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 20/6/9311: تاریخ   52جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

رود ای بنی  توقع میبود که در این آیات مخاطب صراحتا بنی اسرائيل بودند.  04تا  04سياق هفتم آیات 

 باشيد، چرا امروز در کفر پيشتاز شدید؟اسرائيل که شما اولين مومنان به قرآن 

در جلسه قبل اشاره کردیم اگر یک مقایسه مصداقی بکنيم، بنی اسرائيلی که مخاطب این سياق بود، همان 

گذارند و به  مدعيان ایمان به خدا و قيامتند که در سياق دوم مطرح شدند. اولين بدعت مهم در سلسله انبياء الهی را می

دا و قيامت از یک عهد الهی )هر پيغمبری که آمد و مصدق کتاب شما بود، شما باید به آن پيغمبر بهانه ایمان به خ

ای  ایمان بياورید، او را یاری کنيد، در رکاب او باشيد.( رسما سر باز زدند به بهانه اینکه این پيغمبر برای ما حرف تازه

 است.  46تا  04ندارد، سياق بعدی از آیه 

یَا بَنِی إِسْرَائِيلَ اذْکُرُوا »داریم. با « إذ»را یک سياق دانستيم: در این آیات یک سلسله  46تا  04 آیات چرا

وَإِذْ »بعد « وَإِذْ فَرَقْنَا بِکُمُ الْبَحْرَ»بعد « وَإِذْ نَجَّيْنَاکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ«: »إذ»آورد بعد اولين  یک مقدمه می« ...نِعْمَتِیَ الَّتِی 

همه یک دور  ها«إذ»هاست.  بندی این یادآوری در مقام جمع 46و آیه  46تکرار ميشود تا آیه « إذ»، «وَاعَدْنَا مُوسَى

گردند،  تاریخ بنی اسرائيل از مقطعی که خدا از چنگال فرعون نجاتشان داد تا اینکه به درخواست خودشان به مصر برمی

صبری خودشان در راه خدا، ترک استقامت در  گشتن به مصر به عنوان بیخروج از مصر به عنوان نجات از فرعون تا بر

به بعد سير تاریخی مد نظر  46راه خدا یعنی برگشتن ذليالنه. آن خروج عزیزانه کجا و این برگشت ذليالنه کجا؟! اما از 

ا با ميثاق الهی بر سر شود واینکه آنها نقض ميثاق کردند. مستقيما به تعامل آنه نيست بلکه مسئله ميثاق شروع می

تغيير دهيم. مؤید  46در آیات بعد، سياق را از آیه « إِذْ» کند. این عامل باعث شد که با وجود کتاب خودشان اشاره می

دليل اتصال درون سياقی نيست. ميتواند  04به  04تشابه  دهد. ها پایان می«إِذْ»است، که به سير  46تفکيک سياق آیه 

یَا بَنِی إِسْرَائِيلَ »و قبلش ذیل  04چه نسبتی دارد؟ آیه  04به  04دو سياق با لفظ شبيه هم آغاز شود. باید ببينيم آیه 

ل سلسله دستوراتی که به بنی اسرائيل داده او خطاب هستند. در «﴾04﴿ وَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ ...ا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُاذْکُرُو

 .شد

چند هنوز در همان راستا  . هرها است«إِذْ»شود که اینبار مقدمه برای برشماری آن  خطاب تکرار می 04از اول 

 بنی اسرائيل مخاطب هستند اما رویکرد بحث تغيير کرده است.

أَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَى «. »﴾04﴿ أَنْعَمْتُ عَلَيْکُمْ وَأَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَى الْعَالَمِينَیَا بَنِی إِسْرَائِيلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی »

نعمت برگزیده بودن. بنی اسرائيل قومی است که نسبت به سایر جهانيان برتری داده  ،تفسير آن نعمت است« الْعَالَمِينَ

فرماید به یاد  شده، اصطالحا ميگویيم قوم برگزیده است. می مورد عنایت و لطف ویژه خدا واقع شده در عهد خودش،

آورید. امروز برخورد شما در مقابل قرآن و پيغمبر باید به تناسب آن هویت تاریخی شما باشد. به تناسب آنچه که خدا 

 در تاریخ به شما برتری داد، باشد.
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« ﴾0۴﴿ لَا یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا یُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ یُنْصَرُونَوَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَ»

خواهم  خواهم با یادآوری نعمتم که برتری و برگزیده بودن شما است، شما را به تقوای از قيامت دعوت کنم. می می

تار کنيد که مصداقش ترس و حساب بردن و در راجع به رفتارتان در عصر حاضر هشدار دهم. شما امروز باید طوری رف

منظور از تقوای نسبت به قيامت اینست که انسان « اتَّقُوا یَوْمًا»امان نگه داشتن خود از عذاب خدا در قيامت باشد. 

در اثنای مباحث بنی اسرائيل، دارد « وَاتَّقُوا یَوْمًا»خودش را از عذاب خدا در قيامت حفظ کند، حاال تعبير خدا در اینجا 

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَیَّامًا »شود. بنی اسرائيل یک اعتقادی را بين خودشان جا انداختند و آن اینکه:  هایش روشن می ریشه

ذاب خدا در امان ما جهنم برو نيستيم! اگر یک جماعتی ولو مورد تفضيل و عنایت خدا بوده باشد، خود را از ع «مَعْدُودَةً

شود نقطه آغاز انحرافاتش.  ببيند، برای خودش امان نامه، یک ضمانت از نجات از عذاب الهی، تصور کند، همين می

کنيد عذابی درکار نيست  که خيال می : ای بنی اسرائيل«اتَّقُوا یَوْمًا» مقابل دستورات خدا قرار بگيرد. کند جرات پيدا می

خواهد آن روز به دادتان برسد؟ چه  چه کسی می« لَا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا»آن روزی که بترسيد، مراقب باشيد از 

خواهد پادرميانی کند برای  چه کسی می« وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ»کسی به جای شما مسئوليت عمل شما را بپذیرد؟ 

خواهد جایگزین برای شما  چه کسی می «لَا یُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌوَ»آدمهایی که مسئوليت پذیری از خودشان نشان ندادند؟ 

وَلَا هُمْ » تعریف کند که به جای شما یا به جای مسئوليت ناپذیری که در تاریختان داشتيد، مشکل شما حل شود؟

کشد برای  یاری خدا به شما نخواهد رسيد. یعنی یک خط بطالنی در ابتدای این خطاب خدا می «﴾0۴﴿ یُنْصَرُونَ

خواهم برایتان بشمارم. آن تفضيل و برتری شما از کجا  حاال می احتمال فراری که از زیر بار مسئوليت عمل خود دارند،

نِسَاءَکُمْ وَفِی وَإِذْ نَجَّيْنَاکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْيُونَ »آغاز شد؟ از اینجا که 

بزرگی بود از جانب  اولين مصداق لطف ما به شما، اولين امتيازی که البته آزمایش «﴾0۴﴿ ذَلِکُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظِيمٌ

کرد. جمعيت ذکور شما را  ، این بود که شما را نجات دادیم. آل فرعونی که بدترین عذابها را برای شما اعمال میخدا

به حداقل برساند و زنان شما را زنده نگه دارد تا بتواند از جامعه شما یک جامعه مغلوب نسبت به خودش کرد  سعی می

اینها کسانی هستند که در عهد حضرت یوسف عليه السالم با عزت، با کرامت وارد مصر شده بودند ولی به جایی بسازد. 

وَإِذْ فَرَقْنَا بِکُمُ »چنگال آل فرعون نجاتتان دادیم. رسيده بودند که در حد بردگان آل فرعون، یک جماعت مغلوب در 

« بَلَاءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظِيمٌ»شما را از دریا عبور دادیم و به نجات رساندیم.  «فَأَنْجَيْنَاکُمْ»دریا را برای شما شکافتيم.  «الْبَحْرَ

کند،  ر به فرد و اعجازین الهی، خيلی فرق مییعنی مسئوليت یک قومی را خيلی برد باال. نوع نجات با امداد غيبی منحص

مسئوليت خيلی باالتر است. البته هر وقت خدا یک قومی را نجات دهد مسئوليتش باالست یک پرده دیگری از این 

را به  ما با موسی یک قراری گذاشتيم چهل شب که موسی پيش ما بياید تورات« وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» تاریخ

فرماید ما چه کار کردیم، شما چه کار  خدا یک درميان می «﴾۱6﴿ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ» او بدهيم

کردید. شما آمدید این طرف در فاصله زمانی چهل روز ميعاد ما با موسی عليه السالم در این فاصله گوساله را اتخاذ 

با سوء « لرَّسُولِفَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ ا»کردید. اتخاذ گوساله جریان مفصلی است که سامری لعنت اهلل عليه آمد 

گوید من اثر از خودم  استفاده از کلمات خود حضرت موسی، خدا به موسی فرمود: یا موسی، چطور شد زود آمدی، می

جانشينی گذاشتم، مسئله  و به جای گذاشتم، قوم بر اثر من است، یعنی من یک کلماتی برای هدایت این قوم گذاشتم،

د از همان اثر، از همان چه که حضرت موسی در جامعه خودش برای هدایت آی حل است در غياب من. بعد سامری می

کند که آقا اله موسی هم همين است. اشاره کردیم،  کند، این مردم را متقاعد می آن قوم گذاشته است، سوء استفاده می

عجل  دید، عجل در فرهنگ بنی اسرائيل یک قداستی داشت، از زمان حضرت یوسف، آن خوابی که فرعون آن زمان
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دارای جایگاه شد، این خاطره تاریخی اینها مورد سوء استفاده قرار گرفت، یک گوساله ای از طال و نقره و جواهرات 

درست کرد، به نماد اینکه اگر ما دنبال خدا هستيم، خدا هم دنبال ثروتمند شدن ماست، خدا هم دنبال بهبود وضعيت 

ت، که اصالً اصل گویا در دین دنياست، اصل در دین آبادانی دنيایت است، مادی ما است، این مطلب را غلط جا انداخ

پس این جریان اتخاذ عجل، سنبلی است و نمادی است از آن تفکری که سامری ظرف این چهل روز به این مردم القا 

ت، بعد از آن نجات های تاریخی این مردم، این شد معيار خداپرستی، چقدر خطرناک اس کرد، البته با استفاده از سابقه

وَأَنْتُمْ » سنگ بنا را این قوم اینطوری بر اساس دنياگرایی گذاشتند و خدا پرستی را در دنيا گرایی تفسير کردند،

 این ظلم شما بود، ما بعد از این ظلم، عفوتان کردیم. «ظَالِمُونَ

موسی را چهل روز برده بودی؟ ابهام در این قسمت ماجرا هنوز ما دو تا ابهام داریم، ابهام اول خدایا برای چی 

است. موسی را اگر چهل شب برده بودیم، چهل  ۱6 و ۱6آیات  «اذ»دوم چطوری اینها را عفو کردی؟ همه چيز در دل 

شبانه روز، با او ميعاد داشتيم، برده بودیم که به شما کتاب بدهيم، فرقان بدهيم، باشد که هدایت بپذیرید، شما صبر 

توانستيم به سادگی، چشم بر هم زدن ببخشيم با این تفسير عجل آلودی که از  اتخاذ عجل را ما نمینکردید، جریان 

پس به سوی « فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِکُمْ»دین من خواستيد ارائه بدهيد، این ظلم بود. چون من حجت را تمام کرده بودم، 

یعنی اجرای حکم مرتدین، یعنی مرتدین از مسير توحيد  ان را بکشيد،تا خودت« فَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ»پروردگارتان توبه کنيد 

اینها محکوم به قتل هستند، اینها باید  را که رسماً افول کردند در مقابل گوساله طالیی سامری، و آن را نماد اله گرفتند،

چون تعداد باالیی االن مستحق اجرای حکم ارتداد « فَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ». حاال چرا با «فَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ»کشته شوند، 

آید، راستی اجرای حکم ارتداد، در اولين نزول اجالل  هستند، اینجوری بخشيدم. اینجا به ذهن ما یک سوالی می

 حضرت موسی از کوه طور، با کتاب آسمانی، راستی حکم سنگينی نيست؟ 

یادتان هست به محض اینکه ما از دریا رد شدیم، هنوز « حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةًوَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ »

موسی به طور نيامده بود، آن موقع گفتيد موسی ایمان به تو نداریم، مگر اینکه خدا را آشکار ببينيم، جاهای دیگر قرآن 

(. گفتند ما هم یک نماد 66۴)اعراف/ «آلِهَةٌ لَهُمْ کَمَا هًااجْعَلْ لَنَا إِلَ»گفتند،  هم به این اشاره کرده است که می

 خواهيم، نياز این قوم به چنين چيزی باعث شد که سامری بتواند در غيبت حضرت موسی این کار را انجام بدهد، می

قَةُ وَأَنْتُمْ فَأَخَذَتْکُمُ الصَّاعِ»یادتان هست گفتيد که ما ایمان به تو نداریم تا وقتی که خدا را آشکار ببينيم، چی شد؟ 

کردید، مردید، جریانش را بسط دادیم که هفتاد نفر را  صاعقه شما را گرفت، در حالی که نگاه می« ﴾۱۱﴿تَنْظُرُونَ 

های با ظرفيت و عالم و بزرگ این قوم را انتخاب کرد این  حضرت موسی انتخاب کرد به نمایندگی از آن قوم، آدم

خواهند تو را  نند به شما، اینها آمدند و موسی به خدا عرضه داشت که خدایا اینها مینمایندگان بيایند و ببينند و برسا

یک صاعقه ای آمد و این هفتاد نفر مردند جا در جا. بعد  کنيم، ببيند، خدا فرمود، اصال ممکن نيست، ولی یک تجلی می

ا چی بدهم، هفتاد نفر بزرگان شان را موسی عليه السالم هم که مجروح شد، به حال خود آمد و خدایا جواب این قوم ر

ما اینجا باز هم شما را بعد از مرگتان زنده کردیم، باشد  «﴾۱4﴿ثُمَّ بَعَثْنَاکُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ » آوردم اینجا،

که شکر به جای بياورید، این قبل از جریان باال رفتن موسی به طور اتفاق افتاده بوده است، نگویيد این حکم ارتداد 

 اینجا حکم ظالمانه ای بود و خدا چرا اینجا اینقدر سخت گيری کرد، خدا حجت را تمام کرده بود. 
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آن قریه که آب و هوای مناسبی نداشت، چون قریه در کنار دریا بود، آب و هوای خيلی مساعدی  بعد در

محل قابل سکونت برای شما ایجاد کردیم، برکات را،  نداشت، ما یک لطف ویژه به کار بردیم، آب و هوا را بهبود دادیم، و

آمدند که امکان صيدشان بود، پرندگان  زیادی میهای  نعمات را، برای شما در این قریه به وفور فراهم کردیم، ماهی

زیادی که امکان صيدشان بود، بخورید و لذتش را ببرید، از نظر مادی تامين تان کردیم، فقط یک هشدار دادیم، 

ید سجده کنيم، رویکرد شما باید عبادت خدا باشد، با ما اینجا امکانات مادی برای تان فراهم می« وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا»

گفتيم بگویيد حطه، یعنی استغفار، دائماً در حال  در مقابل خدا باشد، رویکرد شما باید خداگرایی باشد، نه دنياگرایی.

استغفار باشيد، یعنی مراقب حرکات و سکنات خودتان در پيشگاه خدا باید باشيد، شما اینجا در جایگاه خطيری 

 ه نيست گناه کنيد اما چه شد؟ هستيد، قوم برگزیده هستيد، از شما پذیرفت

فَبَدَّلَ »چه کسانی هستند؟ همان گوساله گرایان، دنيا گرایان، باز هم اینها آمدند در این قریه « ظَلَمُوا الَّذِینَ»

الَّذِینَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ فَأَنْزَلْنَا عَلَى »منطق و رویکرد مورد توقع را عوض کردند، « الَّذِینَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِی قِيلَ لَهُمْ

فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا کَانُوا »برای اینها شد رجز، « أَنْزَلْنَا عَلَيْکُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى»دیگر آن « السَّمَاءِ

فرماید، تکميلی به شما بگویم، در این قریه، فقط  خدا میتازه هنوز یک چيز دیگر هم بگذارید به شما بگویم،  «یَفْسُقُونَ

یکی « وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ» نبود، این هم اضافه کنم،« فَکُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا»مسئله غمام و من و سلوی و 

وم، این همه مردم در این روستا چطور آب تان در آن قریه آب بود، آب احتياج داشتيد، موسی گفت برای این ق از مسائل

« فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاکَ الْحَجَرَ»شود خورد، آب چطوری تامين کنم برای شان،  برسانم، کنار دریا، آب دریا را که نمی

کُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ »د، از آن سنگ دوازده چشمه جوشي« فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا»گفتيم عصایت را به سنگ بزن، 

در زمين فساد نکنيد، این جریانات، مقدمه رفتن موسی به طور بود، لذا وقتی « رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ

ز موسی آمد و دید اینها گوساله پرست شدند، خيلی راحت دستور داد که مرتدین باید کشته بشوند، کسانی که بعد ا

 آورند اگر پاک نشوند، روی نجات را نخواهند دید. اتمام حجت رو به کفر می

کند، این اتفاق باید بستر وقوعش فراهم باشد، یک قوم چند ده هزار نفری را تشنه  یک اتفاقی که قرآن نقل می

گردان، گوساله پرست و گرسنه، حيران و ویران، سرگردان، چهل روز رفت طور، بعد چهل روز بيایم پایين، این قوم سر

بينيد بله آن جریان  شدید، یا اهلل خودتان را بکشيد، اصالً این نيست. پس شما که یک نگاه عقالیی هم بيندازید، می

وَإِذِ »، «فَکُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْیَةَ»و « وَظَلَّلْنَا عَلَيْکُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْکُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى»

همه اینها باید بعد از عبور دریا، اول اتفاق افتاده باشد، آن قوم مستقر شده باشد، سپس   «اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ

یک چادر بزنی، حضرت موسی برود به طور، برای دریافت وحی الهی، یک جایگاهی باالخره، اردو هم که ببری اول باید 

رسد به مسائل فرهنگی، بنابراین، این ترتيب عقالیی هم همين مسئله را به ما  یک آب و غذا تهيه بکنی، بعد نوبت می

ها، هم مراجعه به مواضع دیگر ذیل داستان در قرآن کریم، و  «اذ»دهد. پس هم کدهای لفظی داخل خود این  نشان می

ا خدا به ترتيب وقوع بيان نکرد؟ در قرآن سير بيان، اهداف هدایتی دارد، قرآن هم مسئله سير عقالیی یک داستان. چر

به عنوان کتاب تاریخ متکفل بيان ترتيب وقوع نيست، مهم ترین مسئله غيبت چهل روزه حضرت موسی بود که باعث 

داشتيم،   یک بالی عظيمیگوساله پرستی این مردم شد، این را خدا بر همه به عنوان مسئله اصلی بُلد کرده است که ما 

 داشتيد، بالی عظيم ما نجات شما از فرعون بود، ظلم عظيم شما گوساله پرستی تان بود.   شما هم یک ظلم عظيمی
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آن حکم مرتدّین هم اجرا شده؛ حاال این مردم دارند در این شهر زندگی خودشان را انجام می دهند ولی معلوم 

آن هم این است که برگردیم دیگر! ای بسا در مقایسه ای که در ذهن این است که یک چيزی در سرشان می چرخد، 

شان به لحاظ مادی شرایط بهتر بوده؛ آن چيزی که اینها از آن غافل  مردم بوده دیدند زندگی مصرشان از زندگی کنونی

 هستند آن هدف است. 

لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّکَ »وسی! به یاد بياورید آن وقتی که گفتيد: آی م« وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى»

توانيم تحمل کنيم،  موسی جان ما بر یک غذا نمی« یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا

 های زمين برویاند.  يدنیپروردگارت را بخوان که برای ما از انواع روی

حاال اینها آمدند گفتند موسی به خدا بگو که اینهمه خدای تو معجزه کرده، یک لطفی هم بکند زمين اینجا 

برداریم، محصوالت  بشود زمين حاصلخيز، ما بتوانيم از زمين اینجا برداشت کنيم، سيب زمينی و سبزی و...

می خواستند یک کد به موسی بدهند که بابا تا چه زمانی می خواهی ما را کشاورزیمان هم پربرکت بشود، پر شود. آنها 

 ؟ «أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِی هُوَ أَدْنَى بِالَّذِی هُوَ خَيْرٌ»در این شهر ساحلی که حاصلخيز نيست نگه داری؟ موسی فرمود: 

ند یک چيزی اضافه کنی به می گفتند منّ و السوی دادی دستت درد نکند اینها را هم بده، یعنی می خواست

؟ چون موسی گرفت که اینها مقصودشان این است که ما را برگردان «أَتَسْتَبْدِلُونَ»منّ و السوی؛ پس چرا موسی فرمود: 

خواهند اینجا زندگی کنند. اینقدری تحمل ندارند که بایستند  به مصر! این را فهميد موسی که این جماعت دیگر نمی

 د و دستور برسد تا حمله کنيم آن سرزمين مقدس را از چنگ جبّاران در بياوریم. تا آمادگی ایجاد شو

حاال که نيتتان این است هبوط کنيد به مصر. هبوط پایين آمدن است، برگشتند به مصر. چه « اهْبِطُوا مِصْرًا»

مردمی « هِ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ کَانُوا یَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَوَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْکَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّ»شد؟ 

که به رهبری موسی عليه السالم و به لطف و عنایت ویژة خدا از چنگال فرعون در مصر نجات پيدا کردند حاال برگشتند 

مصر گرفتار ذلت شدند. که گفتيم در دور اول جماعتی که به مصر و سلسلة انبياء را یکی پس از دیگری می کشتند! در 

می خواهد عجوالنه به مادیات برسد بدون تعهد و مسئوليت پذیری در قبال اهداف و آرمانهای دین، این به چيزی 

 رسد جز ذلت. نمی

ند قصة امروز مسلمين هم همين است، مسلمين ترجيح می دهند که این زندگی دنيای خودشان را داشته باش

 شود؟  اش چه می و آن سختی و زحمت مقدماتی را برای نجات پایانی به خودشان ندهند، نتيجه

حاال چرا ذلت و غضب و مسکنت اینها را گرفت؟ نه به صرف اینکه رفتند در مصر، آن عقب گردی که کردند 

 و آن قتل نبيين بستر ساز ذلت و باعث شد سيرة کفر به آیات اهلل و سيرة قتل نبيين اتفاق بيفتد، آن کفر به آیات اهلل

« ﴾46﴿ عَصَوْا وَکَانُوا یَعْتَدُونَ»مسکنت و غضب شد. حاال چرا کفر به آیات اهلل و قتل نبيين درست شد؟ آن بخاطر 

عصيان و اعتداء، یعنی سير را خدا بيان فرمود، اینها وقتی از این جایگاه عقب گرد کردند به مصر باالخره آن ظرفيت 

تر کردند، عصيان بيشتر، اعتداء بيشتر، چرا؟ چون برگشت به مصر اصالً رویکرد  اعتدای خودشان را فعال عصيان و

رویکرد الهی که نداشت، خدا همه چيز را فراهم کرده بود که اینجا بمانند، پرورش پيدا کنند، آمادة  دنياگرایانه داشت،

آمد، عصيان و اعتداء کار را به کفر و قتل نبيين کشيد، کفر  حرکت به مراحل بعدی بشوند. عصيان آمد، اعتداء و تجاوز
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به یک آزمایش « بَلَاءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظِيمٌ»و قتل و نبيين کار را به ذلت و غضب و مسکنت خدا کشيد. همان جماعتی که 

 بزرگ نجات از فرعون پيدا کرده بودند، دومرتبه به غضب خدا و به ذلت و مسکنت گرفتار شدند.

إِنَّ »یک جمع بندی تحليلی از این آیات است. یک قاعده ای وجود دارد، آن قاعده این است که  46اال آیه ح

کند، مومن به اسالم، یهودی،  فرق نمی که اصالً تا اینجا بحثی از نصاری نداشتيم، «الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالنَّصَارَى

)که گفتيم هر کدام در وقت خودشان، مومن در زمان اسالم، یهودی در زمان تورات، نصاری، صابئی، هر کسی که باشد، 

مَنْ آمَنَ »نصاری در زمان انجيل، صابئين در زمان خودشان( هر کدام که باشند اگر کسی در این اقوام بوده یا هست که 

فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ »کند،  و صالح عمل می« مِلَ صَالِحًاوَعَ»که ایمان واقعی به خدا و قيامت دارد،  «بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

این به اجر خودش می رسد. این درواقع دارد به یک دفع دخل مقدّر است  «﴾46﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ

ه که بخواهد به یک اجری به یک لطف اصطالحاً، یک اشکالی ممکن است مطرح شود که یعنی هيچ چيز در اینها نبود

خدا؟ چرا، درست است که ما یک شکایتی از کليت این قوم داریم اما یک قاعده کلی وجود دارد هرکس به هر عنوانی 

در هر زمانی اگر حقيقت ایمان به خدا و حقيقت ایمان به قيامت را داشته باشد و طبق آنچه که خدا صالح می داند این 

، خوفی بر او نيست، حزنی هم بر او نيست. این یک طوری جبران می خواهد بکند افرادی را که در برد اجرش را می

 البالی این جریانات بودند و این افراد راضی به این وضعيت یا همراه با این تخلفات نبودند. 

ن را در عهد تفضيل و ما این را به یادتان آوردیم که شما امروز در مقابل پيامبر و قرآن اشتباه تاریخی خودتا

برتری تکرار نکنيد. آن بی تقوایی که در عهد تفضيل و برتری شما بخرج دادید، تاریخ شما نشان داده دیگر این را پایان 

 .بدهيد

 دعوت به تقوا. -6یادآوری نعمت تفضيل  -6تيتر اول سياق است.  0۴و  04 آیات

است که تازه معنا  04شرح آیه  46تا  0۴ست. و آیه ا 0۴و  04کند  واقع آن فرازی که جهت را مشخص می در

یک استدراک است، یعنی جبران، یک طرداً للباب که مردم یک وقت فکر نکنند این حکمی که  46. آیه 0۴بدهد به آیه 

کند، نه اینطوری نيست کسانی بودند که  ما کردیم کليت دارد بر همة افراد بنی اسرائيل در آن زمان تطبيق می

 رسند. اینطوری نبودند که آنها به اجر خودشان می

 


