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 11/11/1331: تاریخ    13جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

در مباحث بنی اسرائيل، نجات از مصر، مصر  29داشتيم، قبل از آیه  «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ» تا دو 29تا آیه 

از آن ميثاق کتاب و عكس العمل اینها در قبال این  بعد گرفتار شدن به مصر، منتها مصر نفسانی.مرتبه  فرعونی، تا دو

 بيان شد. ميثاق،

 است. «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ»شروع ميثاق سوم  29از آیه  

به یاد بياورید آن وقتی را که از شما ميثاق  «قُوَّةٍوَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ بِ»

گرفتيم و طور را، کوه طور را باالی سر شما بلند کردیم، یكی از معجزات الهی کندن و بلند کردن کوه طور، بر فراز سر 

ارد، یعنی ما این مردم بوده، از آنها ميثاق گرفته است، به نشانه اینكه تخلف از این ميثاق عقاب دارد، عقاب سنگين د

قَالُوا سَمِعْنَا »بشنوید،  «وَاسْمَعُوا»و  محكم بگيرید. «بِقُوَّةٍ» کوه را سرتان ویران می کنيم، و همين هم شده است،

یعنی همان  «عجل»در قلبهای آنها  و «وَأُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ »گفتند شنيدیم و عصيان کردیم،  «وَعَصَيْنَا

به  «وَأُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ»گوساله اشراب شد. اشراب شد یعنی به خورد قلبشان رفت، عجل با قلبشان عجين شد. 

ایمانتان بد چيزی است آنچه که  «بِئْسَمَا یَأْمُرُکُمْ بِهِ إِیمَانُكُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»بگو  «قُلْ«. »كُفْرِهِمْب»خاطر کفرشان 

کند اگر مومنيد. خوب دقت کنيد: این آیه را باید خوب فهميد؛ ما االن ترجمه کردیم ولی  شما را به آن امر می

در جای خودش قرار  خواهيم به درک برسيم درباره این آیه. این آیه اگر خوب فهميده شود بسياری از بحثهای بعد می

 «سْمَعُواا»و  «خُذُوا»است،  «اسْمَعُوا»زم است به آن توجه شود مسئله نكته فنی اولی که در فهم این آیه ال گيرد. می

 گویم؛ شود نگاه کرد من هر دو را می بگيرید و بشنوید. دو جور می

همان موقعی که گفته شده که خدا طور را باالی سر اینها نگه داشته. طور را بلند  «خُذُوا»مثل  «اسْمَعُوا» -1

 بعد همان موقع آنها گفتند: شنيدیم و عصيان کردیم. «خُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ بِقُوَّةٍ »کرده فرموده: 

االن گفته شده است،  «اسْمَعُوا»همان موقع که طور باالی سر آنها بلند شده است گفته شده، اما  «خُذُوا» -9

 ت؟ االن است.کی اس «الُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَاقَ ». «اسْمَعُوا»فرماید:  االن خدا می

دهم.  آورم و توضيح می االن است نه آن موقع. چند تا شاهد می «اسْمَعُوا»دقت کنيد: دومی درست است؛ یعنی 

هم مال آن موقع بود آنوقت این کوه « عَصَيْنَا الُوا سَمِعْنَا وَق»مال آن موقع بود، جواب  «اسْمَعُوا»شاهد اول اینكه اگر 

بعد « خُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا»طور را الكی خدا بلند کرده بود؟ کوه طور را باالی جماعتی بلند کنی، بعد بفرمایی 

« خُذُوا»دوم اگر  خاصيت؟! وکوه طور برگردد سرجایش! معنی ندارد. شاهد همان اول کار، طور بی« عَصَيْنَا»آنها بگویند: 

قَالُوا »بينيم در  اما می«. قالوا خذنا و سمعنا و عصينا»شد:  یک زمان گفته شده بود قاعدتا باید گفته می« اسْمَعُوا»با 

 است،« خُذُوا»چيزی جدای از « اسْمَعُوا»شود که این  زند. پس معلوم می حرف می« اسْمَعُوا »فقط ناظر به « سَمِعْنَا

به بنی اسرائيل  توسط پيامبر صلی اهلل عليه و آله. پيامبر« قُل» شود؟ با کجا داده می« الُواقَ»ه جواب شاهد سوم اینك
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بِئْسَمَا یَأْمُرُکُمْ بِهِ إِیمَانُكُمْ إِنْ کُنْتُمْ  »می فرماید، نه بنی اسرائيل عهد حضرت موسی که خطاب به آنها بفرماید:  معاصر

در صدر تاریخ « خُذُوا»است ولی با یک تفاوتی؛ این « خُذُوا»درست است که عطف به « سْمَعُواا»بنابراین این  «مُؤْمِنِينَ

شود. این عطف اشكالی هم ندارد. چرا؟ چون این  االن دارد به آنها گفته می« سْمَعُواا»ایتاء تورات به آنها گفته شده، این 

به کل بنی اسرائيل « خُذُوا» شود. معاصرین هم میدرست است آن موقع گفته شده ولی شامل حال  ،«خُذُوا»خطاب 

مختص معاصرین « سْمَعُواا»)کم(، اما  شود گفته شده، از آن موقعی که تورات نازل شد تا امروز که قرآن دارد نازل می

تَيْنَاکُمْ خُذُوا مَا آ»شود که  این می «سْمَعُواا»مختص معاصرین قرآن است، پيام « سْمَعُواا»قرآن است. اگر پذیرفتيم 

شما تعهد به تورات دادید. به آنچه که در تورات از شما ميثاقش « سْمَعُواا»است.  )ص( اش ایمان به پيغمبر الزمه «بِقُوَّةٍ

گيرید؟  کنيد و در برابرش موضع می چرا امروز از کنار پيغمبر راحت عبور می گرفته شده عمل کنيد، پایبند باشيد

شود: ما پيام تورات را گرفتيم ولی قبول نداریم که الزمه پيام تورات، ایمان به تو است، ایمان  این می« سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا»

خواهد بفرماید این عصيان اینها به خاطر همان عجلی است که در  کنيم خداوند می به قرآن است. لذا ما سرپيچی می

گفتيم  گوساله با قلبشان عجين شده بود، ات وسط بياید،اینها از همان ابتدا قبل از اینكه پای تور قلبشان فرو رفته!

کند.  محبت گوساله نماد دنياگرایی است. ميل اینها به تجميع دین و دنيا است. دینی را قبول دارند که دنيا را آباد می

حضرت یوسف گوساله در فرهنگ آنها نماد برکت و مادیت بوده است. از زمان  اصالت دنيا در دین برای آنها مطرح است.

بِئْسَمَا یَأْمُرُکُمْ بِهِ »پيغمبر بگو « لْق»کند.  این باور وجود داشته تا بگویند خدایی که ما قبولش داریم دنيای ما را آباد می

گویند ما مومن به تورات هستيم ولی قبول نداریم که باید تو را  بد چيزی است آنچه که ایمانتان )آنها می «إِیمَانُكُمْ

اگر مومن هستيد؟ چون خود را مومن به تورات معرفی « إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»کند  شما را به آن امر می قبول کنيم(

 دانيم.  از اینكه تو را به عنوان موعود تورات بپذیریم. ما تو را موعود تورات نمی« عَصَيْنَا»یعنی « عَصَيْنَا»کنند. پس  می

به این معنا نيست که چند صد سال قبل گفتند. یک دقيقه قبل هم گفته « وَعَصَيْنَاقَالُوا سَمِعْنَا »ماضی بودن 

این مهم  متعهد به سير حكيمانه و منطقی سخن. شود: نگاه تدبری به قرآن کریم، یک نگاه متعهد است. شده باشد می

 ل بخواند. است در تدبر؛ این آیه باید با سياق بخواند، با قبل بخواند، با بعد بخواند، با عق

اینجا باز به آن «. لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَیَّامًا مَعْدُودَةً»کنند؟  چه چيز به آنها جرأت داده تورات را تحریف می

دانند  شنيدیم ولی قبول نداریم با اینكه می« سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا»گویند  کند: اینكه با جرأت ایستاده و می پشتوانه اشاره می

حق هستی، به خاطر اینست که خيال خودشان را از آخرت راحت کرده اند! آخرت ما همين طوری تأمين است! تو 

مِنْ »فقط مال شماست « الِصَةًخ»َ فرماید به آنها بگو اگر دار آخرت، احتياج ندارد االن به تو ایمان بياوریم. لذا خدا می

اینجا چيز « لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَیَّامًا مَعْدُودَةً»کند؛ در قبل  را اضافه می نه بقيه، معلوم است اینجا یک چيزی «دُونِ النَّاسِ

اگر راست « ادِقِينَصَ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ»اگر چنين است  رویم، باالتری است: فقط ما هستيم که بهشت می

گویيد. تمنا در زبان عربی  مرگ داشته باشيد اگر راست میگویيد که آنقدر وضع شما آنجا خوب است، پس تمنای  می

در فرهنگ دینی مومن یا متقی کسی است که شوق مرگ دارد. درست است به  مند بودن است. شوق داشتن، عالقه

گوید خدایا من را بكش، خدایا من را از دنيا ببر. )الّا در بحثهای خاص مثل جریانهای سياسی؛ مثال تمنای  خدا نمی

که جنگ سياسی است ضمن اینكه حضرت شوق لقاء اللهی خود را « عجّل وفاتی»گ حضرت زهراء سالم اهلل عليها: مر

دهند  کند، قهر از امّت است. شاهدش هم اینست که حضرت اجازه نمی دهد، جنگ سياسی دارد با امّت می نشان می

 لوم باشد برای کسی تا االن هم نامعلوم است.( دهند قبر مطهرشان مع حتی در تشييع ایشان حاضر شوند و اجازه نمی
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اگر اجل الهی نباشد، اگر ارادة خدا به اینكه آنها » فرماید:  علی عليه السالم در خطبه همام درباره متقين می

 مال دنيا نيست، دنبال دنيا« کشيد و می رفت. باید زنده باشند نبود، آنی روح آنها در کالبد تن دوام نمی آورد، پر می

 نيست. 

اتفاقاً « بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ»خدا می فرماید هرگز تا ابد اینها تمنا نخواهند کرد مرگ را؛ چرا؟ « وَلَنْ یَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا»

گری می کنند، اینطوری می  خودشان بهتر از هر کسی می دانند که با مردن کارشان زار است، فقط اینطوری جلوه

 را به انحراف بكشند. و خدا نسبت به ظالمان عالم است. خواهند افكار عمومی

وَمِنَ »ترین مردم بر زندگی،  حریص« أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ» یابی اینان را قطعاً، قطعاً، قطعاً می «وَلَتَجِدَنَّهُمْ»

مشرکان که هيچ دینی ندارند، اینها به زندگی از مشرکان، حتی از  تر ، حریص«أَحْرَصَ النَّاسِ»؛ ببينيد «الَّذِینَ أَشْرَکُوا

دوست می دارد که ای کاش عمر کند هزار سال، « لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ»هر یک از اینان،  تر هستند: کردن در دنيا حریص

 يرد:خواهد بم هزار هم در عربی عدد کثرت است، یعنی نه هزار و یک سال نمی خواهد عمر کند، یعنی این اصالً نمی

 عمر جلوی عذاب او را نخواهد گرفت، خدا به آنچه عمل می کنند بصير است.« مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ»

سَمِعْنَا »ها همه در جواب همان «قُلْ»سوم است؛ این « قُلْ»، این «قُلْ»، «قُلْ»سوم؛ همة اینها « قُلْ»حاال 

 است. « وَعَصَيْنَا

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِکَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا »بگو هرکس که دشمن جبرئيل است، « دُوًّا لِجِبْرِیلَقُلْ مَنْ کَانَ عَ»

« مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ یَدَیْهِ»ای که  پس همانا او )یعنی جبرئيل( نازل کرده قرآن را بر قلب تو به اذن اهلل، به گونه« بَيْنَ یَدَیْهِ

برای « لِلْمُؤْمِنِينَ»و بشارت است، « وَبُشْرَى»و هدایت است، « وَهُدًى»های آسمانی قبل است،  یعنی مصدّق کتاب

شان با جبرئيل سر این است که چرا این  اوالً از این آیه فهميده می شود اینها با جبرئيل دشمنی دارند، مسئله مومنان.

گير  ی که خب جبرئيل این کار را به اذن خدا انجام داده، جبرئيل مگر تصميمقرآن را آورد به قلب تو نازل کرد؟ در حال

در این مسئله است؟ خب اینها نمی توانند بگویند که ما با خدا چپ افتادیم! این وسط دیوار جبرئيل را کوتاه دیدند؛ 

داد؟ نعوذباهلل، اینهمه آدم می گویند اگر هم وحيی هست و اگر هم جبرئيل آورندة وحی است، چرا این را آورد به تو 

حسابی در ما، علمای ما، احبار ما، رهبان ما، صاف آورده مثالً بر قلب یک امّیِّ چوپان، که از اشراف عرب هم نيست که 

البته  حداقل بگویيم از اشراف عرب است، از اعيان عرب است، چه کاری بوده او کرده! اینها با جبرئيل مشكل دارند؛ و

توجه به آیة قبلی که صحبت از عذاب بوده  با« هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ»م وجود دارد اینكه می فرماید: ای ه یک نكته

اینها یک گالیة دیگری هم دارند، حاال جبرئيل وحی را نازل کرده بر پيامبر یا هر چيز، چرا اینهمه ما را تهدید به عذاب 

هد بفرماید مومن باش بشارتش را بگير! خب تو مومن نيستی گرفتار کرده؟ این هم یک مسئله است. که خدا می خوا

مند  شود تو می توانی ایمان حقيقی بياوری و از هدایت و بشارت بهره عذاب هستی، اینكه به تو وعدة عذاب داده می

 باشی.

چرا؟ چون  لذا خدا به پيامبر اکرم می فرماید بگو به آنها هرکس دشمن جبرئيل است این دشمنی بيخود است،

یعنی کتابی که صدقِ « مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ یَدَیْهِ»جبرئيل بر قلب تو به اذن اهلل نازل کرده؛ « فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِکَ بِإِذْنِ اللَّهِ»

کتابِ قبلی را نشان می دهد، خب کتاب قبلی یک چيزی گفته که آنچه که او گفته صدقش آشكار نمی شود مگر با 
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ها و بشارت کتاب بعدی است. یعنی قرآن ثابت کرد  آمدن کتاب بعدی، این چيست؟ این وعدة کتاب بعدی است، نشانه

ها با آن تطبيق داشت، این می شود  چون همة نشانه چطور ثابت کرد؟ صدق تورات را نسبت به کتاب بعد، پيامبر بعد،

ها، با این  کتابی خواهد آمد؛ با این شاخصه صرفاً بياید بگوید قبلی راست است،، نه اینكه «مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ یَدَیْهِ»مفهوم 

می بينيم بله همه می خواند، پس این تصدیق کرد آن را، صدق آن را ثابت کرد. این شد  ها، با این رویكردها، ماهيت

اب خودشان را دستكاری حجت؛ آن وقت حجت را آنها دیدند و حاضر به قبولش نيستند، بجای اینكه قبول کنند کت

 کنند! کتمان می کنند، تحریف می کنند،  می

اگر تو با جبرئيل مشكل داری، معلوم است با اهلل مشكل داری،  خدا فرمولش را می دهد،« مَنْ کَانَ عَدُوًّا»

اب این دشمنی این است که خدا دشمن کافران ، جو«مَنْ کَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیلَ وَمِيكَالَ»فرماید:  می

 است.

نشان  22. این آیة «وَمَا یَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ»ما نازل کردیم به سوی تو آیات بين را، آیات روشن را، 

 و کفر نمی ورزد به این آیات روشن و بيّن مگر فاسقان. ،ن استآکه دعوا سر قردهد می

یک گروهی از اینها آن « نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ»آیا قرار است اینها هر وقت یک عهدی بستند، « وا عَهْدًاأَوَکُلَّمَا عَاهَدُ»

بَلْ »که چه عرض کنم « فَرِیقٌ»می خواهد بفرماید « بَلْ» عهد را پشت سر بيندازند؟ این بی تعهدی شد سيره در شما؟

 اکثرشان ایمان نمی آورند.بلكه « فَرِیقٌ»، «أَکْثَرُهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ

وقتی می آید پيامبری از جانب خدا که تصدیق کنندة آن « وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ»

می بينيم که گروهی از این « مْنَبَذَ فَرِیقٌ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِ»چيزی است که نزد آنهاست، 

یعنی همان کتاب اهلل خودشان را، آن کتاب اهلل خودشان را پشت سر « کِتَابَ اللَّهِ»کسانی که کتاب به آنها داده شد، 

 . بجایش چه می کنند؟ «کَأَنَّهُمْ لَا یَعْلَمُونَ»می اندازند، 

گرایی امتی که حاضر نشد کتاب الهی که یقين به حقانيتش  يطانسرآغاز ش «وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ»بجایش 

 شوند. ینجا دست به دامن شياطين میپيدا کرد را بپذیرد. ا

 


