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چکیده
) تورات و تاریخ به بررسی شيوه های رهبری حضرت موسی(ع،این تحقيق با بررسی مفاهيم و اشارات آیات قرآن کریم
 برگرفته از کتب مرتبط به سيرة رهبری حضرت، روش گرد آوری داده ها در این تحقيق.در مواجهه با قوم بنی اسرائيل بپردازد
 در کنار آن از کتب روایی معتبر استفاده می شود و برای تحليل داده های گردآوری شده.موسی خصوصا در قرآن مجيد است
 بررسی ابعاد و سيره رهبری حضرت موسی در جنبه.از روش تحليلی – توصيفی یا همان روش اجتهادی استفاده می شود
 مبارزه بانظام طغيان: دردوران رسالت حضرت موسی(ع)دوهدف اصلی بيان می شود.های مختلف شایسته بحث است
گرفرعونيان برای تداوم بخشی به حرکت توحيدی انبيای پيشين ودیگری ساماندهی این حرکت توحيدی با همراهی بنی
 حضرت موسی(ع) در راه بنيان گذاری تمدن اصيل و عظيم الهی و.اسرائيل و نظارت براحوال این قوم و مدیریت آنها
 نجات بنی،درهم کوفتن اشرافيت و مالکيتهای غاصبانه، مبارزه با استکبار، نشرتوحيد: مانند،خدمات بزرگی را انجام داد،انسانی
موسی(ع)توانست به عنوان حاکمی مصلح و آگاه در. تالش برای ایجاد دولت و ملتی واحد و تأسيس شریعت آسمانی،اسرائيل
این رسالت پيامبربزرگی.برخورد مناسب بانوع فتنه را مدیریت کند،مقابل جریانات فتنه که به اشکال متفاوتی بروز پيداکرده بود
.بود که مهم ترین هدفش را اصالح اجتماعی و ایجاددولتی مصلح معرفی کرد
 قوم بنی اسرائیل،) حضرت موسی(ع،شیوۀ رهبری، قرآن کریم:کلیدواژه
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Abstract
This study examines the meaning of the verses of the Qur'an, the Torah, and part of the story
to explore the ways in which the Prophets Moses (peace be upon him) used to guide the people of
Israel. The data collection method in this study is taken from books related to the guidance of the
Prophet Moses, especially from the Holy Quran. In addition, valid narrative books are used, and this
information was examined using the Ijtihad method.The Great Divine Prophet saved the Israelites
from hypocrisy, racism, hooliganism and atheistic tendencies. One of the great events of this Great
Prophet is his revolutionary step against the Egyptian pharaoh and, ultimately, the formation of a
revolutionary government. Thus, Moses is a revolutionary, religious and social leader, and therefore
the aspects of his leadership in various directions are worthy of discussion. During the mission of the
Prophet Moses two main goals were expressed: the fight against the rebellious system of the pharaohs
for the continuation of the movement of the former monotheistic movements and the organization of
this monotheistic movement with the help of the Israelis and the observation and management of
people. The Prophet Musa (peace be upon him) greatly assisted in creating a gigantic, divine and
human civilization, such as: Publication of Tawheed, the fight against arrogance, the abolition of
aristocrats, salvation.
Keywords: Holy Qur'an, Leadership, Prophet Moses (PBUH), the people of Israel
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دراسة لقيادة النبي موسى (ع) في وجه بني اسرائيل
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mtnorozi@yahoo.com  مدرس معهد اإلمام الخميني التعليمي والبحثي،محمدتقي نوروزی
ملخص
أ
تبحث هذه الدراسة في معنى ايات القران والتوراة وجزء من القصة الستكشاف الطرق التي استخدم بها االنبياء موسى (صلى
أ
، إن طريقة جمع البيانات في هذه الدراسة ماخوذة من الك تب المتعلقة بتوجيهات النبي موسى.هللا عليه وسلم) إلرشاد شعب إسرائيل
 وقد تم فحص هذه المعلومات باستخدام طريقة، يتم استخدام ك تب سردية صالحة، باإلضافة إلى ذلك.وخاصة من القران الكريم
أ
 تشكيل حكومة، وفي نهاية المطاف، واحدة من االحداث الكبرى لهذا النبي العظيم هي خطوته الثورية ضد الفرعون المصري.االجتهاد
 وخالل، وبالتالي فإن جوانب قيادته في اتجاهات مختلفة جديرة بالمناقشة، فإن موسى قائد ثوري وديني واجتماعي، وهكذا.ثورية
أ
 مكافحة النظام المتمرد للفراعنة من اجل استمرار حركة الحركات التوحيدية: تم التعبير عن هدفين رئيسيين،مهمة النبي موسى
 ساعد النبي موسى (صلى هللا عليه وسلم) إلى.السابقة وتنظيم هذه الحركة التوحيدية مع بمساعدة اإلسرائيليين ومراقبة وإدارة الناس
أ
 والخالص، وإلغاء االرستقراطيين، ومكافحة الغطرسة، نشر التوحيد: مثل،حد كبير في خلق حضارة عمالقة وإلهية وإنسانية

 شعب اسرائيل، ) النبي موسى (عليه الصالة والسالم،  القيادة،  القران الكريم:الکلمات المفتاحیة
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Аннотация
В этом исследовании рассматриваются значения стихов Корана, Торы и часть
истории, чтобы исследовать способы, которыми использованными Пророкам Моисеем
(мир ему) для руководства народа Израиля. Метод сбора данных в этом исследовании
взят из книг, связанных с руководством Пророка Моисея, особенно из Священного Корана. Кроме того, используются действительные повествовательные книги, а эти информации рассматривались по методу Иджтихаду. Одним из великих событий этого
Великого Пророка является его революционный шаг против египетского фараона и в
конечном итоге формирование революционного правительства. Таким образом, Моисей является революционным, религиозным и социальным лидером, и поэтому аспекты
его лидерства в различных сторонах заслуживают обсуждения. В ходе миссии Пророка
Моисея выражены две основные цели: борьба с бунтарской системой фараонов за продолжение движения бывших монотеистических движений и организация этого монотеистического движения с помощью израильтян и наблюдение за людьми и управление
ими. Пророк Муса (мир Ему) оказал огромную помощь в создании гигантской, божественной и человеческой цивилизации, такой как: Публикация Таухид, борьба с высокомерием, уничтожение аристократов, спасение.
Ключевое слово: Священный Коран, Руководство, Пророк Моисей (мир Ему), народ Исраиля
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مقدّمه
از آنجا که یکی از مهم ترین نيازهای بشر در نظم و سازماندهی به امور جامعه و کشور ،نياز به تشکيل حکومت و رهبری
درجامعه می باشد؛ دین اسالم به عنوان یک دین جامع و همه جانبه نگر،توجه خاصی به مباحث رهبری داشته و رهبران الهی
را موظف به تشکيل حکومت میکند .ازجمله انبيای اولوالعزم که یک حکومت الهی راتشکيل داده و ادارة جامعه متدینين را بر
عهده گرفته و با فاسدان عصرخود همانند فرعون ،هامان و قارون به مبارزه برخواسته است ،حضرت موسی(ع)می باشد .کتب
عهد قدیم(تورات) و همچنين قرآن کریم و کتب تاریخی ،به سيرة رهبری سياسی آن حضرت و زوایای مختلف حکومتی ایشان
توجه داشته اند.در مقالة حاضر درصددیم که به بررسی شيوة رهبری حضرت موسی(ع) در مواجهه با قوم بنی اسرائيل بپردازیم.

بیان مسئله و تعیین قلمرو تحقیق
ازجمله وظایف ادیان آسمانی ورهبران الهی ،تشکيل حکومت واداره ی جامعه ی دینی است و در قرآن کریم نمونه هایی از
خصوصيّات و ویژگيهای رهبران الهی مانند حضرت نوح(ع)  ،حضرت ابراهيم(ع)،حضرت موسی(ع) وحضرت محمّد(ص) ذکر
گردیده است .در این ميان ،حضرت موسی(ع) نقش ویژه ای در هدایت و رهبری قوم بنی اسرائيل را داشته است و در حدود
یک پنجم از آیات قرآن کریم به رفتارهای قوم بنی اسرائيل اشاره شده است .این تحقيق در صدد است که به بررسی شيوه
رهبری حضرت موسی(ع) در مواجهه با قوم بنی اسرائيل بپ ردازد و بعد از آن رفتارها و نگرش های قوم بنی اسرائيل را مورد
کاوش قرار دهد.

روش تحقیق
برای تحليل دادههای گردآوری شده از روش توصيفی -تحليلی یا همان روش اجتهادی استفاده میشود .بررسی روشهای
تبليغی حضرت موسی(ع) در سایه روش تاریخی امکانپذیر است ،زیرا قضيّة آن حضرت یک امر تاریخی است و محقّق باید با
توجه به آثار و اسناد و دقت در آنها بکوشد و قایع مسلّم و محقق گذشته را از نو در ذهن مجسّم کند و با مطالعة کردار و گفتار
حضرت موسی(ع) روشهای دعوت وی را استخراج نماید.

ادبیّات تحقیق
تعریف رهبری :در یک تعریف ساده و کلی میتوان گفت :که رهبری اعمال نفوذ در افکار ،رفتار و تصميمات دیگران به گونهای
که از روی ميل و رغبت برابر انتظار ،عمل بکنند (موسی خانی و محمّد نيا1385،ش/14صص.)163-203
«رهبری» نفوذ در مردم به منظور همراه کردن آنها برای رسيدن به مقصودی مشترک است .سازمانها هنگامی میتوانند در
ماموریتها و رسيدن به اهداف مطلوب خودشان موفق شوند که از رهبری توانمند و کارآمد برخوردار باشند .زیرا «رهبری»
مهمترین عامل تداوم حيات جوامع و استمرار موفقيت در سازمانها است .رهبران در وظيفه خودشان فرآیندی را دنبال میکنند
که شامل برنامهریزی ،سازماندهی ،نظارت و کنترل ،انگيزش و ارتباطات ،هدایت و سازمانی به کار گيرد( .جوادی
آملی1383،ش/273ص)6
مقصود ما از رهبری ،قدرت فائقه ای است که اگر در فردی ظاهر شود ،موجب بروز ویژگيهایی می شود که باعث تبعيت عالقه
مندانه دیگران شده و فرامين آ ن بدون مشقت و استقامت مورد پذیرش و عمل واقع می شود(.بابایی1396،ص )25به عبارت
دیگر رهبری و فرماندهی واژه هایی هستند که گاهی از نظر مفهومی خيلی به هم نزدیک هستند.و برخی مهارتهای رهبری را
در فرمانده و مدیریت توسعه می دهند(کامرون کيم)2008،

نگاهی به جایگاه رهبری از منظر قرآن و سنت
در فرهنگ اسالمی  ،سبک برخواسته از قرآن و سنت پيامبر(ص) و اهل بيت عليهم السالم با توجه به نقشی که رهبران در
توسعه  ،حيات و مرگ جامعه دارند ،اهميت فوق العاده ای بر آن قائل هستند و تنها چيزی که در لسان قرآن به آن نعمت
گفته می ش ود و از چگونگی تعامل با آن سوال خواهد شد،رهبران الهی است(.تکاثر )8:واقعيت و تجربه ثابت کرده که مدیران
تنها با برنامه ریزی و سازمان دهی و تقسيم فعاليتها نمی توانند سازمان را به موفقيت برسانند  ،بلکه نيازمند هدایت و کنترل
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می باشند.چرا که انسان ها بر عکس حيوا ناتکه ا هدایت تکوینی و کلی به مقصد می رسند ،نيازمند هدایت مستمر و کنترل
دایمی هستند تا هویت دنيوی و مراحل بعدی سير تکوین خود را رقم بزنند(.مطهری1362،ص)14

نگاهی به واژه بنی اسرائیل
بنی اسرائيل یکی از از القاب حضرت یعقوب(ع)اسرائيل بوده است و فرزندان او را بنی اسرائيل(فرزندان اسرائيل)می خوانند.در
علت نامگذاری یعقوب به این نام دو وجه ذکر شده است:
یکی اینکه اسرائيل لغتی عبری و مرکب از ((اسرا)) به معنای عبد و ((ئيل)) به معنای اهلل است .پس اسرائيل یعنی عبداهلل و
یعقوب چون خود را عبد خدا می خواند  ،ملقب به این نام شد  .ودیگر اینکه اسرائيل در لغت عبرانی به معنای پيروز بر قهرمان
نيز هست و به کسی اطالق می شود که قهرمانی را نجات بدهد و چون یعقوب در کُشتی بر خدا ( یا فرشته ای که نماینده و
مظهرقدرت الهی بود )پيروز شد ،او را پيروز قهرمان و .اسرائيل خواندند(.حاجی صادقی،عبداهلل،سيمای یهود در قرآن،ص-23
)22
بنى اسرائيل که پيش از یعقوب عليه السالم« ،عبرانيان» ناميده مى شدند (خرمشاهى ،ج  ،1ص  )391نام قومى کهن است
که در قرآن از آن فراوان یاد شده است .کثرت یادکرد این قوم در قرآن کریم مبين اهميت شناسایى این قوم از منظر قرآن
است.
واژه)) اسرائيل ((در قرآن کریم به عنوان نام حضرت یعقوب دو بار به کار رفته است (آل عمران93 :؛ مریم .)58 :این واژه
به معناى برگزیده خدا ،بنده خدا (زمخشرى1407 ،ق ،ج  ،1ص  )130و کسى که تحت تدبير الهى است ،مى باشد (مصطفوى،
 ،1360ج  ،1ص  .)72معناى «پيروز بر خدا» نيز براى این واژه به کار رفته است .این معنى به عباراتى از سفر پيدایش (:32
24ـ ) 30اشاره مى کند که براساس آن خدا بر یعقوب عليه السالم ظاهر شد و با او کشتى گرفت و سرانجام یعقوب بر او پيروز
شد (مصطفوى ،1360 ،ص  .)72در فقرات دیگرى از سفر پيدایش ،ظاهر شدن مجدد خدا بر یعقوب مطرح شده است؛ آنجاکه
مى گوید« :و خدا بار دیگر بر یعقوب ظاهر شد ...و او را برکت داد و خدا وى را گفت :من خداى قادر مطلق هستم( »...پيدایش:
9 :35ـ .)11اما برخى واژه خدا را در این فقرات به «فرشته خدا» تفسير کرده اند.
از آیات قرآن چنين برمى آید که در تعبير خاص ،مراد از« بنى اسرائيل »یهود قدیم است که متشکل از فرزندان و نوادگان
حضرت یعقوب و مشتمل بر اسباط دوازده گانه است (خزائلى ،1378 ،ص  .)121البته این تعبير در مفهوم عام خود به یهود
نيز اشاره دارد که شامل یهودیان بعد از حضرت موسى (بقره246 :؛ مائده )78 :و یهودیان معاصر با حضرت عيسى (آل عمران:
49؛ مائده72 :؛ زخرف59 :؛ صف )6 :و یهودیان معاصر با پيامبر اسالم صلى اهلل عليه و آلهاست (بقره211 :؛ نمل)76 :
توصيفات بنى اسرائيل در کتاب اشعياى نبى و قرآن کریم
در فقرات فراوانى از کتاب اشعياى نبى ،به رویگردانى قوم بنى اسرائيل از خدا و عدم توجه آنها به دعوت انبيا و آلودگى به
گناهان تصریح شده است که در بسيارى از موارد ،با تعاليم قرآن کریم مشترک است:
 .۱رویگردانی بنی اسرائیل از خدا در کتاب اشعیای نبی
در فقرات ابتدایى کتاب اشعيا در خصوص یاغى گرى بنى اسرائيل چنين آمده است« :اى آسمان ،بشنو و اى زمين ،گوش بگير؛
زیرا خداوند سخن مى گوید .پسران پروردم و برافراشتم ،اما ایشان بر من عصيان ورزیدند .گاو مالک خویش را ...مى شناسد،
اما اسرائيل نمى شناسند و قوم من فهم ندارند .واى بر امت خطاکار و قومى که زیر بار گناه مى باشند ...خداوند را ترک کردند...
و به سوى عقب منحرف شدند» (اشعيا2 :1 :ـ .)5آن گاه در فقراتى دیگر ضمن تصریح بر فساد بنى اسرائيل و تهى شدن اعمال
مذهبى از روح اصالح و تعبد و بندگى ،خطاب خداوند به قوم بنى اسرائيل را چنين بازگو مى کند« :هنگامى که دستان خود
را دراز مى کنيد ،چشمان خود را از شما خواهم پوشانيد و چون دعاى بسيار مى کنيد ،اجابت نخواهم کرد؛ زیرا که دست هاى
شما پر از خون است .خویشتن را شسته ،طاهر نمایيد و بدى اعمال خویش را از نظر من دور کرده ،از شرارت دست بردارید»...
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(اشعيا10 :1 :ـ )17و در فقراتى دیگر ،یاغى گرى این قوم را این گونه مطرح مى کند ...« :این قوم فتنه انگيز و پسران دروغگو
مى باشند؛ پسرانى که نمى خواهند شریعت خداوند را استماع نمایند» (اشعيا8 :30 :ـ)9
اشاره به بنى اسرائيل با تعابير قوم من ،پسران ،و پسران دروغگو از سویى و تصریح بر گناهکارى و انحراف آنان از دستورات
الهى از سوى دیگر ،حاکى از آن است که خداوند مقام تشریفى فرزندخواندگى به معناى تقرب به درگاه الهى را مبتنى بر
تقيدات و تعهدات دینى نموده و این مقام را براى کسانى قایل شده است که به عهد و تکليف الهى مقيد باشند ،اما به واسطه
عدم تقيد بنى اسرائيل به فرامين الهى ،خداوند آنان را از این مقام ساقط نموده و به تقبيح اعمال آنان مى پردازد تا جایى که
در خطاب به اشعياى نبى ،او را موظف مى سازد این مطلب را به صورت سندى براى آیندگان مکتوب کند ...« :بيا و این را در
نزد ایشان بر لوحى بنویس و بر طومارى مرقو م ساز تا براى ایام آینده تا ابداآلباد بماند؛ زیرا که این قوم فتنه انگير و پسران
دروغگو مى باشند» (اشعيا8 :30 :ـ .)10اشعيا در نبوت هاى خود به مردم اسرائيل مى گفت :تقدیر و سرنوشت کور بر امور
خالیق حاکم نيست ،بلکه خداوند قادر ،زمام امور را در دست دارد و مردمان شریر و اقوام گناهکار را کيفر خواهد داد (ناس،
 ،1385ص )514
از این رو ،در فقراتى دیگر ،خداوند به قطع رابطه با قوم بنى اسرائيل تصریح نموده و مى فرماید ...« :خطایاى شما در ميان
شما و خداى شما حایل شده است و گناهان شما روى او را از شما پوشانيده است تا نشنود؛ زیرا که دست هاى شما به خون
و انگشت هاى شما به شرارت آلوده شده است .لب هاى شما به شرارت تنطق مى کند .احدى به عدالت دعوى نمى کند ...به
بطالت توکل دارند و به دروغ تکلم مى نمایند ،به ظلم حامله شده ،شرارت را مى زایند» (اشعيا2 :59 :ـ)4
بر این اساس ،مى توان گفت :برگزیدگى مقيد به التزام و تقيد به تکاليف و اوامر الهى است ،نه منسوب بودن به قوم و نژاد
و تيره اى خاص .از این رو ،در فقراتى دیگر ،هدف از ابالغ شریعت را برقرارى عدالت به مفهوم عام آن معرفى کرده و به صراحت
مطرح مى کند که قوم بنى اسرائيالز قوانين ا لهى سرباز زده و از خداوند اطاعت نکردند« :خداوند را به خاطر عدل خود پسند
آمد که شریعت خویش را تعظيم و تکریم نماید .ليکن اینان قوم غارت و تاراج شده اند ...چونکه ایشان به راه هاى او نخواستند
سلوک نمایند و شریعت او را اطاعت ننمودند» (اشعيا21 :42 :ـ)24
.2رویگردانی بنی اسرائیل از خدا در قرآن کریم:
در قرآن کریم نيز به طغيان و رویگردانى بنى اسرائيل از خدا و عدم توجه آنها به دعوت انبيا تصریح شده است؛ آنجاکه مى
ال
ف بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَ َليْهَا بِ ُک ْفرِهِمْ َف َ
فرمایدَ « :ف ِبمَا نَ ْقضِهِم مِيثَا َقهُمْ وَکُ ْفرِهِم بَآیَاتِ اللّهِ َو َقتْلِ ِهمُ األَنْبِيَاء بِغَيْرِ حَقًّ وَ َقوْلِ ِهمْ ُقلُوبُنَا غُلْ ٌ
یُؤْمِنُونَ إِالَّ َقلِيالً» (نساء)155 :؛ به دليل نقض ميثاقشان با خدا و کفر ایشان نسبت به آیات خدا و کشتن به ناحق انبيا و گفتن
اینکه دل هاى ما بسته است ،خدا به خاطر کفرشان بر دل هایشان مهر زد ،پس جز اندکى از آنها ایمان نمى آورند.
جمله «فبما نقضهم ميثاقهم» خالصه اى از پيمان شکنى هاى بنى اسرائيل است و جمله «وکفرهم بآیات اهلل» خالصه اى
از انواع کفرهایى است که این امت به آن گرفتار شدند؛ کفرشان در زمان موسى عليه السالم و کفرشان بعد از آن زمان ،که
قرآن کریم بسيارى از آنها را برشمرده است .از جمله آنها ،دو موردى است که در صدر سياق این آیات مطرح شده؛ یکى در
ک َفقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ جَهْرَةً»(نساء )153 :و یکى هم در جمله «ثُمَّ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا
جمله « َف َقدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَکْبَرَ مِن ذَ ِل َ
جَاءتْهُ ُم ا ْلبَيِّنَاتُ» (نساء .) 153 :همچنين منظور از عبارت «وَ َقتْلِهِ ُم الْأَنْبِيا َء بِغَيرِ حَق» این است که بنى اسرائيل انبيا را بدون
حق کشتند؛ نظير زکریا و یحيى و غير آن دو بزرگوار ،که قرآن به طور اجمال از آنان یاد کرده است (طباطبائى ،1374 ،ج ،5
ص 214ـ)215
قرآن کریم نتيجه گناهان بنى اسرائيل را بسته شدن دل هایشان از فهم حقایق و محروم شدن از هدایت و ایمان بيان مى
کندَ « :فبِمَا نَ ْقضِهِم مِيثَا َق ُهمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا ُقلُوبَهُمْ قَاسِيَةً یُحَرِّفُونَ الْکَ ِلمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظّا مِّمَّا ُذکِّرُواْ( »...مائده)13 :؛ پس
به دليل شکستن پيمانشان( بنى اسرائيل)  ،آنها را لعنت کردیم و دل هاى آنها را سخت نمودیم؛ چراکه آنها کالم الهى را از
مواضع خودش تحریف مى کنند و نصيب فراوانى را که بدان متذکر شده اند ،رها مى نمایند.
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براساس آیات 21ـ 26سوره «مائده» ،بنى اسرائيل به سرپيچى صریح و علنى از فرامين خدا پرداخته و مستوجب سرگردانى
چهل ساله در بيابان گشتند .این آیات علت نافرمانى بنى اسرائيل را بهره نبردن از ایمان حقيقى و عدم توجه به وعده هاى
الهى معرفى مى کند ؛ زیرا مى فرماید ...« :وَعَلَى اللّهِ َفتَوَکَّلُواْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِينَ قَالُواْ یَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدا( »...مائده:
23ـ )24و توکل بر خداوند را نشانه ایمان حقيقى معرفى مى کند ،امابنى اسرائيل بر خدا توکل نکرده و از انجام امر الهى سر
باز زدند .براساس تعاليم هر دو کتاب مى توان گفت :بنى اسرائيل ،قومى فاقد ایمان حقيقى هستند که به دليل آلودگى به
گناه و نافرمانى از خداوند ،به گمراهى گرایيده و نافرمانى هاى متعددى را به ظهور رسانده اند.
.3انحراف عمیق فکری بنی اسرائیل در کتاب اشعیای نبی
قوم بنى اسرائيل على رغم حضور انبياى متعدد در ميانشان ،به شرک و بت پرستى آلوده شدند .در فقراتى از کتاب اشعيا به
این واقعيت اشاره شده است« :تمامى روز دست هاى خود را به سوى قوم متمردى که موافق خياالت خود به راه ناپسندیده
سلوک مى نمودند دراز کردم؛ قومى که پيش رویم غضب مرا هميشه به هيجان مى آورند که در باغات قربانى مى گذرانند و
بر آجرها بخور مى سوزانند» (اشعيا2 :65 :ـ .) 4در ترجمه تفسيرى کتاب مقدس ،این فقرات از کتاب اشعيا چنين ترجمه و
تفسير شده است که آنان در قربان گاه هاى باغات خویش به بت هاى خود قربانى تقدیم مى کنند و براى آنها بخور مى سوزانند
(اشعيا2 :65 :ـ)4
در فقراتى دیگر ،انحراف فکرى و عقيدتى بنى اسرائيل چنين مطرح شده است« :آیا شما اوالد عصيان و ذریت کذب نيستيد
که در ميان بلوط هاو زیرهردرخت سبزخویشتن را به حرارت مى آورید و اطفال را در وادى ها زیر شکاف صخره ها ذبح مى
نمایيد؟» (اشعيا4 :57 :ـ )5که منظور از آن ،قربانى کردن فرزندان براى بت هاست (اشعيا)57:5 :
در تفسير فقرات دیگرى از کتاب اشعياى نبى چنين آمده است« :سنگ هاى صاف را از ميان دره ها برمى دارید و آنها را
چون خدا مى پرستيد و هدایاى گوناگون به آنها تق دیم مى کنيد ... .به کوه هاى بلند مى روید ...و براى بت هایتان قربانى مى
کنيد .شما بت هایتان را پشت درهاى بسته قرار مى دهيد و آنها را مى پرستيد .با عطر و روغن به حضور بت مولک مى روید
تا آنها را تقدیمش کنيد .به سفرهاى دور و دراز مى روید ...تا شاید خدایان تازه اى بيابيد و به آنها دل ببندید( »...اشعيا:57 :
6ـ)13
بر اساس این فقرات ازکتاب اشعياى نبى،قوم بنى اسرائيل ،ملتى است که شرک و بت پرستى را به طور جدى و با عالقه و
دلبستگى پى گرفته و به انحراف هاى عميق فکرى ـ عملى دچار شده است .همچنين از توحيد ناب فاصله گرفته و به انواع
کفر و فسق و عصيان دچار شده است.
.4انحراف عمیق فکری بنی اسرائیل در قرآن کریم
قرآن کریم در چند موضع به بت پرستى بنى اسرائيل ،آن هم بعد از مشاهده معجزات بزرگ الهى و اتمام حجت توسط حضرت
ل مِن بَعْدِهِ َوأَنتُمْ ظَا ِلمُونَ ...وَأُشْرِبُواْ فِی ُقلُوبِهِ ُم
موسى عليه السالمپرداخته است« :وَلَ َق ْد جَاءکُم مُوسَى بِالْ َبيِّنَاتِ ثُ َّم اتَّخَذْتُ ُم الْعِجْ َ
الْعِجْلَ بِ ُک ْفرِهِمْ» (بقره92 :ـ) 93؛ همانا موسى با دالیل روشن به سوى شما آمد ،اما شما پس از آن گوساله را به عنوان خداى
خود برگزیدید در حالى که ظالم بودید ...و در دل هایشان محبت گوساله گنجانده شد به دليل کفرشان.
ل مِنْ بَعْدِه» که ابهام و اختصار بليغ است ،به گوساله پرستى بنى اسرائيل پس از ارائه معجزات
خذْتُ ُم الْعِجْ َ
عبارت « ُثمَّ اتَّ َ
موسى ،پس از رحلت او و پس از غيبت او اشاره دارد؛ یعنى بنى اسرائيل هم پس از خروج از مصر و غيبت موسى گوساله
مصنوعى را به پرستش گرفتند و هم سال ها پس از موسى و بعد از انقراض حکومت سليمان که کشور یهود به دو بخش جنوبى
و شمالى تقسيم شد .در این زمان ،در ميان ده سبط ساکن در قسمت شمالى ،دوباره پرستش گوساله طالیى رایج گردید و
براى آن معابدى برپا ساختند (طالقانى ،1362 ،ج  1ص  .)230آنچنان که هاکس تصریح مى کند،یربعام ،اسرائيل را مرتکب
گناه کرد و دو گوساله از طال ساخته و یکى را در بيت ایل و دیگرى را در دان نصب نمود و به وجوب عبادت آنها امر نمود
(هاکس ،1377 ،ص  ..)947عبارت «واشربوا فى قلوبهم العجل بکفرهم» نشان مى دهد که محبت گوساله در
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نفوس بنى اسرائيل ریشه عميقى داشت (طالقانى ،1362 ،ج  ،1ص  .)231این عبارت عالقه وافر به پرستش گوساله را نشان
مى دهد (طبرسى ،1377 ،ج  ،1ص  .)129به کار رفتن استعاره «عجل» به جاى محبت عجل و نيز استعاره «نوشانيدن
محبت» ،براى ایجاد مبالغه در کالم و القاى این پيام است که بنى اسرائيل به شدت به گوساله طالیى محبت مى ورزیدند و
این محبت در جان آنان رسوخ کرده بود (طباطبائى ،1374 ،ج  ،1ص  .)335از این رو ،قرآن کریم دعوى ایمان بنى اسرائيل را
سمَا یَأْمُرُ ُکمْ بِهِ إِیمَانُ ُک ْم إِن کُن ُت ْم مُؤْمِنِينَ»(بقره)93 :؛ بگو اگر اهل ایمانيد،
ل بِئْ َ
به سخره گرفته و در ادامه آیه مى فرمایدُ « :ق ْ
ایمانتان ،به شما بد فرمان مى دهد.
یعنى این بدایمانى است که آنان را به قتل انبيا و عبادت گوساله و انکار حق فرامى خواند (فضل اهلل1419 ،ق ،ج  ،2ص
)128
قرآن کریم ماجراى گوساله پرستى بنى اسرائيل را در سوره «طه» و پس از بيان معجزات متعدد موسى عليه السالم و
ال جَسَدا لَهُ خُوَا ٌر َفقَالُوا
ج لَ ُه ْم عِجْ ً
شکافته شدن دریا و عبوربنى اسرائيل از آن و غرق شدن فرعون ،بيان فرموده استَ « :فأَخْرَ َ
هَذَا إِلَهُ ُکمْ وَإِلَ ُه مُوسَى َف َنسِیَ» (طه) 88 :؛ (سامرى) براى آنها مجسمه یک گوساله طالیى را آورد که صداى گاو داشت .پس
آنها گفتند :این خداى شما و موسى است و همه چيز را فراموش کردند .در این آیه ،با عبارت «فَقالُوا هذا إِلهُکُمْ وَ إِلهُ مُوسى
َفنَسِى» به سابقه دیرین این نوع تفکر در ميان بنى اسرائيل اشاره شده است؛ زیرا در صورتى که فاعل «فنسى» موسى و گوینده
آن سامرى باشد ،معناى این عبارت این است که معبود شما و معبود موسى همين گوساله است ،اما موسى این امر را فراموش
ح عَلَيْهِ عَاکِفِينَ َحتَّى یَرْجِعَ إِ َليْنَا مُوسَى» (طه( )91 :گفتند مالزم
کرده است (طوسى ،بى تا ،ج  ،7ص  .)199آیه «قَالُوا لَن نَّبْرَ َ
عبادت او خواهيم بود تا وقتى که موسى به سوى ما بازگردد) نيز بر دیرینگى و التزام بر این تفکر در ميان بنى اسرائيل تصریح
مى کند؛ زیرا «عکوف» به معنى التزام بر چيزى در گذر زمان است (همان ،ص  )201و از این رو ،آنان به ادامه گوساله پرستى
اصرار و تأکيد نمودند.
5.

انحرافات اخالقى و اجتماعى بنى اسرائیل در کتاب اشعیاى نبى

در فقرات متعددى از کتاب اشعياى نبى ،قوم بنى اسرائيل به دليل خصوصيات اخالقى و انحرافاتشان مورد نکوهش و تقبيح
خداوند قرار گرفته اند؛ آنجاکه خداوند این قوم را به نداشتن راستى و صداقت توصيف نموده و به خاطر داشتن دل هاى سخت
نکوهش کرده است« :اى خاندان یعقوب که به نام اسرائيل مسما هستيد ...و به اسم یهوه قسم مى خورید و خداى اسرائيل را
ذکر مى نمایيد ،اما نه به صداقت و راستى ...دانستم که تو سخت دل هستى ...مى دانستم که بسيار خيانتکار هستى( »...اشعيا:
1 :48ـ)8
در فقراتى دیگر ،خداوند بنى اسرائيل را به تاکستانى تشبيه مى کند که خود باغبان آن بوده و از آن نگه دارى کرده ،اما
آن تاکستان خشک و بى بر شده است؛ زیرا آن قو م به جاى برقرارى عدل و انصاف ،بر مردم ظلم و ستم روا داشته اند...« :
تاکستان یهوه صبایوت خاندان اسرائيل است و مردان یهودا نهال شادمانى او مى باشند و براى انصاف انتظار کشيد و اینک
تعدى ،و براى عدالت ،و اینک فریاد شد» (اشعيا .)5:7 :در فقراتى دیگر ،در نکوهش زنان بنى اسرائيل مى گوید« :دختران
صهيون متکبرند و با گردن افراشته و غمزات چشم راه مى روند و به ناز مى خرامند و به پاى هاى خویش خلخال ها را به صدا
مى آورند» (اشعيا)3:16 :
در فقرات دیگرى ،به ظلم و ستم ،خودخواهى و عبادت فاقد روح تعبد و بندگى این قوم تصریح کرده و مى فرماید...« :
ایشان هر روز مرا مى طلبند و از دانستن طریق هاى من مسرور مى باشند؛ مثل امتى که عدالت را به جا آورده ،حکم خداى
خود را ترک ننمودند( ...و مى گویند) چرا روزه داشتيم و ندیدى ،و جان هاى خویش را رنجاندیم و ندانستى .اینک شما در روز
روزه خویش خوشى خود را مى یابيد و بر عمله هاى خود ظلم مى نمایيد .اینک به جهت نزاع و مخامصه روزه مى گيرید»...
(اشعيا1 :58 :ـ)5
آن گاه در ادامه فقرات ،مالک پذیرش اعمال و عباداتى همچون روزه را چنين مطرح نموده است« :مگر روزه اى که من
مى پسندم این نيست که بندهاى شرارت را بگشایيد و گره هاى یوغ را باز کنيد و مظلومان را آزاد سازید ...مگر این نيست که
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نان خود را به گرسنگان تقسيم نمایى ...و چون برهنه را ببينى او را بپوشانى ...آن گاه نور تو مثل فجر طالع خواهد شد ...آن
گاه دعا خواهى کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود( »...اشعيا6 :58 :ـ)10
بر این اساس ،بهره مندى از روح تعبد ،سرسپردگى در پيشگاه الهى ،اقدام براى اصالح خود و جامعه و التزام بر عدالت و
انصاف مالک هاى برگزیدگى و برترى در پيشگاه خداوند مى باشند.
 6.انحرافات اخالقى و اجتماعى بنى اسرائیل در قرآن کریم
قرآن کریم عالوه بر تصریح بر گناهکارى قوم بنى اسرائيل ،در بيان انحرافات اخالقى و اجتماعى آنان ،بر ظلم مالى تأکيد کرده
ت
و اکل حرام و ربا را در زمره مهم ترین انحرافات بنى اسرائيل مطرح مى کندَ « :ف ِبظُلْ ٍم مِنَ الَّذِینَ هَادُو ْا حَرَّمْنَا عَلَيْ ِهمْ َطيِّبَا ٍ
ل النَّاسِ بِالْبَا ِطلِ وَأَعْتَدْنَا لِ ْلکَا ِفرِینَ ِمنْهُ ْم َعذَابا
ل اللّهِ کَثِيرا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا َو َق ْد نُهُواْ عَنْ ُه وَأَکْلِ ِهمْ أَمْوَا َ
أُحِلَّتْ لَهُ ْم وَبِصَدِّهِ ْم عَن سَبِي ِ
أَلِيما» (نساء160 :ـ)161؛ پس به دليل ظلم کسانى که یهودى اند ،طيباتى را که بر آنها حالل نموده بودیم ،حرام کردیم و به
دليل بسيار بستن راه خدا و گرفتن ربایى که از آن نهى شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل ،و براى کافران آنها عذابى
دردناک مهيا ساختيم.
عبارت « َفبِظُ ْلمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا» به ظلم هاى عظيم بنى اسرائيل اعم از طلب رؤیت خدا ،عبادت گوساله ،تجاوز از حکم
روز شنبه (مغنيه1424 ،ق ،ج  ،2ص  ) 488و نقض ميثاق الهى ،کفر به آیات خدا ،قتل انبيا ،بهتان بر حضرت مریم ،و تالش
در جهت قتل حضرت عيسى اشاره دارد (مظهرى1412 ،ق ،ج  ،2ص  )273و عبارت «وَ ِبصَدِّهِمْ عَنْ َسبِيلِ اللَّهِ َکثِيرا» به
خوددارى از اتباع حق و امر به منکر و نهى از معروف و کتمان بشارت پيامبر خاتم (زحيلى1418 ،ق ،ج  ،6ص  )27و عصيان
در برابر احکام و تعاليم موسى و منع بندگان خدا از دین الهى و تبدیل کتاب خدا و تحریف معانى آن (طبرسى ،1360 ،ج ،3
ص  )214اشاره مى کند .عبارت «وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا َو َق ْد نُهُواْ عَنْهُ وَأَکْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِا ْلبَاطِلِ»نيز به فعل حرام رباخوارى و سایر
شيوه هاى حرام خوارى نظير رشوه اشاره دارد (حقى بروسوى ،بى تا ،ج  ،2ص  .)321قرآن کریم این اعمال را موجب شدت
عمل نسبت به بنی اسرائيل معرفى نموده و در دنيا مشمول تحریم برخى از طيبات و در آخرت مشمول عذاب اليم مى کند
(نيشابورى1416 ،ق ،ج  ،2ص  .)528در موضعى دیگر ،ضمن اشاره به گناه و تعدى بنى اسرائيل ،مسئله حرام خوارى آنان را
مورد تأکيد قرار مى دهد« :وَتَرَى کَثِيرا مِنْ ُهمْ ُیسَا ِرعُونَ فِی اإلِ ْثمِ وَالْ ُعدْوَانِ وَأَکْلِهِ ُم السُّحْتَ لَبِ ْئسَ مَا کَانُواْ یَ ْعمَلُونَ» (مائده)62 :؛
و بسيارى از آنان را مى بينى که در گناه و دشمنى و خوردن مال حرام از یکدیگر سبقت مى گيرند ،چه بسيار عمل زشتى
انجام مى دهند.
در این آیه ،منظور از «اثم » دروغ و شرک؛ منظور از «عدوان» ستم به دیگران؛ منظور از «اکلهم السحت» رشوه خوارى
(طبرسى ،1360 ،ج  ،7ص  ) 103و منظور از «یسارعون» که در باب مفاعله به کار رفته این است که آنان در گناه و ستم بر
یکدیگر سبقت گرفته و به منافسه و مسابقه مى پردازند (مغنيه1424 ،ق ،ج  ،3ص )89
مالك هاى برگزیدگى در کتاب اشعیاى نبى و قرآن کریم
از مجموع فقراتى که پيش از این ذکر شد ،مالک هاى برگزیدگى در پيشگاه الهى قابل استنباط است ،اما بررسى فقراتى که
مبين عوامل موجبه خشم الهى هستند راه دیگرى براى استنباط و احصاى مالک هاى برترى است .در این قسمت به برخى از
آموزه هاى کتاب اشعياى نبى و قرآن کریم به طور تطبيقى خواهيم پرداخت .یکى از موضوعاتى که به صورت برجسته در کتاب
اشعياى نبى قابل مشاهده است ،اشارات صریح به خشم خداوند و نابودى بنى اسرائيل به دليل اعمال و افکار و انحرافات آنان
است ،آنجاکه مى فرماید« :واى بر آنانى که در نظر خود حکيمند ...واى بر آنانى که براى نوشيدن شراب زور آورند ...که شریران
را براى رشوه عادل مى شمارند و عدالت عادالن را از ایشان برمى دارند .بنابراین ،به نهجى که شراره آتش کاه را مى خورد و
علف خشک در شعله مى افتد ،همچنان ریشه ایشا ن عفونت خواهد شد ...چونکه شریعت یهوه صبایوت را ترک کرده ،کالم
قدوس اسرائيل را خوار شمرده اند؛ بنابراین ،خشم خداوند بر قوم خود مشتعل شده ...ایشان را مبتال ساخته است ...با وجود
این همه ،غضب او برنگردید و دست وى تاکنون دراز است» (اشعيا21 :5 :ـ)25
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در این فقرات ،عدم اجراى عدالت ،عادت به ظلم و ميگسارى ،رشوه خوارى و پایمال نمودن حقوق مردم و به طور کلى،
اعراض از احکام و اوامر الهى عوامل بروز خشم الهى نسبت به بنى اسرائيل معرفى شده اند .آنچنان که در فقراتى دیگر ،طمع
کارى آنان را عامل غضب خداوند معرفى مى کند ...« :به سبب گناه طمع وى ،غضبناک شده ،او را زدم ...خشم نمودم و او به
راه دل خود رو گردانيده ،برفت» (اشعيا .)17 :57 :عدم اطاعت از قوانين الهى را عامل خشم الهى و بروز مجازات الهى به صورت
جنگ و ویرانى معرفى مى کند« :کيست که یعقوب را به تاراج و اسرائيل را به غارت تسليم نمود؟ آیا خداوند نبود که به او
گناه ورزیدیم؛ چونکه ایشان ...شریعت او را اطاعت ننمودند .بنابراین ،حدت غضب خود و شدت جنگ را بر ایشان ریخت و
ندانستند( »...اشعيا42:24 :ـ )25همچنين نادیده انگاشتن فرامين الهى را موجب هالکت و نابودى بنى اسرائيل مى داند« :شما
را به جهت شمشير مقدر ساختم و جميع شما براى قتل خم خواهيد شد؛ زیرا که چون خواندم جواب ندادید و چون سخن
گفتم نشنيدید و آنچه را که در نظر من ناپسند بود به عمل آوردید و آنچه را که نخواستم برگزیدید» (اشعيا)65:12 :
فقراتى از بخش هاى دیگر عهد قدیم ،هدف از رسالت موسى عليه السالم و آزادسازى قوم بنى اسرائيل را تحقق عبودیت
معرفى مى کنند ...« :موسى و هارون آمده ،به فوعون گفتند :یهوه خداى اسرائيل چنين مى گوید :قوم مرا رها کن تا براى من
در صحرا عيد نگاه دارند (مرا عبادت کنند)» (خروج5:1 :؛ 20 :8؛ )1 :9
فقراتى دیگر ،علت محبوبيت قوم بنى اسرائيل را عالقه خداوند به سلسله جليله نبوت از پدران و اجداد آنان معرفى مى
کند« :ليکن خداوند به پدران تو رغبت داشته ،ایشان را محبت مى نمودند ،و بعد از ایشان ذریت ایشان یعنى شما را از همه
قوم ها برگزید( »...تثنيه)10:15 :
همچنين در فقراتى ،دليل اعطاى سرزمين مقدس به بنى اسرائيل ،نه به دليل برگزیدگى آن قوم ،بلکه به منظور تحقق
وعده الهى به پيامبران بزرگى همچون ابراهيم و اسحاق و یعقوب معرفى شده است« :پس چون یهوه ،خدایت ،ایشان را از
حضور تو اخراج نماید ،در دل خود فکر مکن و مگو که به سبب عدالت من ،خداوند مرا به این زمين درآورد ...بلکه به سبب
شرارت این امت ها ،خداوند ایشان را از حضور تو اخراج مى نماید ...تا آنکه کالمى را که خداوند براى پدرانت ابراهيم و اسحاق
و یعقوب ،قسم خورده بود ،استوار نماید» (تثنيه4 :9 :ـ)5
فقرات مز بور به همراه فقرات فراوان دیگرى که در تورات و به ویژه اسفار خروج و تثنيه مطرح شده اند ،این حقيقت را
تبيين مى سازد که برخالف تفسير رایج یهود در قرون متأخر از این فقرات و تالش براى اثبات برترى نژاد بنى اسرائيل ،هدف
از رسالت موسى عليه السالم و آزادسازىبنى اسرائيل و اعطاى سرزمين مقدس به آنها ،امتداد دادن به سلسله
نبوات بنى اسرائيل و تحقق جامعه اى دینى با ویژگى عبودیت خالصانه براى خداوند ،در مقطع تاریخى خاص بوده است؛ زیرا
نقطه عطف توجه خداوند به این قوم در این فقرات ،پدران آنان یعنى انبياى بزرگ الهى است (نعمتى پيرعلى .)1389 ،بر این
اساس ،مى توان گفت که خداوند ملتى را برمى گزیند که در مسير حق گام بردارد و اوامر الهى را به جاى آورده ،احکام الهى
را در جامعه اى توحيدى محقق سازد.
ل اللّهُ إِنِّی
قرآن نيز بر این عهد خداوند با بنى اسرائيل صحه گزارده ،مى فرمایدَ « :ولَ َقدْ أَخَذَاللّهُ مِيثَاقَ بَنِيإِسْرَآئِيلَ ...وَقَا َ
ن أَ َق ْمتُ ُم الصَّالَ َة وَآتَيْتُ ُم الزَّکَا َة وَآمَنتُم بِرُسُلِی َوعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَ ْق َرضْ ُتمُ اللّ َه َقرْضا حَسَنا( »...مائده( )12 :در حقيقت ،خدا از
مَعَکُ ْم َلئِ ْ
فرزندان اسرائيل پيمان گرفت ...و خدا فرمود :من با شما هستم اگر نماز برپا دارید و زکات بدهيد و به فرستادگانم ایمان بياورید
و یارى شان کنيد و وام نيکویى به خدا بدهيد) و آنجاکه حضرت موسى در خطاب به بنى اسرائيل مى گوید« :اینک من امروز
برکت و لعنت پيش شما مى گذارم .اما برکت ،اگر اوامر یهوه خداى خود را که من امروز به شما امر مى فرمایم ،اطاعت نمایيد
و اما لعنت ،اگر اوامر یهوه خداى خود را اطاعت ننموده( »...تثنيه26 :11 :ـ)28
بنابراین ،اساس ميثاق خداوند با بنى اسرائيل ،ميثاق بر عبودیت و اطاعت از فرامين الهى است و عامل اصلى در برگزیدگى
و معيت الهى همين است« :وَقَالَ اللّهُ إِنِّی مَعَ ُکمْ َلئِنْ أَ َق ْمتُمُ الصَّالَةَ ».از سوى دیگر ،فقراتى از باب  51کتاب اشعياى نبى به
صورت پيشگویى ،راه رستگارى بنىاسرائيل را در پيروى از شریعت نوظهور الهى معرفى مى کند و مى گوید« :اى قوم من...
شریعت از نزد من صادر مى شود و داورى خود را برقرار مى کنم تا قوم ها را روشنایى بشود .عدالت من نزدیک است و نجات
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من ظاهر شده ،بازوى من قوم ها را داورى خواهد نمود و جزیره ها منتظر من شده ...نجات من تا به ابد خواهد ماند و عدالت
من زایل نخواهد شد» (اشعيا4 :51 :ـ )6و در باب  53با جزئيات بيشترى به شرح اوصاف مسيح عليه السالم پرداخته و
هدایتگرى او را چنين بيان مى کند« :بنده عادل من به معرفت خود ،بسيارى را عادل خواهد گردانيد» (اشعيا )11:53:عالوه
بر آنکه در باب  28فقرات متعددى ظهور پيامبر خاتم و عدم ایمان بنى اسرائيل به آن حضرت را پيشگویى کرده است .مجموعه
این فقرات در کنار هم این حقيقت را تبيين مى کند که راه رستگارى بنى اسرائيل که در مقطع زمانى خاصى براى برقرارى
جامعه توحيدى برگزیده شده بودند ،پيروى از پيامبران الهى است که پس از انبياى بنى اسرائيل مبعوث شده اند و وظيفه
هدایت همه ابناى بشر از جمله بنى اسرائيل را بر عهده داشته اند .آنچنان که جان بایر ناس در تبيين تعاليم اشعيا مى نویسد:
«خداوند اراده فرمود که همگان را نجات بخشد و اراده او شامل تمام مردم جهان است و به دیارى خاص و یا مردمى تنها
اختصاص ندارد .یهود و غيریهود در برابر مشيت او یکسانند» (ناس ،1385 ،ص )533
شيوه های رهبری حضرت موسی(ع) در مواجهه با قوم بنی اسرائيل:
 .1تعامل مستقيم با مردم
در جای جای آیات مربوط به تعامالت موسی(ع) و قومش به وضوح مشاهده میشود که حضرت موسی(ع) در تعامل با قوم
هيچ گونه واسطه و پيغام بری قرار نمیدهد و همواره خطاب او به تمام مردم قوم است .موسی(ع) وقتی نصحيت میکند،
میگوید :یَا َقوْمِ إِنَّمَا ُفتِنتُم بِهِ (سوره طه )90 /؛ای قوم من ،شما بوسيله این (گوساله) مورد آزمایش قرار گرفته اید.درجریان
سامری هم مستقيم ًا به آسيب شناسی رفتار آنان میپردازد و با آنان سخن میگوید:اِنَّکُم َقوْ ٌم تَجْ َهلُون(اعراف )138/؛شما گروهی
هستيد که نادانی می کنيد.
.2تذکّر مستمر:
یکی از صفاتی که برای کتاب موسی بيان شده است«ذکر» است .قرآن کریم میفرماید :وذِکراً لِلمتقين(انبياء)48/؛برای
ک
پرهيزکاران روشنایی و اندرزی است .واساساً یکی از مهمترین مأموریتهای حضرت موسی(ع) تذکّر بوده است:أَنْ أَخْرِجْ َقوْمَ َ
مِنَ الظُّ ُلمَاتِ إِلَى النُّو ِر وَ َذکِّرْهُمْ ِبأَیَّامِ اللّهِ(ابراهيم )5/؛ قوم خود را از تاریکی ها به سوی روشنایی بيرون آور و روزهای خدا را به
آنان یادآوری کن.خداوند متعال نيز در چندین آیه ای که خطاب به بنیاسرائيل است از آنان میخواهد که نعمتهایش را ذکر
کنند :یا بنیاسرائيل اذکرو نِعمتی الّتی اَنعَمتُ عليکم(بقره )47/؛ ای بنی اسرائيل ! نعمتی را که به شما دادم را به یاد آوردید
.اما متأسفانه نه تنها بنی اسرائيل متذکّر نشدند بلکه این تذکّرات را نيز فراموش کردند.یُحَرِّفونَ الکَ ِلمَ عَن مواضِعه ونَسوا حَظّ ًا
مِمّا ذُکرّوا به(مائده )12/؛کلمات را از مواضع خود تحریف کردند و بخشی از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند به فراموشی
سپردند  .زیرا ذکر در کسی اثر می گذارد که خاشع باشد :سَ َي َّذکَرُ مَن یخشی(اعلی )9/؛آن کس که ترسد ،به زودی عبرت گيرد
 .و البته آنچه که از مفهوم این آیات به دست میآید این است که اساساً مفهوم «ذکر» یکی از مهمترین مفاهيم کاربردی در
عرصة مدیریت و هدایت افراد و جوامع بشری است که قرآن کریم به عنوان سخن خالق ،تاکيد زیادی بر آن نموده است.
 .3تالش برای وحدت کلمه:
با بررسی آیات متعدد درباره قوم بنیاسرائيل روشن میشود که ضعف بزرگ بنیاسرائيل ،تفرقه و اختالفات بوده است که بارها
و بارها در قرآن کریم بيان و مذمّت شده است .قرآن کریم علت اختالفات آنان را «بَغی» می داند :ومااختلف الّا الذینَ اوتوهُ
ت و بَغياً بينَهُم(بقره )213/؛ اختالف درآن پدید نياوردندمگر کسانی که کتاب به آنها داده شد آن هم
مِن بعد ما جاءَتُهُم البينا ُ
پس از آنکه دالیل روشنی برای آنها آمد از روی حسد و برتری طلبی در ميان خودشان  .و در جای دیگری آنان را بخاطر
اختالف افکنی ،ظالم معرفی مینماید:فاختلف االحزابُ مِن بينهم َفوَیلٌ للذینَ ظَلَموا(زخرف )65/؛ آنان(مسيحی و یهودی) بين
خودشان اختالف انداختند ،وای بر ستمکاران عالم .با بررسی آیات مربوطه متوجه می شویم که تالش برای حفظ وحدت ،یکی
از مهمترین اولویت های حضرت موسی(ع) بوده است.
.4صبر:
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حضرت موسی(ع) در مواجهه با قوم بنیاسرائيل ،ابزاری اساسی داشته و آن صبر بوده است .در طول روند تاریخی هدایت این
قوم ،حضرت موسی(ع) هيچ گاه از خداوند درخواست عذاب نمیکند و در عوض تا آنجا که ممکن است با آنان مدارا میکند
حتی درخواست های عجيب آنان مانند :اَرِنا اهللَ جَهرَهً(نساء)153/؛خدارا به ما بنمایان را با خداوند مطرح میسازد و در برآوردن
آنها می کوشد .از جسارتهای بنیاسرائيل که به او میگویند :اَتَخِذُنا هُزُواً(بقره )67/؛آیا ما را به ریشخند می گيری؟ ناراحت
نمیشود و اگر از قوم ،آزار و اذیتی را میبيند با فروتنی با آنان سخن میگوید«:یا قَوم لِمَ توذُنَنی و قد تَعلمونَ اَنّی رسولُ اهللِ
اِلَيکُم (صف )5/؛ای قوم من چرا مرا اذیت می کنيد در حالی که می دانيد من فرستاده خدا به سوی شما هستم!در نهایت پس
از عمری هدایت قوم ،وقتی که با جسارت و بی ادبی آنان روبرو میشود که میگویند:یا موسی اِنّا لَن نَدخُلَها ابد ًا ماداموا فيها
ک فَقاتِال ها هُنا قاعدونَ(مائده)24/؛ گفتند :ای موسی تاوقتی آنان در آن (شهر) ند ما هرگز پای در آن ننهيم
فَاذهَب انتَ ورَ ُّب َ
تو و پروردگارت (بروید) و جنگ کنيد که ماهمين جا می نشينيم .از خداوند درخواست عذاب نمیکند و فقط جمله ای
ک الّآ نفسی و اخی فَاقرُق بينَنا و بين القوم الفاسقين(.مائده )25/؛موسی گفت :پروردگارا من جز بر
ب انّی ال اَملِ ُ
میگوید :قالُ ر ِّ
خودم و برادرم تسلطی ندارم پس ميان ما و این گروه نافرمانی جدایی بيفکن .در سراسر آیات قرآن کریم از روند و سير حرکت
قوم بنیاسرائيل ،صبر حضرت موسی(ع) بسيار واضح است و به نطر میرسد که حضرت با صبر فراوان در راه هدایت قوم تالش
می نموده است.
عالوه بر نکات فوق ک ه نشان دهندة موارد اساسی در سبک هدایتی حضرت موسی(ع) است میتوانيم به این نکات که از بُرهه
های مهم تاریخ بنیاسرائيل است و نقش حضرت موسی(ع) در آنها بسيار برجسته بوده است نيز اشاره کنيم. .
.6نجات بنی اسرائيل
هنگاميکه موسی(ع) از هدایت فرعون و قومش نااميد میشود و شرایط اجتماعی حاکم ،خفقان و ظلمت است از خداوند کمک
میخواهد و خداوند به او دستور می دهد که شبانه همراه با قومش از مصر خارج شوند:وَ َل َقدْ أَ ْوحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِی
فَاضْ ِربْ َلهُ ْم طَرِیقًا فِی الْ َبحْرِ یَ َبسًا(طه)77/؛ در حقيقت به موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانه ببر و راهی خشکی در دریا
برای آنان باز کن.
به نظر میرسد که شرایط اجتماعی ،تأثير زیادی در شيوه هدایت قوم دارد .موسی(ع) برای اینکه بتواند رسالت خود را به
خوبی انجام دهد تصميم میگيرد که قوم را از دست فرعون و جنودش نجات دهد و این گام مهمی در مراحل هدایت قوم بوده
ستَبِينَ* وَهَدَیْنَاهُمَا الصِّرَاطَ
ب الْمُ ْ
ن ا ْل َکرْبِ الْعَظِيمِ* وَنَصَرْنَاهُمْ َفکَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ* وَآتَيْنَا ُهمَا الْکِتَا َ
است.وَنَجَّيْنَاهُمَا َو َقوْمَهُمَا مِ َ
الْمُسْ َتقِيم (صافات  )115-118/؛و آن دو قومشان را از اندوه بزرگ رهانيدیم؛ و آنان را یاری دادیم تا ایشان غالب آمدند؛ و آن
دو را کتاب روشن دادیم و هر دو را به راه راست هدایت کردیم .
در شرایط اجتماعی ای که فساد و ظلم حاکمان فراگير است ،تالش برای رهبری و هدایت ،راه را به جایی نمی برد و ناگزیر از
تغيير شرایط است تا هدایت حاصل شود( .باقری،کاظمی نجف آبادی1392،ش/2ص )157-188چنان که در آیه ای دیگر از
ض قَالْوَاْ أَلَ ْم
ن فِی ا َألرْ ِ
قرآن کریم می خوانيم که :إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ ا ْلمَآلئِکَةُ ظَا ِلمِی أَ ْن ُفسِ ِهمْ قَالُواْ فِيمَ کُن ُتمْ قَالُواْ کُنَّا مُسْتَضْعَ ِفي َ
ض اللّ ِه وَاسِعَة َفتُهَاجِرُواْ فِيهَ( . ..نساء)9/؛ کسانی که بر خویشتن ستمکار بوده اند(وقتی) فرشتگان جانشان را می گيرند
تَکُنْ أَرْ ُ
می گویند :در چه (حال) بودید پاسخ می دهند ما در زمين از مستضعفان بودیم می گویند :مگر زمين خدا وسيع نبود تا در
آن مهاجرت کنيد پس آنان جایگاهشان دوزخ است و (دوزخ) بد سرانجامی است.
وهمچنين در آیات دیگری از قرآن کریم به نجات بنی اسرائيل توسط حضرت موسی(ع) اشاره شده است از جمله این ِ آیة
ب یُذَبِّحونَ اَبنائَکُم وَیَستَحيونَ نِسا َئکُم وَ فی ذ ِلکُم بَالءٌ مَن رَبِّکُم
ل فِرعَونَ یَسومونَکُم سوءَ العَ ذا ِ
شریفه:واذ نَجَّيناکُم مِن ا ِ
عَظيم»بقره) 49/؛و( به یاد آرید) زمانی که شما را از (چنگال )فرعونيان نجات دادیم که بدترین شکنجه را بر شما تحميل می
کردند پسران شما را دسته جمعی سر می بریدند و زنان شما را زنده نگه می داشتندو در این کار از جانب پروردگارتان آزمایشی
بزرگ (برای شما)بود .
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«سوم» مصدرِ «یَسومونَ» به معنای تحميل کردن است.اضافة «سوءَ» به «العَذاب» اضافة صفت به موصوف می باشد.یعنی
العَذابَ السوء.خداوند با بعثت حضرت موسی(ع) بنی اسرائيل را از سيطرة فرعونيان و شکنجه های سهمگين آنان رهایی بخشيد.
ت عَلَيکُم(بقره )47/؛نعمتهایم را برای شما ارزانی داشتماِنّی َفضَّل ُتکُم (بقره)47/؛و شما را بر جهانيان برتری دادم.
در جملة اَنعَم ُ
نعمت دادن و برتری بخشيدن به خداوند نسبت داده شده ولی در جملة نَجَّيناکُم(بقره )49/ما شما را نجات دادیم نجات بخشی
به ضمير(نا) نسبت داده شده .از این مقابله می توان فهميد که خداوند در نجات بخشی نظر به سببهایی دارد که به قرینة آیات
بعدی می توان گفت:آن سبب ،بعثتِ حضرت موسی(ع) بوده است(.هاشمی رفسنجانی1379،ج/1ص)131
مرحله دوم از عملکردهای حضرت موسی(ع) در دوران رسالت ،هنگامی است که اتمام حجت های مکرّر حضرت موسی(ع) به
فرعونيان و نشان دادن معجزه و برهان برای حکومت طاغوتی متکبّر ،اثری را نداشته و همچنان به دشمنی با خدای حضرت
موسی(ع) پافشاری میکردند.
در این مرحله ،خداوند به حضرت موسی(ع) دستور بيرو ن رفتن از مصر را داده وبه آنان خبر میدهد که فرعونيان در تعقيب
بنی اسرائيل خواهند آمد:وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أسْرِ بِعِبَادِی إِنَّکُم مُّ َّتبَعُونَ(شعراء)52/؛به موسی وحی کردیم که شبانه بندگانم
را (از مصر) کوچ ده زیرا شما مورد تعقيب هستيد «.اَسْرِ» به معنای سيردادن و کوچ دادن در شب است و «عِباده» به معنی
بنیاسرائيل است و این تعبير ،نوعی احترام برایشان است .فرعون برای گردآوری نيرو از شهرهای مختلف برای تعقيب بنی-
اسرائيل مأمورانی را اعزام کرد« َفأَرْسَلَ ِفرْعَوْنُ فِی الْ َمدَائِنِ حَاشِرِینَ»(شعراء )53/؛پس فرعون نيروهای گرد آورنده ای در شهرها
فرستاد .او به مأموران جمع آوری سپاه دستور داد که بنی اسرائيل اندک جلوه داده شود :إِنَّ هَؤُلَاء َلشِرْذِمَةٌ َقلِيلُونَ(شعراء)54/
؛(می گفت)اینها مسلماً گروهی اندک اند در حاليکه آنان از گریز شبانه بنیاسرائيل برای ترک دیار مصر به خشم آمده
بودند:وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ(شعراء )55/؛و اینها ما را به خشم آورده اند .سپاه فرعون از پيوستن مردم شهرها به آنان برای تعقيب
بنیاسرائيل در آماده باش کامل بودند:وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ(شعراء)56/؛وحتم ًا ما گروهی هشيار و آماده ایم .فرعونيان دنبال
بنیاسرائيل را گرفتند و در صبحگاهی به ایشان رسيدندَ :فأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ(شعراء)60/؛ پس( فرعونيان )آنها را به هنگام طلوع
خورشيد تعقيب کردند .همين که دو صف لشکر یکدیگر را دیدند ،یاران حضرت موسی(ع) با ترس گفتند :ما در چنگال
ب مُوسَى إِنَّا لَمُدْ َرکُونَ(شعراء )61/هنگاميکه دو گروه یکدیگر را
فرعونيان گرفتار خواهيم شدَ .فلَمَّا تَرَاءى ا ْلجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَا ُ
دیدند ،یاران موسی گفتند :ما در چنگال فرعونيان گرفتار شدیم.حضرت موسی(ع) برای زدودن وحشت همراهان خویش محکم
فرمود که :قَالَ کَلَّا إِنَّ مَ ِعیَ رَبِّی سَيَهْدِینِ( ،شعراء )62/؛آنان هرگز به ما دست نمی یابند و خدا با من است و من را به زودی
هدایت میکند .موسی گفت  :چنين نيست! یقيناً پروردگارم با من است ،به زودی مرا هدایت خواهد کرد .این سخن حضرت
موسی (ع) نشان میدهد که ایشان به عنوان یک رهبر در اوج مشکالت و بحران ها ،عالوه بر اینکه خود آرام بودند ،به دیگران
نيز آرامش می بخشيدند .بنی اسرائيل هنگاميکه در ميان سپاه فرعون و دریا قرار گرفتند ،خداوند به حضرت موسی(ع) وحی
کرد که عصای خویش را به دریا بزند و با ضربت حضرت موسی(ع) دریا شکافته شد و هر قطعه جدا شده از آن همچون پاره
ظيمِ(شعراء )63/؛و بدنبال آن به
کوهی بزرگ بود َ :فأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاکَ الْ َبحْرَ فَان َفلَقَ َفکَانَ کُلُّ ِفرْقٍ کَالطَّوْدِ الْ َع ِ
موسی وحی کردیم ؛ عصایت را به دریا بزن! (عصایش را به دریا زد) و دریا از هم شکافته شد ،و هر بخشی همچون کوه عظيمی
بود  .بدین سان راه برای نجات بنی اسرائبل باز شد وبنی اسرائيل و فرعونيان معجزهای دیگر از حضرت موسی(ع) دیدند( .الهی
زاده )228-230/1393،و اینک به بيان قرآن کریم وتورات در مورد خارج گردن قوم بنیاسرائيل از یوغ فرعونيان و موارد
اشتراک و افتراق آن دو کتاب آسمانی می پردازیم:
خروج بنیاسرائيل از مصر و غرق شدن فرعون و قومش
تورات:
اسرائيليان شب هنگام به راه افتادند و خداوند قوم را از طریق صحرایی که در حاشية دریای سرخ بود هدایت نمود ،و همچنين
خداوند در روز ،پيش روی قوم در ستون ابر می رفت تا راه را برایشان نشان بدهد .و شبانگاه در ستون آتش ،تا ایشان را
روشنایی بخشد و روز و شب راه روند .فرعون نيز ارّابة خود را بياورد و قوم خویش را با خود همراه کرد تا اسرائيليان را تعقيب
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کنند .چون فرعون به قوم موسی (ع) نزدیک شد ،آنها ترسيدند ولی موسی(ع) به آنها گفت :مترسيد ،بأیستيد و نجات
خداوند را ببينيد .پس خداوند به موسی گفت :عصای خود را بر فراز ودست خود را به طرف دریا دراز کن ،وقتی که موسی
(ع) چنين کرد ،دریا شکافته شد و راه خشکی پدید آمد و قوم بنیاسرائيل به راحتی از آن گذشتند ،ولی همين که فرعونيان
وارد راه خشکی شدند خداوند به موسی گفت :دست خود را به دریا دراز کن تا جریان دریا بازگردد .بنابراین ،فرعون و همه
سپاهيانش در دریا غرق شدند و یکی هم از آنها باقی نماند( .سفرخروج )14-16:31
قرآن کریم:
وَلَ َقدْ اَوحَينا اِلی موسی اَن اَسرِ ِبعِبادی فَاضرِب لَهُم طَریق ًا فِی البَحرِ یَبَس ًا ال تَخَف دَرَکاً وَال تَخشی (طه)77/؛خدا به موسی وحی
کرد که بندگان مرا شبانه حرکت ده ،زیرا شما مورد تعقيب قرار خواهيد گرفت.فرعون مأموران جمع آوری خود را به شهرها
فرستاد و گفت :اِنَّ هؤالءِ لَشِر ِذمُه قَليلون *وَاِنَّهُم لَنا لَغائِظون *َوَاِنّا جَميع ٌحاذرون َ (شعراء)54-56؛ اینها عده ناچيزند و ما
میتوانيم آنها را به راحتی نابود کنيم  .پس هنگاميکه آنها را تعقيب کردند و به سپاهيان موسی(ع) نزدیک شدند ،آنها گفتند:
ما قطعاً گرفتار خواهيم شد .موسی گفت :چنين نيست ،زیرا پروردگارم با من است و به زودی مرا راهنمایی خواهد کرد .پس
خدا به موسی(ع) وحی کرد که با عصایت به دریا بزن ،وقتی چنين کرد ،راه خشکی بر آنان باز شد و قوم بنیاسرائيل از آن
گذشتند و وقتی که فرعون با لشکریانش وارد آن شدند ،دریا مجدّداً به حالت اوّليه خودش برگشت و آنان غرق شدند.
(جزایری/1385ص)382

موارد اشتراک و افتراق قرآن کریم و تورات دربارة خروج بنی اسرائيل از مصر و غرق شدن فرعون و
قومش:
الف) موارد اشتراک :هر دو کتاب هالکت فرعون و پيروانش را بعد از عبور بنیاسرائيل از دریا ذکر کردهاند.
ب) موارد اختالف :در تورات ذکری از ایمان آوردن فرعون در هنگام غرق شدن و باقی ماندن جسد او در ساحل نيامده ،ولی
در قرآن کریم این دو مورد ذکر شدهاند.

بنی اسرائيل نيز مانند همة جوامع و گروههای انسانی مطلقاً خوب و یا مطلقاً بد نيستند.هر جامعة انسانی از افراد
بسيار زیاد و مختلفی تشکيل شده است که تفکرات و سالیق متنوّع و گوناگونی را دارند .بنی اسرائيل نيز این گونه
اند؛هر چند که اقليّت آنان افراد خوبی بوده اند:وَجَعَلنا مِنهُم اَئِمَّهً یَهدونَ بِاَمرِنا لَمّا صَبَروا وَ کانوا بِایاتِنا
یوقِنونَ(سجده)24/؛برخی از آن بنی اسرائيل را امام و پيشوایانی که خلق را به امر ما هدایت کنند قرار دادیم برای
آنکه در راه حق صبر کردند و در آیات ما مقام یقين یافتند .ولی اکثرِ آنان دارایِ صفات ناپسندی هستند:...وَما کانَ
اَکثَرُهُم مومِنينَ(شعراء )67/؛ليکن اکثر خلق ایمان نمی آورند.
بنی اسرائيل دارای چه نگرشهایی بودند؟
اساسی ترین و شناخته شده ترین نگرش قوم بنی اسرائيل که آیات متعددی به تبيين آن پرداخته است ،احساس خود برتر
ت اليَهودُ و النّصاری نَحنُ اَبنا ُء اهلل َو
بينی آنان است.آنان ادّعا می کردند که نژاد برتر و تافته ای جدا بافته از مردم هستند :قالَ ِ
اَحِبّاءُه(...مائده )18/؛یهود و نصاری گفتند :ما پسران خدا و دوستان اوئيم...
ع
ک اليَهودُ وَ ال النَصاری حتّی نَتَّبِ َ
این نگرش از آنان مردمی از خود راضی ساخته است به گونه ای که  :لَن تَرضی عَن َ
مِلَّتَهُم(...بقره ) 120/؛ هرگز یهودیان و نصاری از تو راضی و خشنود نخواهند شد مگر آنکه پيروی ازآئين آنان کنی ....آنان در
این زمينه چنان جسو رند و خود را عقل کل می پندارند که عقل خود را در مقابل کالم وحی قرار می دهند و به خود اجازه
می دهند که بعد از شنيدن آن  ،در آن تعقّل کنند و هر آنچه که مطابق با ميلشان نيست تحریف کنند...:یَسمَعونَ کَالمَ اهللِ ُث َّم
یُحَرِّفونَهُ مِن بَعدِ ما عَقَلوهُ َو هُم یَعلَمونَ(بقره)75/؛...گروهی ازآنان کالم خدا را شنيده و به دلخواه خود تحریف می کنند با آنکه
در کالم خدا تعقّل کرده و معنای آن را دریافته اند .و بر پایة همين نگرش  ،بهشت و سرای آخرت را تمام ًا متعلّق به خودشان
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ن النّاسِ...
هلل خالِصَهً مِن دو ِ
می دانند و دیگران را جهنّمی؛ در واقع خودشان را حقّ مطلق قلمداد می کنند…:الدارُ االخرهِ عِندَ ا ِ
(بقره )94/؛ بگو (ای پيغمبر) اگر سرای آخرت را با آن همه نعمت به شما اختصاص داده...
با کمی تدبّر می توان دریافت که چنين نگرشی به چه ميزانی خطرناک است و موجبِ چه فسادها و گناهان و صفات رذیله ای
می شود.حتّی آنان به جایی می رسند که دربارة خدا حکم می کنند و می گویند((:وَقالَتِ اليَهودُ یَدُ اهللِ مَغلولَه)) (مائده)64/؛
ن
یهود گفتند :دست خدا بسته است .و با جسارت فراوان خود را غنی و خداوند را فقير می دانند...قالوا اِنَّ اهللَ فَقيرٌ وَ نَح ُ
ق مطلق پنداشتن))
اَغنياء()...آل عمران.)181/؛ ...گفتند :خدا فقير است و ما بی نياز هستيم((...خود برتر بينی )) و ((خود را ح ّ
نگرش بسيار خطرناکی است .شاید بتوان گفت که اکثر قریب به اتفاق رفتارهای زشت بنی اسرائيل مانند پيامبرکشی،بغی،
ظلم،فسق،تکبّر،علوّ،و...از چنين تفکر و دیدگاهی نشئت می گيرند.
آنچه از تدبّر در احواالت این قوم معلوم می شود این است که :بنی اسرائيل در دو بُرهة تاریخی متفاوت دچار تفریط و افراط
ن فرعون موجب ((بالء مبين)) و در زمان حضرت موسی(ع) و بعد از آن ،منشأ انحرافات فراوان برای
شدند و این مسئله در زما ِ
آنان بوده است  .در زمان فرعون آنان دچار نوعی ((احساس حقارت)) و ((خود کم بينی)) آن هم به صورت افراطی شده بودند
؛ به گونه ای که عبد فرعون شده بودندو فرعون هر کاری را که می خواست با آنان می کرد.در واقع((هویّت انسانی)) از آنان
سلب شده بود.
با ظهور حضر ت موسی(ع) و نجات آنان از شرّ فرعون ،کم کم و تدریجاً اتفاقی معکوس برای آنان روی داد.خداوند ،فضل و
نعمتِ خود را بر آنان تمام کرد وَ َفضَّلناهُم عَلی العالَمينَ(جاثيه )16/؛و بر تمام عالميان فضيلت داد واین  ،وسيلة آزمایش آنان
بود اما بنی اسرائيل در این آزمایش شکست خوردند و نَعَمات الهی بجای اینکه موجبِ هدایت آنان گردد موجب احساس(خود
برتر بينی) افراطی در آنان شد.کتاب آسمانی ی که باید موجب وحدت و شکل گيری فضایل انسانی برای آنان می شد به ابزاری
برای اختالف و شکل گيری فضایل انسانی برای آنان می شد ،به ابزاری برای اختالف و بغی ميان آنان تبدیل گشت  :وَما َت َفرَّقوا
اِلّا مِن بَع ِد ما جاء هُم العِلمی بَغياً بَينَهُم( ...شوری )14/؛و مردم در دین راه تفرقه و اختالف را نپيمودند مگر پس از آنکه علم و
برهان برآنان آمد...و کلّ ًا چنين روحيه و نگرشی  ،آنان را از مسير هدایت و سعاد ت خارج ساخت و کارشان به جایی رسيد که
با جسارت و بی ادبی تمام در برابر موسی(ع) که عمر خود را برای هدایت آنان صرف کرده بود ایستادند و به او دستور دادند
ن
ک فَقاتِال اِنّا ها هُنا قاعِدو َ
ت و َ رَبُّ َ
که تو همراه با خدایت بجنگيد :قالوا یا موسی اِنّا لَن نَدخُلَها ابداً ما داموا فيها فَاذهَب ان َ
(مائده ) 24/؛ قوم گفتند:ای موسی هرگز ما در آنجا ماداميکه آنها باشند ابد ًا در نيایيم پس تو برو به اتفاق پروردگارت و با آنها
قتال کنيد.ما اینجا خواهيم نشست .موسی (ع) پس از عمری تالش و کوشش در راه هدایتِ آنان دست به دعا برداشت و
ک اِلّا نَفسی وَ اَخی فَافرُق بَينَنا وَبينَ القَومِ الفاسِقينَ(مائده )25/؛موسی گفت :خدایا من جز بر خود و
گفت:قالَ َربِ اِنّی ال اَم ِل ُ
برادر خود مالک و فرمانروا نيستم تو ميان من و این قوم فاسق جدایی انداز(.باقری،کاظمی نجف آبادی/1392،صص17و)ٍ 15
نتيجه گيری:
حيات حضرت موسی(ع) در دو مقطع مبارزه با طاغوت ،اداره و مدیریت قوم بنی اسرائيل خالصه می شود.وجه مشترک همة
فعاليتهای این پيامبر الهی ،تقویت توحيد بوده است؛در یک مقطع تالش برای نفوذ توحيد در ميان سردمداران حکومت طاغوتی
و سپس عامه مردم و در مقطع دیگر گسترش تو حيد با اصالح عقاید و بينش ها و رد نگرشهای باطل قومی است که رسالت
حضرت موسی(ع) را پذیرفته ولی همواره در معرض غفلت بوده و با بهانه های بی پایه ،سير صعودی دعوت توحيدی حضرت
موسی(ع) را با سختی روبرو ساخته اند .بهانه جویی های پوچ بنی اسرائيل و سرباز زدن از دستورات خدا و رسولش بزرگترین
مانع به حساب می آمد .سرانجام حرکت توحيدی حضرت موسی(ع) به حاکميت رسيد.
پيشنهادات :
پيشنهادمیشودپژوهشگرانی درزمينه سيره رهبری حضرت موسی(ع) دراین زمينه هاکارکنند:
 ،.1درزمينه همراهی حضرت موسی(ع)باحضرت خضر(ع)پژوهشهایی راانجام دهند.
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 .2سيره رهبری حضرت موسی (ع)درانگيزش نيروهای تحت امرخودنيز حائز اهميت است.
 .3سيره رهبری حضرت موسی درارتباط با فرعون در این ماجرا خطير و مهم است.
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