این سيری که آیات انجام داد، سير انتقادی بود؛ یعنی شما آمدید تخلفاتی داشتيد، این تخلفات را شمرد؛

 فرماید:  می

ایمان آوردند، یعنی مسلمانان زمان نزول این کسانی که « إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ»

یعنی آنهایی که در عهد حضرت موسی عليه السالم ایمان به  «ها یهودی» و آیه، ایمان به پيامبر اسالم، ایمان به قرآن؛

کسانی که در زمان حضرت عيسی عليه السالم ایمان به او آوردند، او را یاری  و «النَّصَارَى»حضرت موسی آوردند؛ 

تا عنوان  مومنان به حضرت داود عليه السالم، )حاال ممكن است اقوال دیگری هم اینجا باشد(؛ چهار« الصَّابِئِينَ»ردند؛ ک

 ها و اسمِ دین و مذهبشان نبوده! ی منِ خدا از همان اول تا اکنون اسمِ آدم را ذکر می فرماید از اینكه بفرماید مسئله

هر کس ایمان به خدا داشته، هر کس ایمان به « آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًامَنْ »معيار هميشه یک چيز بوده 

اجرش محفوظ است، این « یَحْزَنُونَ ....فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ »قيامت داشته، و عمل صالح براساس ایمان خودش انجام داده، 

 ده و صدق می کند، مسئله اسم نيست. ی تاریخ صدق کر فرمول کلی است. این فرمول، هميشه
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ای را تحت عنوان پلوراليسم دینی ثابت کنند. بگویند قرآن  عده ای با استناد به این آیه خواستند مسئله

خواهی داشته باش! مهم این است که ایمان به اهلل داشته باشی، ایمان به آخرت هم  فرماید شما هر دینی که می می

داشته باشی؛ این می شود پلوراليسم دینی؛ یعنی راه حق یكی نيست، می تواند متعدد  داشته باشی، عمل صالح هم

زنند، قبل و بعد  باشد، متنوع باشد. کسانی که این فهم را از این آیه دارند اصالً نفهميدند در کدام سوره دارند حرف می

وَمِنَ »یان شناسی می کرد مگر نفرمود: را کالً گویا از ذهنشان پاک کردند. در اول سوره آنجایی که خدا داشت جر

چرا خدا قبول نكرد ایمان آنها را؟ چون « وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ»اما مومن نيستند؟ « النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ

اما پيامبر را قبول نداریم! اگر کسی آمدند تبعيض قائل شدند؛ چون آمدند گفتند ما ایمان به اهلل و یوم االخر داریم 

پيامبر را دید، شناخت؛ قرآن را دید، فهميد ولی به آن ایمان نياورد اصالتاً او مومن به اهلل  امروز اسالم را دید، شناخت؛

د نيست، او مومن به یوم االخر نيست، تا بخواهد مشمول این فرمول قرار بگيرد، تا بخواهيم بگویيم این فرمول می خواه

یی  «الَّذِینَ آمَنُوا»اگر امروز یک  بفرماید هر کس به هر دینی که می خواهد باشد باشد؛ این فرمول می خواهد بفرماید:

دارد، تا قبل از این همين عناصر اصلی با « وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا»ایمان به اهلل « الَّذِینَ آمَنُوا»درست شده، که 

ده؛ یک روزی یک کسانی یهودی بودند، مومن به اهلل بودند، اجرش را بردند؛ نصرانی شدند، مومن به عناوین دیگری بو

اهلل بودند، اجرش را بردند؛ این آیه آمده تا از تكفير مطلق تاریخ بنی اسرائيل جلوگيری کند. بفرماید اگر ما داریم این 

ونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِکَ بِمَا عَصَوْا وَکَانُوا کَانُوا یَكْفُرُ»ای که  تاریخ را می رسانيم به آن نقطه

این همه انتقادات که می کنيم مطلق نيست. اگر در بين اینها کسانی بودند که این اوصاف را داشتند از اینها « یَعْتَدُونَ

 انی که این فرمول بر آنها صدق می کرده نداشتيم! پذیرفته شده و به سعادت رسيدند. ما مشكلی با کس

اسالم کسانی را که بفهمند  اگر کسی می خواهد به قرآن استناد بكند باید اصول استناد به قرآن را بلد باشد؛

را درکش  (1و  1)بينه/« فِيهَا کُتُبٌ قَيِّمَةٌ »، «رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ یَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً»حق چيست، حجت برایشان تمام شود 

ترین موجودات می داند؛ مگر بگویيم یک  بكنند و به آن پشت بكنند، آنها را بدترین جنبندگان می داند، آنها را پست

کسی ندید، نشنيد، یا دید و شنيد نفهميد! مستكبران اجازه نداند که بفهمد، شانتاژهای تبليغاتی عالم مانع شد از اینكه 

 بفهمد.


