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 01/7/0311: تاریخ   54جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 38تا  38از آیه  :سیاق دوازدهم

به جز خدا عبد کسی نباشيد. « تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَلَا » ما از بنی اسرائيل ميثاق گرفتيم: خدا فرمود 38در آیه 

دانستن و خدا را . عبد بودن برای خدا یعنی خود را مملوک خدا معنای عبد بودن برای خدا یک معنای وسيعی دارد

را کسی بر گردن خود بيفکند. این معنای عبد و در جایگاه مملوک بودن. یعنی آن طوق بندگی  مالک خویش دیدن

. بعد تاکيدی ای نرسيد که بنده بودن خود را بپذیرد، هنوز به نقطه عبودیت نرسيده است ن است. اگر کسی به نقطهبود

خواهد بندگی خدا را بکند، بندگی خدا با احسان  اگر کسی میتاکيد بر اینکه . «لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ»فرماید ذیل  خدا می

کانال لطف و  ،و یتيمان و مساکين همراهی دارد یعنی آن جاده و کانال بندگی خدا و با احسان به نزدیکان به والدین

و بعد در دامنه ذی القربی  «وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا» :در راس آنها والدین هستند نيکی کردن در حق بندگان دیگر خداست.

ها برسد و بتوانيم احسان و نيکی در حق آنها و نزدیکان انسان هستند و بعد تمام ایتام و مساکينی که دست ما به آن

. ما شاید به همه احسان نتوانيم بکنيم ولی حداقل گذرد می« قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»داشته باشيم. و باز بندگی خدا از جاده 

فرصت ای دارد، هر انسانی در یک دایره محدودی  توانيم خوش گفتار باشيم. خوش رفتاری ما یک دایره با همه می

رسد. ممکن است ما با هزار نفر در  احسان کردن دارد. احسان ما به تمام انسانهایی که با آنها در تماس هستيم نمی

: اقلش «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»تای بقيه چی؟  ارتباط باشيم ولی به صد نفر قدرت و فرصت احسان داشته باشيم. نهصد

ارتباط هستيم، به نيکی سخن بگویيم. هم به نيکی سخن بگویيم و هم سخن اینست که با سایر مردمی که با آنها در 

لَا »کند در دو قالبی که عناصر اصلی شریعت هستند. ما در راستای  این مجموعه را خدا منضبط می نيک بگویيم.

ببينيد چقدر راه روشن . «آتُوا الزَّکَاةَ»و در راستای احسان و حُسن گفتيم: « أَقِيمُوا الصَّلَاةَ»گفتيم:  «تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

، متناسب با جان انسان، منطقی و معقول ، روشن،. یک راه شفافاست، راه بندگی خدا و راه خدمت به بندگان خدا

ل، بقيه نی اسرائيجز اندکی از شما ب« تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْکُمْ»فرماید:  به بنی اسرائيل می ان خلقت. ومتناسب با جه

به  38شدید، در این مسير نخواستيد قدم بگذارید. آیه  اعراض کنندگان از این مسير« وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ» رویگردان شدید،

وَإِذْ أَخَذْنَا »باز  38شکل کلی بيان کرد یک عهدی گرفته شد، یک رویگردانی هم اتفاق افتاد برای بنی اسرائيل. در آیه 

فرماید از شما ميثاق گرفتيم و اینبار یک مصداق مشخصی از ميثاق را  میخدا خطاب به بنی اسرائيل  آید می «مِيثَاقَکُمْ

خواهد ذکر کند. ميثاقی که گرفتيم به اقامه نماز و ایتاء زکات، این ميثاق یک سری عناصر مسلم برای خودش  می

راضی نيستيم شما به ناحق خون نيستيم. گویيم احسان کنيد به طریق اولی راضی به ظلم کردن شما  . وقتی میداشت

ما راضی نيستيم شما بندگان خدا را از شهر و دیار  هم کيشان خود را و سایر مومنان به خدا و پيغمبر و معاد را بریزید.

شما ميثاق که از  به یاد آورید آن زمانی« وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَکُمْ»فرماید:  لذا خدا می .خودشان آواره کنيد و اخراج کنيد

سفک دماء در راستای بسط قدرت طلبی و جاه شما حق ریختن خونهای خود را ندارید،  «لَا تَسْفِکُونَ دِمَاءَکُمْ»گرفتيم 

ما از شما « وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ» افتد. از شما ميثاق گرفتيم این کار را نکنيد. طلبی انسانها اتفاق می

یعنی وقتی « أَنْفُسَکُمْ»فرماید:  کند ولی خدا می خودتان را از دیارتان اخراج نکنيد. کسی خودش را اخراج نمیخواستيم 
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این به خود ظلم کردن  ،مثل اینست که خودت را آواره کردی دی، وقتی هم کيشت را اخراج کردی،برادرت را اخراج کر

ثُمَّ أَنْتُمْ »دانيد اقرار کردید. حاال چه کردید؟  شما هم اقرار کردید و خودتان هم می« ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ»است. 

در سياقهای قبلی اگر  «تَقْتُلُونَ أَنْفُسَکُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِیقًا مِنْکُمْ مِنْ دِیَارِهِمْ»سپس امروز شما کسانی هستيد که  «هَؤُلَاءِ

وَلَقَدْ » آید ميثاق شکن هستيد یادتان می ک رویکرد تاریخی داشت؛ شماشد ی از نقض ميثاق بنی اسرائيل صحبت می

های ميثاق شکنی بنی اسرائيل در طول  یا جریان ذبح بقره، اینها جریانات، نشانه «عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَوْا مِنْکُمْ فِی السَّبْتِ

هم تداوم یافته شکنی تا امروز ید این روحيه ميثاقخواهد بفرما تاریخشان بود. اما این قسمت از دوره و این سياق، می

مضارع است. یعنی االن دارید این کارها را « تَقْتُلُونَ»فرماید:  بلکه می« قتلتم»فرماید:  نمی« ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ»است: 

که نباید خونریزی کرد، نباید  کنيد. شما بنی اسرائيل معاصر قرآن کسانی هستيد که به رغم علم به ميثاق الهی می

شما به خودتان رحم « تَقْتُلُونَ أَنْفُسَکُمْ»کنيد.  ارید این کار را میدکسی را از شهر و دیارش اخراج کرد، شما همين االن 

تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ  وَتُخْرِجُونَ فَرِیقًا مِنْکُمْ مِنْ دِیَارِهِمْ ». کشيد کنيد! گروههایی از خودتان را به ناحق می نمی

وَإِنْ یَأْتُوکُمْ أُسَارَى »شوید،  کنيد، دست به یکی می ساس گناه و دشمنی پشتيبانی میاز همدیگر بر ا «وَالْعُدْوَانِ

بردگی آیند سراغ شما که به آنها پناه دهيد، شما آنها را به  شوند و می ها که آواره می بعد همان بيچاره «تُفَادُوهُمْ

گيرید  دهيد، کسانی را به بردگی و خدمت خود می گيرید. جان آنها را بهای سکنی دادن و پناه دادن به آنها قرار می می

 هحق نداشتيد آنها را آواره کنيد که امروز به شما پنا «وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْکُمْ إِخْرَاجُهُمْ» که اخراج آنها بر شما حرام بوده:

، حق چنين چيزی نداشتيد. بدتر نوان نيروهای کار و بردگان برای بيگاری در خدمت شما قرار بگيرندبياورند و به ع

کشيد و اخراج  ای که حق اخراجشان را نداشتيد می دهيد؛ عده اینکه آن کار اول را بر خالف کتاب خدا انجام می

گویيد خدا خودش گفته اگر  ردگی بگيرید! میخواهيد به ب کنيد و در این قسمت دوم بر اساس کتاب خدا آنها را می می

مورد  ،استفاده کنيد. اسير جنگی که سر دینت با تو جنگ داشته وانيد او را به عنوان نيروی کارت اسير جنگی بود می

این است فرهنگ شما؟  «أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ»نه کسی که تو به ناحق اخراجش کردی!  نظر هست

دهيد، خودتان نگاه کنيد که این ایمان شما تکيه بر کفر  کارتان را بر اساس کتاب خدا انجام می اگر شما مدعی هستيد

ای را به ناحق اخراج کردید یعنی کفرتان که کفر است، ایمانتان هم باز کفر است. چون  ؛ کفر ورزیدید عدهقبليتان دارد

یک رفتار کافرانه بوده است. این چه طور پناه دادنی است؟! خودت آواره کن، خودت در مقام  ایمانی است که پایه آن

که دنيا را  کسی «أُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ»ریشه همه آنها چيست؟  د؛ناه دادن دومرتبه به بردگی بگيرپ

برای دنيای او نفعی داشته باشد از آن . هر جا دین شود سودجویی میدین برایش ابزار  با آخرت معامله کرد،

 یهود در قرآن به دینِ گذارد. با دنيای او همخوانی نداشته باشد صراحتا زیر پا میدین  جا کند، هر سوءاستفاده می

ن صفت را امروز در تداوم است، همي همچناندنيا برایشان اصالت دارد، این خط متدینينی که  ؛شوند دنيایی شناخته می

کنند. تعجب نکنيد با خودشان هم این کار را کردند و اگر پایش بيفتد این  ؛ امروز با مسلمين این کار را میاینها دارند

 شوند. شود و اینها یاری نمی عذاب از اینها تخفيف داده نمی «فَلَا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ یُنْصَرُونَ»کنند.  کار را می

، به خاطر حب دنيا و ترجيح آن بر  عدم پای بندی بنی اسرائيل به ميثاق الهی کتاب خودشان : جمع بندی

، و  هایی از خودشان ظلم کردند ، بر خالف ميثاق کتاب آسمانی خود به گروه . بنی اسرائيل در دوران معاصر قرآن آخرت

به بندگی و  ، دند، بعد از اینکه اخراج کر کنند ، یا اخراج می کشند می، حاال یا آنها را  این به خاطر دنيا گرایی آنهاست
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خودش  ، هر چند که یکی چهره ایمان به ، هر سه تای آن ظلم است ، اینها همه ظلم است گيرند بردگی خودشان می

 . ، همه کفر است کفر  گری چهره، دی گرفته است

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ » را نشان دهد،« نْزَلَ اللَّهُمَا أَ»خواهد رویکرد در مقابل  ، می 19تا  38آیه 

رْتُمْ سُول  بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَبَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَکُلَّمَا جَاءَکُمْ رَ

وردیم تا رسيدیم به رسل را آ« وَقَفَّيْنَا»، پشت بند موسی  ما به موسی کتاب دادیم «﴾38﴿مْ وَفَرِیقًا تَقْتُلُونَ فَفَرِیقًا کَذَّبْتُ

، چرا خدا به  ، تایيد کردیم عيسی بن مریم را با روح القدس ، یل روشن دادیمدال ، و به عيسی بن مریمعيسی بن مریم

را  هایی که حضرت عيسی)ع( ، یهودی هستندها  م رساند؟ چون مخاطب این سوره از بنی اسرائيل یهودیعيسی بن مری

، آیا هر وقتی  کند خدا سوال می« أَفَکُلَّمَا»، اما شما عکس العمل تان درباره حضرت عيسی چه بوده است؟  قبول نکردند

قرار « اسْتَکْبَرْتُمْ»،  خواهد حرفی بياورد که شما دلتان نمی« ى أَنْفُسُکُمُبِمَا لَا تَهْوَ»،  پيامبری بياید« جَاءَکُمْ رَسُول »که 

، حضرت  شود مصداق بارزش می« مْفَفَرِیقًا کَذَّبْتُ»، االن  یک گروه را تکذیب کردید« مْفَفَرِیقًا کَذَّبْتُ»است استکبار بورزید؟ 

« تَقْتُلُونَ» ، کشيد گروهی را می و ، را تکذیب کردند، عيسی  قبول داشتند موسی را چون ، ماضی است« مْکَذَّبْتُ»،  عيسی

 امروز الحا ، این یک سابقه ای دارد ، یعنی االن که شما اراده قتل پيامبر دارید ، این برای زمان معاصرشان است ،مضارع

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ ».  کنند میبه تاریخ مستند  ها بکشيد؟ این کدی که حاال بعضی ، اراده دارید پيامبر اکرم را عالوه بر تکذیب

و یا بعد آن « ﴾8۷﴿قَلُوهُ وَهُمْ یَعْلَمُونَ یُؤْمِنُوا لَکُمْ وَقَدْ کَانَ فَرِیق  مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَ

، دیگر منتظر ایمان  خدا یک خط پایانی کشيدگویا  «﴾83﴿نْ هُمْ إِلَّا یَظُنُّونَ بَ إِلَّا أَمَانِیَّ وَإِوَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا یَعْلَمُونَ الْکِتَا»

، بزرگترین جنایت  فرهنگی ، بزرگترین جنایت ، از زمانی که قرآن نازل شده است تا به حال ، نباشيد آوردن گروهی اینها

« اول ظالم»،  های بعدی است بزرگترین پيمان شکنی که اساس تمام ظلم ، بنی اسرائيل معاصر قرآن انجام دادند را  دینی

 . حقيقی کلمه در اینها تجلی یافتبه معنی 

 قراربر ها درگيری دائماً ، شکستند را خود پيمان بارها که بودند پيمان هم با پيامبر یهودی تمام طوایف بزرگ

. در جریان  ، هم در روایات ، هم در قرآن ، شواهد فراوانی دارد کردند یطراح اینهارا  پيامبر از بعد انحرافات ، و اساس بود

 یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَُّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَُّصَارَى» ، صدر صفحه اینکه ، آنجا بحث والیت کنيد نگاه سوره مبارک مائده اگر 

إِنَُّمَا وَلِيُُّکُمُ اللَُّهُ وَرَسُولُهُ وَالَُّذِینَ آمَنُوا الَُّذِینَ یُقِيمُونَ الصَُّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَُّکَاةَ »ذیل صفحه این است که  (۷9)مائده/ «أَوْلِيَاءَ

 .(۷۷)مائده/ «وَهُمْ رَاکِعُونَ

های ما که به ادعای  خواهند بگویند قلب می ، های ما مقاوم است گویند قلب می، اینها  «وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ»

 ایمان توانيد نمی شما ، ها با این حرف ، به کتاب اهلل خودشان در آن هستیک اقراری  ، دشان یک ایمانی در آن هستخو

 حصاری ، هيچ پر از کفر است قلبتان شما ، «قُلُوبُنَا غُلْفٌ»، چه  «مُ اللَّهُ بِکُفْرِهِمْبَلْ لَعَنَهُ» فرماید: می خدا . بگيرید ما از ما را

پس چقدر کم این افراد « فَقَلِيلًا مَا یُؤْمِنُونَ».  کند کفرتان لعنتتان می خاطر به خدا و کفر نبوده است برای حفاظی و

 .  آوردند ایمان می

 آمده خدا جانب از کتابی که هستند مومنانی چطور اینها «ا مَعَهُمْوَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّق  لِمَ»

، همه  آمده آخرالزمان پيامبر و قرآن درباره آنها تورات در هر چه یعنی ، آنهاست تورات یها وعده کننده تصدیق ، است

وَکَانُوا » ، بودند منتظر خودشان هم قبالً ، مصدق شود این می ، است  کرده پيدا مصداق بيند می ، همه را است تحقق یافته
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 منتظر ، آید می پيامبر ، کند می ظهور اسالم باالخره که گفتند مدام به کافران می« الَّذِینَ کَفَرُواحُونَ عَلَى مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتِ

 چرا اینگونه شدند؟ ،بودند

ل ناز خدا به آنچه «کْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُأَنْ یَ» ، فروختند را خود یها جان واقع در اینها« ا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْبِئْسَمَ»

اللَّهُ بَغْيًا أَنْ یُنَزِّلَ » ،گرفت نشأت چی این کفر از« بَغْيًا» . فروختند را خود جان ، ورزیدند که کفری با و ورزیدند کفر ، کرد

 از غير کسی ، آنها موعود پيامبر آن ، آنها موعود کتاب آن که کنند تحمل نتوانستند ، مشکلشان از حسد است« مِنْ فَضْلِهِ

 این ، شدند عصبانی مدام پس «فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ»،  شود داده خودشان از به کسی غير کتاب آن ، باشد خودشان

 . ندارد جوابی این کفر مهين کفری کشاند که جز عذاب به را آنها و شد متراکم آنها یها عصبانيت وضعيت

 که شود می گفته آنها به وقتی که اند رسيده نقطه این به اینها حاال دیگر« آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ»

 داریم ایمان شده نازل خودمان بر چه ما بر آن« ؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَاقَالُوا نُ» گویند می «بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» به ، ایمان بياورید

 در شواهد در حالی که تمام« وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ» که حالی در بردند می کفر آن غير به و« وَیَکْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ»

قُلْ فَلِمَ » ، گویند می دروغ اینها که کنيم ثابت چگونه حاال ، کند می تصدیق را خودشان های تورات وعده ، دارد قرآن

 اگر شما ، است شده شروع ها گذشته از ، است شده شروع وقت چه از شما کشی پيامبر این «تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ

در گذشته پيامبرکشی  ، ندارید قبول را اکرم هست که پيامبر خودتان و فقط بر اساس ایمان به کتاب ، گویيد می راست

 از هم شما امروز قتل اراده ، اید کشته یا اید کرده تکذیب یا ،نيامده خوشتان که آمده ، هر وقت پيامبری را انجام دادید

 19 آیه در« إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ» . است یافته تداوم و تا امروز گرفته نشأت گذشته

قَالُوا نُؤْمِنُ »،  بياورید ، ایمان است «بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ»این  «آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ» . کند می مکالمه تبدیل به کامالً

 به ، گویند می دروغ هستيم« بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» مومن ما گویند می اگر فرماید می خدا «ا وَیَکْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُبِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَ

 قتل به را الهی مسلم انبيای تاریخ طول در داشتند اگر که ندارند ایمان هم است شده نازل آنها بر که همان

 همين تبدیل و کریم تطبيق این بر قرآن ، کشی پيامبر تکذیب و کلی سيره الیه یک ، الیه سه در پس . رساندند نمی

 ... م و من اینطور ایمانی دار گوید می او ، بياور ایمان ، دو به دو مکالمه یک به تطبيق

 یک ادامه در و آن حقانيت ، به رغم علم به قرآن به ایمان برابر در اسرائيل مقاومت معاندانه بنی جمع بندی:

 مدعی که حالی در ، کند ایمان به قرآن را رد می دعوت اسرائيل بنی ، تاریخ طول در انبيا قتل و تکذیب و استکبار سيره

 . هستند خود آسمانی کتابهای به ایمان

  ۲3 تا ۲۹ آیات : سیاق چهاردهم

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى »یکبار  ، داریمها  «وَلَقَدْ»را ها  سياق سر تيتر ما قسمت این در «اءَکُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِوَلَقَدْ جَ»

« نَا إِلَيْکَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍوَلَقَدْ أَنْزَلْ» دیبع آیات در هم «اءَکُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِوَلَقَدْ جَ»یکبار  «يْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِالْکِتَابَ وَقَفَّ

 فراز سياق سه تا این خود در اینکه مثل یعنی ، ، حالت سر فصلی دارند این سياق داخل که گفت شود تا می سه این

 کنيم. میبندی  عنوان یک سياق جمعاما چون هر کدامشان تقریباً یک تفصيلی دارند، هر کدام را به  . داریم عمده

ثُمَّ »چه کار کردید؟  ضرت موسی با بينات آمد سراغ شما،همان موقع که ح «وَلَقَدْ جَاءَکُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ»

توجهی و  شما سيرة ظالمانۀ خودتان در مقابل انبياء الهی و این سيرة بی «﴾1۹﴿ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ
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دین را با  را پيش گرفتيد، های خدا را که ریشه در دنياگرایيتان داشت، ایمانی خودتان به آیات و نشانه یتی و بیعنا بی

 فریب سامری پذیرفتيد دینی را که خدایش در چهرة گاوی که نشانۀ برکت برای شما باشد تجسم یابد! 

« وَاسْمَعُوا»گفتيم بگيرید کتاب خدا را به قوت، « خُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ بِقُوَّةٍوَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَکُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ »

 «﴾18﴿ مْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِکُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا یَأْمُرُکُمْ بِهِ إِیمَانُکُ»و بشنوید. 

یک دقتی باید اینجا داشته باشيد: در تاریخ بنی اسرائيل وقتی خدا کوه طور را برد  «...إِنْ کَانَتْ لَکُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ قُلْ»

باالی سر اینها که در آیات قبلی اشاره شد و از اینها برای تورات اخذ ميثاق کرد، اصالً فرض ندارد که خدا بفرماید: 

! پس این اناندازم روی سرت خب کوه را می فرماید می !«سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا»اینها بگویند: « وَاسْمَعُوا بِقُوَّةٍخُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ »

کوه طور را  .ای نيست که همان موقع به آنها فرموده، چون در جای دیگر خدا این آیه را توضيح داده این کلمه« اسْمَعُوا»

تمام، ميثاق گرفته شد در طول تاریخشان هم اینها این ميثاق « آتَيْنَاکُمْ بِقُوَّةٍخُذُوا مَا »برد باالی سرشان فرمود: 

: به یاد بياورید که ميثاق از شما گرفته شد، طور باالی فرماید میمعاصر است، خدا « وَاسْمَعُوا»ها را داشتند. این  شکنی

االن است، یعنی بشنوید این سخن « وَاسْمَعُوا» !«وَاسْمَعُوا»، «ةٍخُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ بِقُوَّ»سرتان بلند شد و به شما گفته شد: 

ما قبول نداریم  شنيدیم اما قبول نداریم.« سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا»: گویند میرا، این یادآوری را، به آن توجه کنيد! اینها امروز 

 که اقتضای اخذ به قوت تورات امروز ایمان به قرآن و پيامبر اکرم باشد. 

؟ به دیگر! و الُّا گوید می معاصرینشانبه  پيامبر، این را «﴾18﴿ قُلْ بِئْسَمَا یَأْمُرُکُمْ بِهِ إِیمَانُکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»

آن یهودی که در طول تاریخ آمدند ميثاق تورات را نقض کردند و رفتند آنها که مخاطب پيامبر نيستند، مخاطب پيامبر 

در  فرماید می، که خدا به پيامبر «قُلْ» ،«قَالُوا»که  «وَعَصَيْنَا سَمِعْنَا»هود معاصر هستند که گفتند: یهود معاصر هستند، ی

اگر تو مدعی هستی این  «﴾18﴿ بِئْسَمَا یَأْمُرُکُمْ بِهِ إِیمَانُکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»ی آنها بگو: «سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا»مقابل 

ی تو مومنانه است، این چه بد ایمانی است، این چه بد «عَصَيْنَاوَ سَمِعْنَا »مومنانه است، اگر مدعی هستی ی تو «عَصَيْنَا»

: فرماید می، به آنها فرماید میرا االن پيامبر اکرم به آنها « اسْمَعُوا»! پس این دهد میدستوری است که ایمانت به تو 

ای که در طول تاریخ «خُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ بِقُوَّةٍ» . یعنیکند می« خُذُوا»به آن ی خود را عطف «اسْمَعُوا»، منتها «اسْمَعُوا»

 ملتزم باشيد.  وباید به آن ملتزم باشيد، بشنوید  گویم میامروز منِ پيامبر  بودهروی دوشتان 

اش، چه شده اینطوری هستند؟  باز هم به پشتوانهحاال ، «﴾18﴿ قُلْ بِئْسَمَا یَأْمُرُکُمْ بِهِ إِیمَانُکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»

، اما در شود میجواب داده « وَعَصَيْنَا سَمِعْنَا»اصل آن « بِئْسَمَا یَأْمُرُکُمْ بِهِ إِیمَانُکُمْ»اول: « قُلْ»ببينيد در این  دوم،« قُلْ»

اش جواب داده  در اینجا پشتوانه« خَالِصَۀً مِنْ دُونِ النَّاسِ قُلْ إِنْ کَانَتْ لَکُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ»دوم: « قُلْ»این 

، حق است هر چه گوید میپيامبر دارد راست  دانند میاینها با خيال راحت، با اینکه  شود می. چه چيز باعث شود می

اینها  ؟کنند میکار شده راحت ان ثکه اقتضای ایمان به تورات امروز ایمان به پيامبر است، چه باع دانند می ؛گوید می

إِنْ کَانَتْ لَکُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ »که جهنم را برای اینها بستند و بهشت را شش دانگ به نام اینها زدند،  کنند میخيال 

بهشت ما هستيم نه بقيه، ما هستيم که « خَالِصَۀً مِنْ دُونِ النَّاسِ» .ماستبرای دار آخرت یعنی بهشت  گویند می «اللَّهِ

 قُلْ إِنْ کَانَتْ لَکُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَۀً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ»: فرماید میخدا رویم  می

 «﴾1۷﴿ دِیهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَوَلَنْ یَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَیْ». گویيد میتمنای مرگ کنيد اگر راست  «﴾18﴿ صَادِقِينَ
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أَحْرَصَ » ،یابی بلکه اینها را می کنند مینه فقط تمنای مرگ ن «وَلَتَجِدَنَّهُمْ»شناسد.  ، خدا اینها را میکنند میابداً تمنا ن

 .تر گی دنيا، حتی از مشرکان حریصترین مردم بر زند حریص «النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ

وقتی پيامبر یادآوری کرد که باید بر « سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا»، اینها گفتند: آید می« قَالُوا»در جواب این « قُلْ»این سه 

: دهد می،  سه تا جواب به آنها «وَأُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ وَعَصَيْنَاسَمِعْنَا »گفتند:  ،«اسْمَعُوا»ميثاق تورات پایبند باشيد، 

کنيد  شما خيال می -۹به شما ایمانتان! اگر این ایمان است، وای به حال همچين ایمانی.  دهد میچه بد دستوری  -9

، یعنی داریم وارد فاز دهد میجواب سه دارد از یک رویکرد جدید خبر  -8آخرت قبضه برای شماست؟ بد خيالی دارید. 

سير بنی از رو بستن در مقابل فرشتۀ وحی است نکته جدیدی در شویم، شمشير  جدیدی از مواجهه با بنی اسرائيل می

 اسرائيل است.

واقع  در «فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِکَ بِإِذْنِ اللَّهِ»بگو هر کس که دشمن جبرئيل باشد:  «قُلْ مَنْ کَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیلَ»

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ یَدَیْهِ وَهُدًى »اذن اهلل نازل کرده،  دشمن خداست دیگر! چون جبرئيل هر چه بر قلب تو نازل کرده به

دشمنی با آنچه جبرئيل نازل کرده تصدیق کنندة آن چيزی است که پيش روی او وجود دارد.  «﴾18﴿ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

ای  که محکوم شدی به فرشتهخواهند بگویند تو پيامبری هستی  ای از انحراف یهود با اسالم است که می جبرئيل نقطه

 ، پس ما هيچ کدام را قبول نداریم.کند میهای پر از تهدید و پر از انذار و پر از عذاب و اینها برایت نازل  حرفذات،که  بد

بينيد، اسالم هم یک دین است، ولی ما قبولش  این که می شود میاین آن مقطعی است که رسوبات امروزش 

مایکل و اینها داریم، پيامبر هم داریم، پيامبر ما هم به فرشتۀ رحمت وصل است، به  «زِلَ عَلَيْنَاأُنْ»کنيم، ما خودمان  نمی

 .و کار ما درست است

أُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِکُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا » ،«اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ»پرده اول حب عجل است که  :جمع بندی

 خيال آسوده از عذاب، سومی: دشمنی با جبرئيل. :، دومی«هِ إِیمَانُکُمْیَأْمُرُکُمْ بِ

 


