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 28/90/8908: تاریخ    7 جلسه – فسطاط مبارکه سوره در تدبرتدریس  خالصه - صبوحی علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

های قرآن از جانب خدا و پيامبر و ائمه عليهم السالم انتخاب نشده است. در زمان نزول،  بسياری از اسامی سوره

معموالً اسمهایی که در سوره های دیگر نبود را به کار می بردند  ها ارجاع بدهند، سوره مردم می خواستند یکدیگر را به

برای سوره مبارکه بقره در  اسمهایی که وضع شده هم داریم مثالً اخالص اسم سوره است، اما مانند بقره، نحل، نمل؛

فسطاط یعنی خيمه، صنام قله، زهراء درخشنده. لذا ما هم احتراماً این سوره را  صنام، و زهراء؛ احادیث کلمه فسطاط،

 فسطاط القرآن، همان خيمه قرآن می ناميم. 

گویند  اول سوره خداوند یک جریان شناسی کرد: متقين، کافرین. برای آن کافران یک مصداق شناسی کرد می

ن نمی خواهد. اینها چه کسانی هستند؟ بنی اسرائيل هستند. اینکه ایمان به خدا و قيامت؛ ایمان به پيامبر اسالم و قرآ

 عهد این سوره آنها را معرفی می کند، تاریخشان و مسائل مربوط به آنها را ذکر می کند، در این راستا است. گفتيم به

کتاب شماست؛ شما باید  آید و تصدیق کننده چيست؟ عهد، ایمان به پيامبری که بعداً می« أَوْفُوا بِعَهْدِی»کنيد؛  وفا

اولين مومنان باشيد، حاال اولين کافران هستيد! به بهای دنيا آیات من را نفروشيد! پيامبر و قرآن را که حق است، باطل 

جلوه ندهيد، شما که می دانيد اینها حق هستند، اقامه نماز کنيد، ایتاء زکات کنيد، رکوع کنيد؛ یعنی خاضع باشيد، 

حقيقت خودش را  مردم را به نيکی فرا می خوانيم! این چه به نيکی فراخواندنی است که ند که مااینها ادعا می کرد

انسان فراموش کند. از خدا باید مدد بگيرید، و این مدد گرفتن از خدا به وسيله صبر و صالة بسيار بزرگ است، مگر بر 

 دا را مالقات می کنند،. لذا به خشوع می رسند. خاشعان. خاشعان همان کسانی هستند که گمان راجح دارند به اینکه خ

 به عنوان قوم برگزیده تاریخ، مخاطب قرآن هستيد. آن نقش راهبردیِ خودتان را در این مسئله ایفا بکنيد؛ شما

چرا خدا قيامت را با این اوصاف  «هَا عَدْلٌوَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا یُؤْخَذُ مِنْ»

  معرفی کرد؟ چون دقيقاً اینها برخالفِ این اوصاف می اندیشند، و همين باعث می شود که خيالشان را راحت کنند.

ها سبب سقوط  ها و در بزنگاه کشاند. همين اندیشه در دو راهی را به سمت فسق و کفر می همين اندیشه آنها

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا »می شود، خدا به ما وعده کرده که ما یا جهنم نمی رویم، یا جهنم هم برویم خيلی آنجا نمی مانيم، 

ت، اینکه شما هم به عهدت وفادار باشی! خدا اگر این وعده را کرده، مشروط است. یک عهد متقابل اس« أَیَّامًا مَعْدُودَةً

متاسفانه ما هم «. أَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِکُمْ»اینکه تو به عهدت وفا نکنی، خدا به عهدش وفا کند، چنين چيزی نيست: 

خارج از دقيقاً در همين نقطه گرفتار همين نگاه غلط به قيامت شدیم! و همين نگاه غلط ما را به سمت تسامح و تساهل 

وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا »کشاند. هر کس جزای عمل خودش را باید ببيند بی کم و کاست.  حد و حساب، و غيرمقبول می

لَا یَتَکَلََّمُونَ إِلََّا  » از هيچ کسی شفاعت پذیرفته نمی شود. شفاعت هست برای کسی که به او خدا اجازه بدهد؟« شَفَاعَةٌ

بگذاری کنار و بگویی: شفاعت  صفحه مطلب خدا آورده برای باتقوا زندگی کردن ما! همه را 066«  مَنْ أَذِنَ لَهُ الرََّحْمَنُ

 کند.  این کفایت نمی هست،
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شان  ها جفت می شود، همراه می شود. اتفاقات قيامت همه شفاعت یعنی جفت شدن، انسان در قيامت با بعضی

این خباثت آن علمای فاسق « ما تُجْزَوْنَ إِلََّا ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»ود: در واقع حقيقتی است از آنچه که در دنيا محقق شده ب

و فاسد بنی اسرائيل بود با این فریب، مردمشان در آن بزنگاه حساس، که باید از پيامبر خدا حمایت می کردند، باید 

 سانی این گناه را رقم زدند؟اولين مومنان به قرآن می شدند، نشدند؛ این گناه عظيم تاریخی اتفاق افتاد. چه ک

رسد،  و به کسی یاری نمی« وَلَا هُمْ یُنْصَرُونَ»شود.  جایگزین هم از کسی پذیرفته نمی« وَلَا یُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ»

 آید کمک کند به دیگری که او را از زیر بار مسوليت عملش رها بکند. کسی نمی

از اینجا به بعد بزنگاههای تاریخی امت بنی اسرائيل  صادر کرد یک بيانيه خدا خطاب به بنی اسرائيل 84تا آیه 

این که چطور شد بنی اسرائيل لياقت  خواهد به یادشان آورد. توجه به این بزنگاهها از دو جهت اهميت دارد: را می

بنده اگر اهميتش  خداوند پيامبر آخر الزمان را از بين آنها مبعوث نکرد رویکرد دوم که به نظر و خودش را از دست داد؟

بيشتر نباشد کمتر نيست، برای ما است. یعنی امت مسلمان اگر پایش را در جاده انحرافی بگذارد خود به خود تکرار 

خورد. ما باید به این مساله از این زاویه هم نگاه بکنيم؛ کجاها انحرافی را شبيه انحراف بنی  تاریخ بنی اسرائيل رقم می

شود. همه چيز با  دهيم؟ با یادآوری نجات بنی اسرائيل از آل فرعون بحث آغاز می زه ميدان میاسرائيل در بين خود اجا

شود. قبل از نجات فرزندان حضرت یعقوب در دوره حضرت یوسف عليه السالم از کنعان به مصر آمدند،  نجات شروع می

ما یک فرایندی اتفاق افتاد دیگر فراعنه گوششان مورد احترام بودند. فراعنه مطيع و مومن به انبياء بنی اسرائيل بودند. ا

بدهکار سخن انبياء نبود. بنی اسرائيل عمال به بردگی گرفته شدند. آل فرعونی که خود را خادمان بنی اسرائيل 

 دانستند، ادعای خدایی کردند و آنها را به بردگی گرفتند. می

پسران شما را به شکل کثيری « یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ» بود بدترین مدل عذاب این« یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ»

خواستند قوم بنی اسرائيل هيچ وقت قدرت  اینها می« قَاهِرُونَ...سَنُقَتِّلُ »اعراف:  721 کشتند. اینها دنبال غلبه بودند. می

ای که مردانش به  زنان در جامعه گه داشتناما زنده ن« وَیَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ» قيام و غلبه بر آل فرعون پيدا نکنند و

حداقل رسيده خودش برای زنان خطر بود، در معرض آسيب قرار گرفتن این زنان بود. این خودش عذاب بود. سياست 

 هم شده بودند.  ای آل فرعون بر بنی اسرائيل بود. انکار هم نمی کنم آل فرعون نگران تولد حضرت موسی )ع( غلبه

یعنی در نجات شما از آل فرعون بالیی « نَجَّيْنَاکُمْ»باید بخورد به « ذَلِکُمْ« »بَلَاءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظِيمٌ وَفِی ذَلِکُمْ»

شود؟ بال یعنی آزمایش. حاال این آزمایش را چطوری با آن برخورد کردند؟  است از پروردگار. آیا مگر نجات بال می

 «نَجَّيْنَاکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ » کيفيت نجات چگونه بود؟

به واسطه شما دریا را شکاف دادیم.  شما رسيدید به دریا، پا در دریا گذاشتيد،« وَإِذْ فَرَقْنَا بِکُمُ الْبَحْرَ»

ائيل با کيفيتی و آل فرعون را غرق کردیم. نجات بنی اسر« وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ»پس شما را نجات دادیم. « فَأَنْجَيْنَاکُمْ»

و نگاه  «وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ»که دارد یک آزمایش عظيمی برای مردم است. با دست قدرت خدا فرعون مغلوب شد. 

 قبلی کيفيتش را توضيح داد.« إِذْ»دوم نسبت به « إِذْ»کردید. پس  می

لَعَلَّکُمْ »کتاب  برای است فتیص ما موسی را بردیم به ميعاد به او فرقان دادیم جدا کننده حق از باطل، فرقان

 .باشد که شما هدایت پيدا کنيد« تَهْتَدُونَ
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به خودتان ظلم  عجل اتخاذ این ای قوم من شما با گفت: وقتی حضرت موسی عليه السالم از کوه طور برگشت،

فَاقْتُلُوا »پس به سوی پروردگارتان توبه کنيد، « تُوبُوا إِلَى بَارِئِکُمْ»با این گوساله پرستيتان،  «بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ» کردید

ی خداست و حکایت می کند از اینکه این مردم  جمله «تَابَ عَلَيْکُمْ»: توبه کنيد یعنی بکشيد خودتان را این «أَنْفُسَکُمْ

 پس خدا بخشيد. « ...فَتَابَ عَلَيْکُمْ »اتفاق افتاد، « أَنْفُسَکُمْ»را انجام دادند، یعنی آن توبه با کشتن « فَاقْتُلُوا« »تُوبُوا»

دیده شده که با قرآن هم هماهنگ است. و آن  «أَنْفُسَکُمْ فَاقْتُلُوا»دقت کنيد در روایات تصویر معقول تری از 

ت. یعنی آن کسانی که گوساله پرست نشدند، بکشند گوساله پرستان را؛ اجرای حکم ارتداد اس« فَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ»اینکه 

 یعنی حاال آنهایی که گوساله نپرستيدند بيایند حکم قتل گوساله پرستان را اجرا کنند. 

کند.  به عنوان یک قوم واحد به شما نگاه می یعنی شما همه با هم یکی هستيد! ؟أَنْفُسَکُمْ»فرماید:  چرا می

یعنی خودتان باید دست به کار شوید آن بعض از خودتان را که گوساله پرستيدند مجازات بکنيد و « فَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ»

 جریان اجرای حکم مرتدین است.  «فَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ»ی  بکشيد. مسله

 را پذیرفت، با اجرای حکم مرتدین.ی شما  خدا به این ترتيب توبه...« فَتَابَ عَلَيْکُمْ إِنَّهُ»

یک یادآوری برای قبل از ميعاد است. قبل از اینکه موسی عليه السالم بخواهد به ميقات برود؛  « إِذْ قُلْتُمْوَ»این 

شما یک حرفی زده بودید یادتان می آید؟ این به محض عبور از دریا بود. به محض عبور از دریا گذرشان افتاد به یک 

واهی ما تو را به عنوان پيامبر قبول کنيم، ما فقط خدایی که پرستند، گفتند: اگر می خ ای، دیدند مردم بت می قریه

 ببينيم را قبول می کنيم! 

زلزله و  (711)اعراف/« الرَّجْفَةُ»ميقات برد کنار طور، فرمود: حاال اینجا بایستيد  نفر را موسی عليه السالم به 16

فهميدند که « أَنْتُمْ تَنْظُرُونَوَ»نفر در دم مردند؛ اینها از مرگ برخواستند. شاهد مرگ خود بودند:  16صاعقه آمد و 

باشد که شکرش را بجا بياورید. یعنی این جای شکرش باقی است که « لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ»شان کردیم؛  مردند. بعد زنده

خواهند  ال اصلش این بود که همچين تقاضایی با یک گوشمالی بزرگ روبرو است، خدا را میخدا آنها را زنده کرد. وا

ببينند؟ خدا مگر دیدنی است؟! لذا وقتی که موسی عليه السالم برگشته عجيب نبينيد این مطلب را که بخواهد مرتدین 

تِکُمْ لَعَلَّکُمْ ثُمَّ بَعَثْنَاکُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْ» ودی توحيد با این قوم تمام شده ب را اعدام کند. این عجيب نيست. حجت در مسئله

 دقت کنيد گفتم این آیات از نظر زمانی قبل از ميعاد است. «. تَشْکُرُونَ

بود. یعنی گفتند « اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا»ی  ای که برای اینها پيش آمده مسئله مردم که از دریا رد شدند، اولين مسئله

اتفاق افتاد؛ حاال این مردم باید یک « بَعَثْنَاکُمْ»رای ما هم یک خدایی درست کن! آن جریان موت و آنها خدا دارند، ب

« وَاعَدْنَاکُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَیْمَنَ»جایی توقف داشته باشند که موسی عليه السالم برود کتاب را بگيرد و بياید. این 

د، خداوند این محيط را برایشان مهيای سکونت کرد. چون در صحرا بود، اینها در کنار طور، آنجا سکنی گزیدن (46)طه/

ی حرارت زیاد و اینها یک مزاحم بود؛ هوا را با گردش ابرها تعدیل کرد، قابل  ی تابش آفتاب و مسئله علی القاعده مسئله

نازل کردیم یعنی « الْمَنَّ وَالسَّلْوَى»د بر شما نازل کردیم. بعضی ها خيال کردن« الْمَنَّ وَالسَّلْوَى»تحمل کرد. دیگر اینکه 

توانستند  ای که می شان به یک سری صمغ و شيره مثالً صبح به صبح سفره پهن می شد، یعنی یک مقدار دسترسی

ها،  ها فوجی از ماهی هم این بود که خدا فوجی از پرندگان یا به تعبير بعضی از نقل« السَّلْوَى»استفاده بکنند بيشتر شد. 
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ها را سوق می داد، می توانستند صيد کنند. یعنی خدا این شرایط نامتعادل برای زندگی را  ن کنار دریا بودند ماهیچو

 متعادلی کرد، هوایش بهتر شود.تبدیل به شرایط نسبتاً 

 است،« إِذْ»اینها همه ذیل این « وَمَا ظَلَمُونَا»اینها طيبات روزی خداست، از این بخورید. وقتی می فرماید: 

نازل کردیم، گفتيم بخورید؛ اما « الْمَنَّ وَالسَّلْوَى»تان کردیم، سایه آوردیم،  جدیدی نيامده. بعد از مرگ زنده« إِذْ»هنوز 

حاال شما باید «. انُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَوَلَکِنْ کَ»شما چه کار کردید؟ ظلم کردید. ولی مردم بدانيد به ما ظلم نکردند! 

همان « انُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَوَمَا ظَلَمُونَا وَلَکِنْ کَ»شان بود. یعنی این  ن ظلم چه بود؟ همان گوساله پرستیبگویيد ای

گوساله پرستی بود. ظلم به خود وقتی است که حجت تمام شده باشد، خدا حجت را دوجور تمام کرده بود، هم به 

نيست، هم به لحاظ شرایط زندگی منت بر سر آنها گذاشته بود و فضا لحاظ توحيدی حاليشان کرده بود که خدا دیدنی 

انُوا أَنْفُسَهُمْ کَ»را برای زندگی آنها مهيا و مساعد کرده بود؛ ولی اینها به رغم این الطاف الهی به خودشان ظلم کردند 

 له شدند.و این ظلم به خود همان بود که در غياب موسی عليه السالم گرفتار گوسا«. یَظْلِمُونَ

بنی اسرائيلی که از مصر نجات پيدا کردند و قرار است به ارض مقدسه بروند؛ بين مصر و ارض مقدسه، بعد از 

را خدا نازل « الْمَنَّ وَالسَّلْوَى»ی ميانی آب و هوا را خدا خوب کرد،  نجات از دریا در این قریه ساکن شدند و در این قریه

 شيد، به دوازده طایفه هم تقسيم شدند، یک نظام اجتماعی اوليه پيدا کردند.های دوازده گانه هم جو کرد، چشمه

 


