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 21/21/2991: تاریخ    9 جلسه – فسطاط مبارکه سوره در تدبرتدریس  خالصه - صبوحی علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ »یک رفت و برگشتی در این مقطع از تاریخ بنی اسرائيل صورت پذیرفت، منتها 

عمالً در آن « وَفِی ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ»شدند، یعنی در آن   فقيرانه، مشمول غضب الهیظليالنه، « وَالْمَسْكَنَةُ

 خواست بفرماید، این انتقاد ما از تاریخ بنی اسرائيل مطلق نيست، 26شكست خوردند، بعد خدا در آیه  امتحان عظيم،

صحبت بشود. اگر یادتان باشد خدا اشاره کرد به جریان ميعاد معيار مشخص است، نمی خواهيم مطلق راجع به اینها 

به « وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ»همانجا خدا فرموده بود  موسی عليه السالم و به کوه طور رفتن او،

لَعَلَّكُمْ »ی انجام شد، از جنبه کتابی اش، موسی کتاب دادیم، فرقان دادیم، به اینكه نسبت به کتاب چه برخورد

  «تَهْتَدُونَ

پرستی و مسائل بعد از آن که بگذریم ماجرا اینطور شد که وقتی حضرت موسی عليه السالم از  از مسئله گوساله

مان چگونه پي بر سر کتاب. کوه طور آمدند و با خودشان کتاب آسمانی آوردند، خداوند از بنی اسرائيل ميثاق گرفت،

ای که بنی اسرائيل گمان کردند ميخواهد بيفتد بر سرشان. بعد  گرفت؟ کوه طور را خدا به اراده خود بلند کرد به گونه

آن چيزی که ما به شما دادیم با قوت بگيرید. این « خُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ بِقُوَّةٍ »خدا در این نقطه از آنها عهد گرفت. فرمود: 

یعنی کتاب الهی. « مَا آتَيْنَاکُمْ»شد؟ به نشانه قدرت الهی که اگر شما در تعهدتان، در ميثاقتان در  کوه به چه نشانه بلند

پایبند نباشيد، بدانيد من قدرت آن را دارم که نابودتان کنم به نشانه همين کوهی که بلند کردم باالی سرتان. درست 

را ما داشتيم یا نه؟ قرآن « خُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ بِقُوَّةٍ »از یاد نبریم؛ خوانيم ولی خودمان را  است که تاریخ بنی اسرائيل را می

شود قرآن را  از تورات به مراتب باالتر و برتر است. متن وحی است، الفاظ از خداست، معانی از خداست. یک دستی نمی

 یعنی اینكه کتاب را محكم در دست بگير،« اکُمْ بِقُوَّةٍخُذُوا مَا آتَيْنَ»اینكه « وَاذْکُرُوا مَا فِيهِ»گرفت. با قدرت باید بگيری. 

منظور این نيست که جلد و صفحاتش را محكم بگير، منظور اینست که محتوایش را حواست باشد یعنی توجه کنيد به 

وَاذْکُرُوا »-1دو چيز است: « وَّةٍخُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ بِقُ»باشد که شما تقوا پيشه کنيد. « لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»آنچه که در آن است. 

یعنی توجه به محتوای کتاب به قصد تقوا. تقوا یعنی چی؟ حفظ خود، حفظ جامعه خود، « لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»-6« مَا فِيهِ

 خودش را، نگه دارد.  حفظ تمدن خود. حفظ از تعرض به حدود خدا. اینكه انسان با کتاب بتواند در راه،

سپس شما بعد از این ميثاقی که از شما گرفتيم پشت کردید، به این ميثاق « ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ»

و اگر فضل خدا بر شما نبود، رحمت او نبود، با « فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِینَ»توجهی کردید.  بی

فضل خدا مانع خسارت شد، یعنی  -6اینها پشت کردند یعنی چی؟  -1کردنتان قطعا از خاسران ميشدید.  این پشت

 چی؟ 

« اعْتَدَوْا»آن جریانی را که « الَّذِینَ» که، کسانی آن« وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ» دانيد، گفتيم: خودتان می« توَلَّيْتُمْ»اینكه 

دهد. در قرآن  شناسيد که تجاوزشان راجع به چه بود؟ سبت. کد می د، شما میاز بين شما بودن« مِنْكُمْ» تجاوز کردند 

روز  این مسئله شرح داده شده است. جریان از این قرار بود که خدا بر اینها حرام کرده بود که در روز شنبه صيد کنند،
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ازه نماز جمعه در روز جمعه حرام جویانه ندارید. چه اینكه بر ما مسلمانان فقط به اند شنبه حق اقدامات مادی و منفعت

دهد: این که روز  بود، کلک سوار کردند قرآن توضيح می ای که کسب و کار حرام است. کسانی بودند که در آن شنبه

به اصطالح خودشان کاله شرعی؛ ما شنبه نرفتيم ما جمعه گودالهایی کندیم. چون خداوند  جمعه گودالهایی ميكندند،

کردند اما صيد غير حضوری! بعد یكشنبه  ماهی ميفرستاد در حقيقت همان شنبه صيد می هم اتفاقا شنبه حسابی

آیا صرف اینكه کسانی این کار را کردند این  فرماید این اعتدایشان بود. بردند. خدا می کردند و می آمدند جمعش می می

این تابلوی تالش بنی  است، اش؟ نه، این سمبلش است، این اوجش ميشود رویگردانی یک امتی از کتاب آسمانی

اسرائيل است برای توجيه دین به نفع دنيا. بنی اسرائيل این گرایش را از خود نشان داده که عيب ندارد کتاب آسمانی 

دهيم که مزاحمتی با منافع مادی ما پيدا نكند. اصل، منافع مادی ماست. این  هم باشد ولی ما طوری توضيحش می

اکی است. یک جرم عادی نيست. این حكایت ميكند از یک رویكرد در این قوم؛ ميل به جریان، جریان بسيار خطرن

تفسير دین به نفع دنيا؛ مسلمين هم این رویكرد را داشته باشند، همان پشت کردن به کتاب آسمانی است. تفسير قرآن 

ما « نَا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينفقُلْ» به نفع دنيایمان همان پشت کردن به کتاب آسمانی است. خدا چطوری لطف کرد؟ 

 بوزینگانی رانده شده باشيد. بوزینه کرد آنها را، مسخشان کرد. وقتی که ميثاق حسی است، گفتيم به اصحاب سبت،

فقُلْنَا لَهُمْ کُونُوا » مجازاتش هم حسی است« خُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ بِقُوَّةٍ»طور را آورد باالی سرشان « وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ»

حاال برای ما مسلمانها این ميثاق عقلی است لذا مجازاتش هم عقلی است. لذا کسانی از مسلمين که « قِرَدَةً خَاسِئِينَ

شوند بوزینگان عقلی  کنند. اینها می قرآن را محصور دنياگرایی خویش کنند به لحاظ عقلی تنزل به مقام قرده می

شود با تفسير دنياگرایانه  کنند. کتاب آسمانی را نمی کنند ولی در حد بوزینه تنزل پيدا می پيدا نمیمنتهی چهره بوزینه 

شدند،  با آن بازی کرد، این پشت کردن است. کتاب آسمانی را باید جدی بگيریم اگر متجاوزان شنبه مجازات نمی

قابل توجه  رحمت خداست. این از شد.نجات یک جامعه است، جامعه به تدریج کلش به قرده شدن محكوم می

 دستگاههای قضایی؛

لِمَا بَيْنَ »ما این جریان قرده شدن، بوزینه شدن متجاوزان شنبه را مایه عبرت قرار دادیم « فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا»

و در « مَا خَلْفَهَاوَ»یعنی روبرویش، پيش رویش « لِمَا بَيْنَ یَدَیْهَا»در زمان خودش یعنی نسبت به شرایط حاضر  «یَدَیْهَا

 «.وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ»برای کسانيكه « لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»و موعظه ای قرار دادیم برای متقين « وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ» آینده. 

یَأْمُرُکُمْ أَنْ تَذْبَحُوا  إِنَّ اللَّهَ»به قومش گفت:  آنوقتی را بياد بياورید حضرت موسی)ع(« وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ»

کنی؟ گاو  آیا ما را مسخره می« أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا»گفتند: « قالُوا»َدهد یک گاوی را ذبح کنيد.  خدا به شما فرمان می «بَقَرَةً

داده  در فرهنگ اینها سمبلی از دارایی و برخورداری بوده است. علت اینكه نماد و تجسم و تمثل خدا را هم گاو قرار

 برم از اینكه از جاهالن باشم.  پناه به خدا می« قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ»بودند همين بوده است. 

شناسيم، دعا کن از پروردگار بخواه  گفتند گاو مورد نظر خدا را ما نمی« قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّکَ یُبَيِّنْ لَنَا مَا هِیَ» 

همانا « إِنَّهَا بَقَرَةٌ» همانا پروردگار من فرمود: « آِنَّهُ یَقُولُ»فرمود:  )ع( موسی« قَالَ»ن کند برای ما این گاو چيست؟ تبيي

 «فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ« » عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِکَ»ميانسال است.  نه پير است و نه جوان،« لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ»آن یک گاوی است 

دهد که سوال نكنيد. بروید یک گاو بكشيد.  موسی عليه السالم کد می شوید انجام دهيد. پس آنچه را که فرمان داده می

یكبار دیگر دستت را باال ببر و بگو پروردگار  «قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّکَ»کشتند، کار تمام بود.  اگر همان اولش یک گاو می
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فرماید:  فرمود: همانا خدای من می )ع( موسی« قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ»روشن کند برای ما رنگش چی باشد؟ « یُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا»

خواست شبيه به همان گاوی که سامری « تَسُرُّ النَّاظِرِینَ»  درخشنده« فَاقِعٌ لَوْنُهَا»رنگش زرد باشد. « إنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ»

 داد. خدا هم درست روی همان رنگ دست گذاشت.  یی زیبا که صدا هم میگاو طال طال ساخت. برایشان با

به ما بگوید این چيست؟ « یُبَيِّنْ لَنَا مَا هِیَ»گفتند یكبار دیگر بخوان پروردگارت را برای ما « قالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّکَ»

 ا، بيخيال شود حضرت موسی )ع(.ل شود خدنمی خواهند بكشند، دوست ندارند این کار را انجام دهند، بلكه بيخيا

إِنَّ الْبَقَرَ »یک بار دیگر سوال اولشان را تكرار کردند. بگو پروردگار تو به ما بگوید این گاوِ چيست؟ گفتيم که!  

ا سال هستند و مثالً زرد هستند و اینها، م این گاو مدنظر خدا بر ما مشتبه شده، خيلی گاوها هستند ميان« تَشَابَهَ عَلَيْنَا

نْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنَّا إِ»سال زرد!  اینهمه گاوِ ميان الّا و کدام یک را بكشيم؟ حتماً یک گاوِ مخصوصی مدنظر خداست،

کنيم و  ان شاءاهلل اگر این سوال را هم خدا جواب بدهد ما هدایت می شویم، یعنی آن گاو مدنظر را پيدا می« لَمُهْتَدُونَ

این  «إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِی الْحَرْثَ»گفت همانا پروردگار من می فرماید: « یَقُولُقَالَ إِنَّهُ »می کشيم. 

گاوی که من می گویم گاو رامی نيست که زمين را شخم بزند و یا کشت را آبياری کند، از طرف دیگر، حاال خدا 

ای  آن رنگ زردی هم که گفتيم خالص است، هيچ شياری، لكه« لَا شِيَةَ فِيهَامُسَلَّمَةٌ »مشخصات را بيشتر می کند: 

حاال حرف حق را آوردی! حاال معلوم شد چه « قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ» «مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا»ندارد، خالص زرد است 

 و نزدیک بود که انجام ندهند. « کَادُوا یَفْعَلُونَوَمَا »پس باالخره ذبحش کردند. « فَذَبَحُوهَا»خواهی.  می

به یاد بياورید آن وقتی را که یک کسی را کشتيد، « وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا»یک پرده قبل تر است. « وَإِذْ قَتَلْتُمْ»این 

پس هر « رَأْتُمْ فِيهَافَادَّا»شان ثبت است.  اسرائيل قتل خاصی بوده که در تاریخ این هم معلوم است که در تاریخ بنی

فَادَّارَأْتُمْ »گروهی از شما از خودش سلب مسوليت می کرد در آن باره، یک مقتولی بود که هيچ کس گردن نمی گرفت! 

و خداوند آنچه را که پنهان می کردید آشكار کرد. خدا آشكارکنندة آن چيزی « خْرِجٌ مَا کُنْتُمْ تَكْتُمُونَوَاللَّهُ مُ» «فِيهَا

که کتمانش می کردید. یعنی اینكه چه کسی قاتل بوده، خدا آشكار کنندة آن است. چطور آشكار کنندة آن  است

 است؟ 

ها؛  قاتل من فالنی بوده از فالنی دم گاو را زدند به ميت همانا و مقتول بلند شد. گفت:« فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا»

خدا با این معجزه « کَذَلِکَ یُحْيِی اللَّهُ الْمَوْتَى»ین کار را انجام داد؟ نه آیا خدا خيلی روی آن مقتول حساس بود که ا

یقين ایجاد کرد برای امت که اینگونه خدا مردگان را زنده می کند. این نشانی باشد از قدرت خدا بر زنده کردن 

به حقيقت قيامت ملتزم  باشد که پایبند باشيد،« تَعْقِلُونَ...وَیُرِیكُمْ »ای است،  و این یک نشانه این آیه بود: مردگان.

 باشيد.

مانند همين « وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ» 39جریان ذبح بقره هم به کتاب مربوط است، آیه 

« قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا»گوش بدهيد؛  بشنوید،« خُذُوا مَا آتَيْنَاکُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا»تعبيری که در همين آیات داشتيم: 

یعنی اصالً فلسفة اینكه اینها نمی توانستند « وَأُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ»گفتند شنيدیم ولی نافرمانی کردیم، چرا؟ 

ا می خواست خد داشتند؛ گاو و فرمان بُرداران خوبی در راستای کتاب آسمانی باشند، محبت خاصی بود که به گوساله
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هنوز دنبال این هستند که خدا را در نماد گاو خالصه کنند!  ببين اینها هنوز دل نكندند! با این تابلو به ما نشان بدهد

 هنوز دین را با دنيایشان تفسير کنند و حل کنند! 

ها، همة موارد، جریان مقتول، بالء «إِذْ»سپس بعد از آن، بعد از کل « ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ»فرمود: 

وقتی می فرماید بعد از آن ، «ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ»عظيم. ببينيد فنی می خواهم بگویم دقت کنيد: این 

دو گزینه ما داریم:  ربط دارد. دلهای شما قسی شد. پس معلوم است این قساوت به این مشارٌاليه آن هرچه که هست،

قبلی چيزی از بنی اسرائيل به عنوان « إِذْ» قبلی دقيقاً چيست؟« إِذْ»ها. «إِذْ»تمام  -6قبلی است. « إِذْ»خصوصِ  -1

برداری  ها پرده«إِذْ»ها نگاه کنيم: تمام «إِذْ»اما اگر به تمام  مثالً نقض ميثاق یا مثالً تخلف تاریخی، چيزی نقل نشده،

یخی بنی اسرائيل، در کدام مقطع؟ در مقطع نجات از مصر تا برگشتن به مصر. های تار می کند از تخلفات و بدعهدی

 زائيدة یک تاریخ ظلم و بدعهدی و خلف وعده و نقض ميثاق است.« قَسَتْ قُلُوبُكُمْ»این 

معلوم است که اینها مواظب دین نيستند، اینها مواظب یک تاریخ لجاجت هستند، می خواهند بگویند ما 

ثُمَّ قَسَتْ »آنهایی هستيم که به این سادگی تن به دین و آموزه و کتاب و خدا و پيامبر نمی دهيم. بله دیگر می شود: 

تر؛  و یا از سنگ هم سخت« أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً»پس قلبهای شما شد مانند سنگ؛ « فَهِیَ کَالْحِجَارَةِ»؛ «قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ

تر؟ سه تا چيز خدا برای سنگ ذکرمی فرماید ببينيد سنگ که سنگ است، سفت است، سه تا تأثر  چرا از سنگ سخت

  «إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا»می فرماید: ترین تأثر.  تا پایيناز خودش نشان می دهد؛ تأثرها را خدا از باالترین تأثر می شمارد 

«. مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ»؛ هر سه تا «لَمَا یَهْبِطُ»، «لَمَا یَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ»، «لَمَا یَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ»اینكه سنگ 

و سنگ سه رتبه دارد، می فرماید: جریان جریانِ  ای که انجام می دهد، این مقایسه بين بنی اسرائيل دقت کنيد مقایسه

خشيت است. کالً در عالم تأثری نيست حتی برای سنگ الّا به خشيت، انسان به جایی برسد که از یک جماد هم 

 تر شود؛ قساوتش از یک سنگ بيشتر شود. تر و پایين پست

 


