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 رسالت )حضرت موسی(

 

 

 

 ماجرای هارون و گوساله سامری در تورات

 
 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاهِرِ 

ای را برر منارای تیرریحاتی و یرا اتراراتی ات آیرات گو راگون و التی که ادله اللتيابعد 

هرگر   ،اش قتر  قنطری برودکره  تيهره قنضستفاده کردیم. جااب موسی )ع( اوالً در آن ا

گااهی مرتکب  شده است. بلکه یک قیوری بوده است کره ورون وحری بره آن حضررت 

 اسرت قرنض ه تيهر بر واقع جریان که قت  قنطیِ ،تده است و رسول  نوده است اتل  می

 تأخير افتاده است. و طنعًا رسالت آن حضرت  داتته استاطالع 

 کرردیم.سوره ترعرا  کره در همرين در آخرر صرحنت بحر  مری 21آیه  ،ات جمله آیات

لينَ مِرنَ جَعَلَاري وَ حُْكمرًا رَبِّري لي فَوَهَبَ خِْفتُكُمْ لَمَّا مِْاكُمْ فَفَرَرْتُ» هاگرامی کره « اْلمُرْسرَ

در ایاها بره طررم مردین  بود، 1«یَتَرَقَّبُ خائِفًا»موسی )ع( ات دستگاه فرعو ی خائف تد و 

سال در مدین با تعيب )ع( بود و اتدواج کررد. بعرد برگشرت، در راه هرم  دهرفت و حدود 

 خسرتين ارتنراو وحری  ،ترودکه اولين وحی بود که بر موسری )ع(  راتل مری 2« ارًا رَأى»

وان عاخواهد با فرعو يران مواجهره دعروت الری ا  برهاست. بعد که به میر برگشت و می

تفریرع « حُْكمرًا رَبِّري لري فَوَهَربَ خِْفتُكُمْ لَمَّا مِْاكُمْ فَفَرَرْتُ» :فرمایدرسالت داتته باتد. می

ورون ات ترما ترسريد . در ایاهرا  ،است و تأخير است. بعد ات آ که من ات ترما فررار کررد 

. در سرال ما رد دهکه به مدین رفرت و  ه است و در جای دیگر بح  تده استفاصله افتاد

 وَ حُْكمرًا رَبِّري لري فَوَهَربَ»براش بررای موسری )ع( حاصر  ترد. سال حالرت آماده دهآن 
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که در ایاها حکم، حکم رسالتی است و جعر  رسرالت هرم وحری « اْلمُرْسَلينَ مِنَ جَعَلَاي

ایم و تکررارًا قابر  رکرر رسالتی است. النته در تورات مطالنی اسرت کره قرنالً اتراره کررده

رَ ْ رَبِّ»راجع به عقد لسان حضرت موسری )ع( برود.  ،ستهب دیگری که  يست. مطل  اترْ

ایرن عقرده  1«قَروْلي یَْفقَهُروا * لِسرا ي مِرنْ عُْقردَ ً احْلُْ  وَ * أَمْري لي یَسِّرْ وَ*  صَدْري لي

 ويست؟ 

ط رسالت که دعوت بسريار بسريار روترن اسرت بردون عينری،  ره در آیا ات ترای سؤال:

و  ه در ظراهر رسرول، حتری در ترک  رسرول  نایرد قنرير الما.رر باترد. آن  باطن رسول

 خرواهيمآ هرا در رسرول  نایرد باترد.  مری ،دهردوي هایی که مرس ٌ الريهم را فرراری مری

فرتن قنير الما.ر  ناید باتد. مخیوصًا ات  .ر سخن گبگویيم که تینای درجه اول باتد، 

د الکن باتد. تبران بسريار بلير  و بسريار فیرير تبان  نای که دعوت رسالتی الی ا  است،

باتد تا ایاکره مرسر ٌ الريهم تمرا  آ اره را کره خداو رد بره وسريله رسرول فرسرتاده اسرت 

مراده دعروت بایرد  ،تر باتردسالت است. هر قدر مقا  دعوت عرالید. این مقتضای رابفهم

-اره کسرا ی مریتر و مورد فهم بيشتر باترد. بررخالم آ تر و تک  دعوت باید سادهقوی

خود کفری اسرت  سرنت بره قررآن  این ا د که قرآن قاب  فهم  يست. یعایگفتهگویاد و می

بيا ی بهتررین بيران   و در ابلر  کرال  اسرت و در روترنتریف، وون قرآن در افیر کرال

کاارد و فهميم یا خود را ات مرحله تکليف خارج میگویاد  میروتن است. کسا ی که می

 لی کذب است و دومی کفر است.بيا ی، اوّمرحله روتن یا قرآن را ات

، این عقده ويست؟ این عقده همان «لِسا ي مِنْ عُْقدَ ً احْلُْ  وَ»گوید موسی )ع( که می

کفرران  2«اْلكرافِرینَ مِرنَ أَْ تَ»فرعون گفت:  ،است که موسی )ع( در برابر فرعون قرار گرفت

 رگ کردیم و تربيت کردیم و بعد کره رفتری، یرک  عمت کردی، برای ایاکه ما تو را مدتی ب

 مِرنَ أَ َرا وَ إِرًا فَعَْلتُهرا»گفرت  این دو بُعدی ترو کفرران  عمرت کرردی. فر را هم کشتی، باابر

الِّينَ مِرنَ»موسی فرمرود کره  «اْلكافِرینَ مِنَ أَْ تَ» :او گفت 3«الضَّالِّينَ یکری ات معرا ی « الضرَّ

ولکرن  ،ظراهر امرر درسرت ،ود . وون هاوت رسول  نرود یعای من هاوت رسول  ن« ضالين»

 مرک خروردن و  مرک  ،دیرد  و جریران بسريار بسريار مهرم تيهه و پيامد جریان را  مری

تکستن بود که آن قنطی را تو کشتی، برا ایاکره مرا ایاقردر بره ترو تربيرت کرردیم، احتررا  
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مرن )مشرت تدن مرن(  کردیم. تو قنطی را کشتی، من عاقنت این کار جریان را که با قنض

 دا ستم. می ،ميردقنطی می

ی  داتتم کره کارهرای مرن یعای ضالل  سنی، هاوت مقا  رسالت و وح« الضَّالِّينَ مِنَ»

بلکه بر محور ایمان برود و کارهرایی کره برر محرور  ،درصد بر محور وحی باتدتمامًا صد

اص  تد که دعروت مرن من ح تقیير  دارد. اما قیور دارد، اگر این قیور ات ،ایمان است

به حساب این است که من ات مرسلين  نود . این عقده در لسران  ره ایرن اسرت  تأخير تد،

الارا  معرروم اسرت کره وقتری کره که تبا ش گير داتته است. واا کره ایرن در برين عوا 

خيرال کررده برود موسری را بکشرد. فرعرون موسی را امتحان کارد. ورون  ،فرعون خواست

ایشان موحد است و بعدًا وه خواهد تد. بعد قرار ترد کره موسری را  حساب کرده بود که

برر حسرب آ اره گفتره -امتحان کااد. آتشی را... یک گ  آتشی را در برابر موسی  هاد رد 

و وي  دیگر که آتش  نود. بعد موسی آترش را برداترت و بره دهرا ش گذاترت و  -تودمی

عقرده ها هم که در لسا شان یهودی گویادتبا ش سوخت ولذا عقده فی لسان تد. بعد می

 ات آ ها است. است،

های موسی  يستاد. ثا يًا اگر پدر تبا ش گير پيدا کارد، ها باهگویيم اوالً این یهودیمی

 غلط است که ریشهیا گوتش یا وشمش، این به فرت دان ربطی  دارد. اصالً این حرم ات 

 نيا  )ع( بر حسب اصر  کلری امکران آتش را برداتت و تبا ش سوخت. اصوالً در ا ایشان

موا رع  ناترد. و اگرر واا اره  ،اترم در بُعد رسالت باید بهترین جوارب را داترته باتراد

لکارت تبرا ی اسرت. ایرن  ،ای در لسان موسی )ع( اسرت کره واقعرًا گيرر تبرا ی اسرتعقده

 أَنْ فَأَخرامُ  َْفسرًا مِرْاهُمْ قَتَْلرتُ»ويسرت؟ یعاری ورون  ایعقدهوه  ،اتکال است. اما عقده

این یکی و دیگرر ایاکره در خا ره آ هرا ت ردگی کررد  و تربيرت ترد ، مررا بر رگ  1«یَْقتُلُونِ

در برابرر فرعرون سرخن بگویرد.  به خروبیرود که تبان من  می 2«لِسا ي یَْاطَلِقُ ال»کرد د. 

ترر اسرت؟ فیير تر است. وطوربرادر  هارون ات من فیير 3«مِاِّي أَْفیَرُ هُوَ هارُونُ أَخي»

ترر اسرت. پرر بررادرش هرارون ات هارون فیير ،است اص  و حال آ که موسی که رسول

رَ ْ رَبِّ»کارد تر است که تقاضا میور فیيروط دْري لري اترْ رْ وَ * صرَ  وَ*  أَمْرري لري یَسرِّ
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*  أَخري هرارُونَ*  لريأَهْ مِنْ وَتیرًا لي اجْعَْ  وَ*  قَوْلي یَْفقَهُوا*  لِسا ي مِنْ عُْقدَ ً احْلُْ 

 به وه حساب است؟« أَْتري بِهِ اْتدُدْ

گااهی در فکر آ هرا عليره خرودش ا هرا   1«رَْ بٌ عَلَيَّ لَهُمْ»به حساب ایاکه موسی که 

رود که با فرعون سخن بگویرد. این تبا ش خيلی  می ،داده است که یک  فر را کشته است

  آدمی که در سخن گفرتن ه  سنی است. مثاین عقد ،پر این عقده اصلی در لسان  يست

خيلری تبان هایی دارد. یک جریا اتی دارد که بردهقوی است، ولی ات یک کسی یک خرده

توا د صام صحنت کاد. ورا؟ برای ایاکه در  .ر او این آد  محکرو  اسرت. ایرن آد ،  می

ایرن اسرت  آد  کشته است. این آد  واين است. این است که ساده مطلب و طنيعی مطلب

ه کرتوا د درست صحنت کاد. مگر ایاکه خداو د تأیيد کاد و او را تأیيد کررد. واا که  می

 فرماید. در آیات تر  صدر این مطلب را می

 « ]...[قَوْلي یَْفقَهُوا» -

، ورون فقرط فرعرون کره  نروده اسرت. و در همرين هم دیگرانفرعون و هم « یَْفقَهُوا -

وری ترد کره ح  عقده ات لسان موسی کررد، یعاری طرو د که آیات تر  صدر بنيايد، خدا

رَ ْ رَبِّ»مخیوصًا با کمکی کره داترت.  ،موسی توا ست خودش درست صحنت بکاد  اترْ

 لري اجْعَرْ  وَ*  قَوْلي یَْفقَهُوا*  لِسا ي مِنْ عُْقدَ ً احْلُْ  وَ*  أَمْري لي یَسِّرْ وَ*  صَدْري لي

ْْهُ وَ*  أَْتري بِرهِ اْتدُدْ*  أَخي ونَهارُ*  أَهْلي مِنْ وَتیرًا رِ نِّحَ َ َْريْ*  أَمْرري فري أَترْ   ُسرَ

ؤْلَ َ أُوتيرتَ قَدْ قالَ*  بَیيرًا بِاا ُْْاتَ إِ َّ َ*  َْثيرًا  َْذُْرَكَ وَ*  َْثيرًا تمرا  « مُوسر  یرا سرُ

کايرد، در ایاها دو مطلب داریم: فرض کايد عقده واقعی در لسان موسی برود. فررض  تد.

خواهد دعوت کارد و هاوت که رسول  شده است. هاوت که دعوت  کرده است. حاال که می

ای در عقرده يرددر مدین است. فررض کا آوارگی ده سالدعوت آغاتین موسی )ع( بعد ات 

قتلرت »اسرت و ایاکره ترد:  تبرا ی کرو یسی عقد ٌ علی عقده اسرت. یرک عقرده لسان مو

آن  ،«قرد اجينرت دعوترک»در ایاهرا یرا موسری،  2«دَعْوَتُكُمرا ْتأُجينَ قَدْ قالَ»ولکن، «  فسًا

ؤْلَ َ أُوتيرتَ قَدْ» تود. یعای وه؟ یعای عقده لسان موسی هم...درخواست تو اجابت می  سرُ

حاجت است. آ اه که خواستی و حاجت تو است و « سُؤل»آ اه که خواستی، « مُوس  یا

تد. هم خدا به او کمک فرمود و هرم  است. این برآورده دعوتیحاجت رسالتی و حاجت 

ولو عقده لسا ی اصلی فرض کايد باتد. عقرده را برداترت و  .عقده را ات لسان او برداتت

                                                           

 .14، آیه . شعراء1

 .89یونس، آیه . 2



5 

 

برطررم  ریشرهوتیر او و خليفه او فرستاد. پرر آن اترکال ات  عاوانبهبرادرش هارون هم 

-لی کره مریخداو د عقده را برداتت. پر آن اتکا ،تد به دو جهت، ولو عقده اصلی بود

 تود.عد اول و در بعد دو  برطرم میتود، در بُ

راجع به سحر سحره هم... النته راجع به هارون هم بحثری خواهرد ترد. ورون خيلری 

کايم. راجع بره و مالت  با جریان است. ما راجع به ا نيا  اولوالع   داریم بح  می مالصق

 القررآن و»گویارد کره ار د. مییک مطلنی د سحره، جمعيت رسوليه در کتاب الهدایةسحرِ 

سرحر حررا  اسرت. اگرر کسری اجراته بره  1«حرمته مع السحر في أرن أ ه موس  إل  یاسب

این اجاته هم اجاته به حررا  اسرت، پرر حررا  خواهرد ترد. پرر وطرور در  ،سحر بدهد

ایرن . 43در سوره تعرا  آیه « مُْلقُونَ أَْ تُمْ ما أَْلقُوا» یوص قرآن دارد که موسی )ع( گفت: 

 بر  السرحر، في إر ًا رل  یكن لم اْلّ: المااظر»کايم. جوابش روتن است. حاال عرض می

ارداتیم؟ یرا گرر، در مقرا  تحردّی اسرت. آیرا مرا بياسرت دی ناراتمدر مقا   این «من تحدّیًا

 ا داتی؟موسی تو می

 بره طررم بگویيرد ،قاعده منارات و قاعده احتهاج این است که اگر تما محق هسرتيد

هر وه داتت گفت و مطلنش تما  تد. بعد تما مطالب او را ترا  بعد کههر وه داری بگو، 

توا يد رد کايد، و قاعده احتهاج این اسرت. ترما کره خرود را آ هایی که امکان دارد و می

ترما بگویرد ترما بگرو،  او دا يرد. ایاطرور  ناترد کرهدا يد و طرم را منطر  مریمحق می

هرای ترما کره . همره حررمو رد کارد باسنداست به قسمتی  ، ممکنت يدمیهایی حرم

گوید صرحير اسرت. امرا حتی  نی هر وه می .صحير  يست، غير  نی النته، حتی  نی هم

طرم یک  قطه ضعفی به خيال او پيدا ترود و ترروع کارد اصررار  ممکن است به  .ر آن

 کردن و احتهاج کردن و مطلب طول بکشد. 

داری بگرو، بعردًا برر محرور  هتما هر و ید:طرم بگو به آن اش این است که  نیقاعده

کره بسريار بسريار غلرط اسرت و خروب ا تخاب کاد یک موردی را  که او گفته است،آ اه 

تود او را تود برطرم کرد. در ایاها در منارات و محاجه عملی که برين موسری )ع( و می

داتی یرا مرا؟ فرمرود ترما ا رترو میسحره است. در واد جرای قررآن دارد کره آ هرا گفتارد 

حَرُوا»اداتید. ورا؟ برای ایاکه ترما کره ا داختيرد بي تَرْهَنُوهُمْ وَ الاَّرا ِ أَعْريُنَ سرَ  جرا ُ وَ اسرْ

مرد  خوب توجه کرد د. بعد کره موسری عیرا را ا رداخت، همره را خرورد.  2«مٍعَ.ي بِسِحْرٍ
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عیرا وره کرار کارد؟ ا داخت و ایرن مطلب درست برگشت. اما اگر موسی اول عیا را می

حَرُوا»بعد سرحره سرحر کرد رد،  ،حاال عیا را ا داخت و اژدها تد. اژدها که تد  أَعْريُنَ سرَ

-ایين مریوقت در آ ها سر و صردا و براال و پرمار و سوسمار و... آن« اسْتَرْهَنُوهُمْ وَ الاَّا ِ

یشران را آن هم مث  ایرن اسرت. ولری وقتری کره آ هرا کارها ،این هم مث  آن استگویاد: 

کارهایشان را کرد د. بعرد موسری عیرا  ترین سحره بود د،ره با ایاکه قویکرد د. تما  سح

کارد. کلی ختم مری طوربها داخت این اژدها تد و تما  آ ها را خورد، این دیگر مطلب را 

در ایاها اگر موسی ات آ هرا خواسرت. ایرن خواسرت موسری کره سرحرهای خرود را ا هرا  

خواسرت برا سرحر ، مییدب کردن آ ها است. تما هم اگر ساحری را دیدبرای مغلو ،بدهاد

خودش حهت تما را ابطال کاد. اگر ات او مطالنه کايد که سحر کاد، بعد سحر او را علی 

 ،  ه تقویت حهت.اعين الاا  ات بين بنرید. این ابطال الحهة است

اال در قرآن ترریف  وکايم مطلب دیگر ایاکه، وون در مقار ه است ما این را بح  می

« ائتيرا الری فرعرون و کرذا و...»ی قرآن، اموس 1«فرعون إل  یذهب ْيف التورا  موس » ...که

، 4)سفر خرروج، فیر  « لموس  الرب قال و»؟ گویدمی وه توراتی ادا يد. اما موسکه می

 لتريا العهائب جميع أ .ر میر إل  لترجع تذهب عادما لموس  الرب قال و( »26تا  21آیه 

 ترود، بعد وه میتوداول مار میو  گوید عیا را بياداتمی« فرعون قدَّا  یدك في جعلتها

 و همااين ید بيضا  و ات این قني .

رود و ه موسری مریار کحرم اول، در اول ک« الشعب یُطلق ال حت  قلنه أتد لكاي و»

 و»رد. در آ هرا ایاکه فرعرون قنرول کارد و ایرن حهرت را ب رذی ایکاد برابرات معه ات می

کرام کام و سرخت مریگوید من قلب فرعون را تدید میخدای تورات می« قلنه أتد لكاي

موسری را برا معهر ات  تروراتطرم خدای تا ایاکه تیر بار تو  رود. پر تااقض تد. ات آن

-ن را سرخت مریطرم هم قلب فرعروفرستد که فرعون قنول کاد و تیدیق کاد. ات اینمی

ولی در قرآن آخر سرر دارد. آخرر سرر کره عاراد  ،دارد هم در قرآناد. النته کاد که قنول  ک

قلرب  2«قُلُروبَهُمْ اللَّرهُ أَتاغَ تاغُروا فَلَمَّرا»ورتید و تیر بار  رفت و... قرآن تیریر دارد که این 

  فرعون را آخر سر که روی عااد و عداوت تیر بار  رفت، خداو رد سرخت کررد. ایرن معلرو

 لفرعرون فتقرول. الشرعب یُطلرق ال حتر  قلنه أتد لكاي و» ا دارد ات اولاست. ولکن ایاه

اگرر مرراد ات « النكر اباي إسرائي »این هم غلط دو ، « النكر اباي إسرائي : الرب یقول هكذا
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ترر ات ایاهرا موسری اسرت. باوت این است که ایاها   دیک به خدا هستاد، موحد د،   دیک

 هستاد، اما موسی  ه؟« النكر اباي» ي اسرائبای  یعای اسرائيوطور 

 ]سؤال[ -

 ، ورون یهرود کره وجرود اسررائيي ،  ره ایاکره ترخ  اسررائبایي  یعای کالً اسرائ -

موسی به فرعون گفت: من به ترو « تطلقه أن فأبيتَ ليعند ي اباي أطلق ل  فقلت» داتت. 

 أ راا هر تطلقره أن يرتَفأب ليعنرد ي»را آتاد کرن. فرت د م -ات طرم خدا–گفتم که فرت د مرا 

 ي  را آتاد کرن،اسررائبایگوید: من گفتم فرت د من یخداو د به فرعون م« النكر ابا  أقت 

آتاد  کرردی، مرن هرم فرت رد ترو را کره بده تا مرا عنادت کااد. تو فرعون، ات اسارت  هات 

 ي  برا آن همرهاسررائبایموسری فرت رد فرعرون اسرت امرا  !کشم.  فهميدیمموسی است می

  خيلی ات کارهای گيری کرد، مثها و عاادها فرت د خدا هستاد. ایاها باید صحيرا حرام

 گيری کرد.دیگر باید صحير

خداو د در راه با ایشان برخرورد کررد. « التقاه الرب أن الما ل في الطریق في حدث و»

 و باهراا غ لرة قطعرت و صوّا ة ور صفّ فأخذت»و خواست او را بکشد. « یقتله أن طلب و»

 أجر  مرن د  عرریر قالرت حيائرذ. عاره فا فر ّ. لري د ٍ عرریر إ  : فقالت رجليه مسّت

و ات بر  اجور است که حتی ات  .ر ادبی و عربری هرم  عنارات ات بر غلط است« الختان

کاريم.  سرنت بره موسری این درست  يست. بعد عنارت دیگر دارد که ما ایاها را تکرار مری

ای بره مقرا  موسری )ع( وارد ست که آن جریا ات خدترههی هم جریا ات دیگرالنته )ع( 

ن مراجعره امفیر  اسرت. آقایر طوربهکاد. مثالً موسی با خ ر )ع( که در سوره کهف  می

بفرمایيد. جریان موسی با خ ر )ع( که یک بح  عرفرا ی و تربيتری بسريار عميرق و دقيرق 

 کايد.است که آن را آقایان مطالعه می

اوالً موسری تا یه اال نيا   ناید بياوریم. وون اوالً و ثا يًا و بعد،  عاوانبهدر ایاها دیگر 

در سفياه  شستاد و سرفياه  ،وقتی با خ ر رفت و وه تد و وه تدحال ثابت  يست در آن

 آ هرارا تکستاد و بعد باه کشتاد و بعد ساختمان را درست کرد رد. و ایرن سره جریران، 

که جااب خ ر باتد. در قرآن دلي   داریم  است. با فتاه ست که موسی رسول بودهثابت  ي

که ایشان رسول بوده است. فرضرًا رسرول بروده اسرت. مگرر امکران  ردارد کسری در مقرا  

یرک  عرد اسرت:دو بُ که در ایاها ؟رسالت باتد، اما ات باطن بعضی ات جریا ات آگاه  ناتد

ره است که مربروو بره موسری هیک بُعد باطن است. بُعد ظاهر تریعت ظا بُعد ظاهر است؛

عرد براطن مربروو بره و بُ که دلير   رداریم در احتمال دو  که رسول بوده است )ع( است،
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مسراکيای برود. مرن  ات آنِ 1«لِمَسراْينَ فَكا َرْت»خضر )ع( است که آگاه بود که این سفياه 

نًا سَفياَةٍ ُْ َّ یَْأخُذُ»این را عينااک کرد  برای ایاکه آن ملک   گيررد الری آخرر. ایرن  2«غَیرْ

مفیر  در سروره منارکره  طوربرهبرای ایاکه این بح   ،گذاریممیو پيايم بح  را ما می

 کهف است. آقایان مراجعه بفرمایيد.

مطلب دیگری ما راجع به موسری  رداریم کره مرورد اعترراض بتوا رد باترد ترا ات قررآن 

 ،کاريمًا بح  مریئتریف جواب داده بشود. راجع به هارون در قرآن و تورات ایاها استثاا

به حساب ایاکه جریان هارون با موسی در قرآن مالصرق و مرالت  اسرت. هرم در قررآن و 

 ...را بح  است. آیات قرآن توراتهم در 

 ]سؤال[ -

، موسی کره اه؟ آن فت« سی الهود»کی  گفتم دیگر، تما  ایاها یکسره، قن   سيان  و ، -

ر سروره منارکره کهرف و اگرر  سی الهود  نرود. گفرتم، ایاهرا را آقایران مطالعره بفرمایيرد د

کاريم. راجرع بره هرارون )ع( در ترورات مطرالنی اسرت و در ست ما صحنت میمطالنی ه

های بسيار بسيار وقرير بره هرارون )ع( ی مطالب است. در تورات که  سنتقرآن هم بعض

 أخرا )ع( الانري روناهر یعتنرر القررآن إن! أصرحابي» :ایرمداده تده است. ایاها مرا  وترته

 هري فمرا عاره، مردافعًا أترًا و  اصررًا و وتیررًا معره اللَّره ابتعثه الذي األول مساعده: موس 

قامو  کتراب مقرد  کره اصرلش بره ترأليف دکترر  در 3«ستبو الدْتور التورا ؟ في قیته

مسرتر هراکر آمریکرایی اسرت. م، ات اش هرم کره مرا داریرآمریکایی است و ترجمره بوست

 يست، مطالنی را جمرع کررده اسرت،  بوستدکتر  اتها گوید. النته حرمطور میایشان این

 طنق آیاتی که ات تورات و ا هي  رکر کرده است.

این لغت هارون که لغت عنرا ی است بره معارای سراکن « الهن  اْنس بمعا  روناه»

 أیرا  عرن خنرر المقرد  الكتراب فري لرير و الكهارة ر سرا  أول المتاور أو»الهن  است. 

کره « فیراحته لعرد  رسرالته عرن موسر  امتاع إر عامًا 83 هرعم ْان یذْر ما فأول تنابه،

الت خرود امتاراع کررد و خرودداری قنالً گفتيم این حرم دروغ است که موسی )ع( ات رس

 لرذل » ات  .رر ترورات برا خردا دعروایش ترد. ،کرد برای ایاکه واين است و واران اسرت

 ترت  فري الردعو  فري فاترترْا( 14: 4 خرروج) فیريحًا ْان حي  روناه أخاه اللَّه ابتع 
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 ينسرنع و أبيهرو و  اداب: ولدیه مع روناه رهب لقد و( 12: 17 خروج) الرسالية المهاالت

 «.  الرب مع هااك تالقوا و الطور إل  )ع( موس  مع إسرائي  تيوخ من  فرًا

جرا دارد کره یکی ایاکره جاراب موسری )ع( در دو جرای قررآن، یرک :دوتا دروغ است

خود موسی تاها رفرت و هرارون  2«لَيْلَةً أَرْبَعينَ»جای دیگر  1«بِعَْشرٍ أَْتمَمْااها وَ لَيْلَةً ثاَلثينَ»

ي  باترد. ولکرن، آ هرا گوسراله تریرن اسررائبایو خالفت گذاتت کره مراقرب  را به  يابت

خردا  .برا خداو رد مالقرات کرد رد« الرب مع هااك تالقوا و»پرستيد د. و دو  این است که 

 روناهر أظهرر موس ، غينة تمن طال لما و( »24آیه  17مالقاتی  يست. )سفر خروج فی  

ي  اسررائبایپر وطرور برا  ،با موسی رفته استتد؟ تااقض، برای ایاکه اگر  هو« الضعف

 اظهار ضعف کرد و گوساله ترین ساخت؟

 ]سؤال[ -

 آن هم مالقاتی  يست، ربوبيت مالقاتی  يست. -

 تود. معرفتی می 3«فَماُلقيهِ َْدْحًا رَبِّ َ إِل  ْادِ ٌ إِ َّ َ» -

 و الضرعف روناه رأظه موس ، غينة تمن طال لما و»بله دارد، در ایاها    دارد.  - 

بره ایاهرا کردیرد،  ها برخروردیعای اگر با یهودی تااقض کامالً بيّن!« اللَّه عی  و اإل كسار

ا رد، ي  با هارون رفتهاسرائبایاست که اگر موسی با هفتاد  فر تيوخ عليه آ هدلي  خوبی 

و ه سراخت وون دیر کرد هرارون اظهرار ضرعف کررد و گوسرال ؟گوید دیر کردبعد ورا می

 و اإل كسار و الضعف روناه أظهر موس ، غينة تمن طال لما و»آ ها عنادت کرد د؟ دارد: 

لَّهُمُ وَ» :گویردو حرال آ کره قررآن مری« إلسركاتهم رهنيرًا عهلًا لهم صاع اللَّه و عی   أَضرَ

تمرو ی در اص  عنرا ری اسرت و سرامری  .که سامری در تورات تمرو ی است 4«السَّامِرِيُّ

 5«خُروارٌ لَرهُ»عربی است. سامری بود که برای آ ها عه  رهنری سراخت  لفظ معرب آن در

 و اللَّره، دون مرن إلهرًا یعتنرره ْان أل ه ال إلسكاتهم، أج »این ربطی به هارون )ع(  دارد. 

 آلهتر  هرؤال : صررخوا العهر  رأوا لما إسرائي  باو هؤال  و إله إ ه: راك إر یق  لم لذل 

 .«األرض من أخرجت  التي
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 أن ال.راهر و( »4، آیره 32وررا هرؤال  ترد؟ )سرفر خرروج فیر   ،عهر  برود یک اوالً،

«. لإللره عيردًا أعلرن و مرذبحًا الهدیرد لإللره فنا »یعای تقيه کرد.  «الها نين راع  روناه

این خدا را درست کرد که گوساله طالیی بود و اعال  عيد کرد و یک مرذبر و قربا گراهی 

، آقایان در بشارات مراجعه بفرمایيرد. راجرع این کرد.  ه تاها هم برای خدای جدید درست

ولکرن در ایاهرا ایرن  ،های مفیلی است. النته ایاها مفی  استبه هارون در آ ها بح 

ای منرا ی متعردده هکايم. آ ها دارد کره جاراب هرارون بررای آلهرجهت را داریم بح  می

)ع( کره ات ا نيرا  ب رگروار  يمانراجع بره خرود سرل ،ساخت. راجع به هارون که جای خود

سيیدتا صيغه و همره تا عقدی بود، تشید ؛دارد که ایشان  هیدتا تن گرفت الهی است

این  هیدتا تن مشرک بود د و  هیدتا مذبر ات برای خدایان این  هید تن درست کررد. 

ایرن را  «عاملهرا عرن الریرا  قروّ  و الرأي و الع   ضعف عل  تدلُّ األعال هذه أن ریب ال و»

و  رلر  بعرد اللَّره أن إلَّا»گوید. آمریکایی بر حسب مستفاد ات آیات تورات می بوستدکتر 

هایی که تورات  سرنت کاریبعد ات تما  این کثافت« للكهاة رئيسًا ا تینه و عاه عفا ریاك

ایرن  ،کاد که ایشان ات آغات وتیر موسی و رسول با موسری بروددهد و قرآن تیریر میمی

هرای ابقهبرا ایرن سرو  سر ،گوید خدا با تما  ایرن جریا راتدهد. میمی توراترا  هات سن

 ا موسی کرد.باه کرد و وتیر موسی و پيغمنر عهيب ایشان را رئير الکه

 أبطرأ موسر  أن الشرعب رأى لمرا و( »8ترا  1: 32)خروج  :این یک قسمت، قمست دو 

 قرم»این یک تعنير دیگر است.  1«له لواقاو  روناه عل  الشعب أجمع الهن  من الا ول في

 مرارا  علم ال میر أرض من أصعد ا الذي الرج  موس  هذا ألن أماماا تسير آلهة لاا اصاع

 ،گویرد  خيرراین درست  قيض آ ها است. آ ها گفت همه آ هرا رفتارد. ایاهرا مری« أصابه

« الرذهب أقرراو  عرواإ  روناهر لهم فقال»کاد. ون ایاها ما ده است و این کارها را میهار

 ْر  فار ع بهرا أترو ي و باراتكم و بايكمو   سائكم آران في التي»های طال را این گوتواره

هرارون دارد راه را  شران  بره« نهرارو إلر  بها أتوا و آرا هم في التي الذهب أقراو الشعب

و  برویرد طالهایتران را بياوریرد خواهيد گوساله ترین و خدای تریرن بسرات ،میدهد. می

-معلرو  مری «مسنوًْا عهلًا صاعه و باألتمي  صوره و أیدیهم من رل  فأخذ». جمع کايد

 مرن أصرعدت  التري إسررائي  یا إله  هذه: فقالوا»سات هم بوده است. تود ایشان مهسمه

هرارون اسرت و بقيره هرم کر   ،فردی که آ ها برود کره محرور برود ...اسرائي  «میر أرض

 د د که این اله اسرائي  است.ئي ، به هم خطاب کراسرابای
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بررای خردای « للررب عيدٌ غدًاو قال  روناه  ادى و أمامه مذبحًا با  روناه  .ر فلما»

 ربرائر قردموا و محرقرات أصرعدوا و»صنر تود آمد رد « الغد في فنكروا»جدید عيد است. 

 الررب فقرال». عيرد اسرت دیگرر« للعرب قراموا ثرم الشررب و لألْ  الشعب جلرو  سالمة

 برگشرتن حاال وقت« میر أرض من أصعدته الذي تعن  فسد قد أل ه إ  ل إرهب وس لم

و « مسرنوًْا عهلًرا لهرم صراعوا و به أوصيتهم الذي الطریق عن سریعًا تاغوا» است.موسی 

 له سهدوا و». است، بر حسب آ اه قنالً گفتيم« وا هارونصا» يست. « صاعوا»حال ایاکه 

 أصرعدت  التري»و حال ایاکه یرک الره اسرت. « إسرائي  یا ت آله هذه: قالوا و له ربحوا و

   .«میر أرض من

رکرر کرردیم. ورون در  را که مااظره کتابی با آ هرا داریرم،ایاها ما واد  فر ات علمایی 

 يست که مااظره حضوری باتد. یعای تما  کسا ی که برا آ هرا مرا  طوراینگو ه کتاب این

هرا را کاريم. بعضریهرا را ات کتابشران  قر  مرییحضورًا بح  کردیم. بعضر ،بح  داریم

آ اره  ،هایشان استها را ممکن است بگویاد. آ اه را در کتابحضورًا بوده است. بعضی

را حضورًا بوده است که تیاد هم  يست و آ اه را امکان دارد بگویاد. تما  ایرن مثلر  را 

 ایم.بح  کرده ایم و با ایاهادر هادسه محاوره و مااظره ما ایاها آورده

! سرتارأ یا مهلًا» .است ات علمای ب رگ یهود ابر نال ربیایاها ات جمله ربی ابر نال که 

 اعتنرارًا التقيرة، دیاكم من و رل  إل  دعته التقية حي  صاع فيما معذورًا روناه ْان فقد

 بواجنره أت  أن إلَّا روناله ر ب فال إرًا ال.روم، بلغت مهما واجنة الافر عل  الحفاظ أن

خواهد جواب بدهرد. ایشران این را یکی ات علمای یهود می 1«المفسدین الضالين عن تقية

در حال تقيه بوده است. در حال تقيه خدا ساخت و در حال تقيه این طالهرا را برداترت 

 أن: الترورا  روناهر إعرذار في تأویلكم ی یف ما أول: المااظر» .هاو وه کرد و ات این حرم

 أجنرروا إسررائي  باري أن إترار  ال و فيهرا داللرة ال العهر  صاعة قیة في الفةالس اآلیات

 قم» مقالتهم إلَّا هددوه، أو»قنالً خوا دیم. خودش رفت این کار را کرد. « رل  عل  روناه

 صاعة أعرم الو  صا عًا لست إ ي: اإلعتذار أق  له ْان فقد «أماماا تسير آلهة لاا لها اصاع

 أرادوه لمرا إبررا  و إصرار هااك ْان ولو دعوته، في موس  أخلف  ني أ ا إ ما و المهسمة،

-مری ایاهرا ترودمعلرو  مری« حاتراه و! یعررم صرا عًا ْان أ ه عل  ماه أدل  ٌتي یكن لم

 ا د.سات است و ات او مطلب را خواستهسات و مهسمهدا ستاد که ایشان بت
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گفتاد یرک وير ی  «منتغاهم من ْثرأ في أجابهم فلمارا هددوه و أجنروه أ هم لافرض»

برا  ،بسات، ورا باالیش کرد؟ در حالت تقيه، اگر ضررورت دارد بره حرداق  بایرد اکتفرا کررد

مرن وير ی الهرا را بياوریرد، اتاراتی که این تقيه است. ولی در ایاها گفت پرر برویرد ط

ت و ایاهرا ساخت و عيرد گرفر مذبحیبرایتان بسات  که این را عنادت کايد. بعد ات این هم 

پر این غلط است که بگویيم حالرت تقيره  .هاکوبيد د و رقیيد د و خورد د و این حرم

مخیوصرًا بررای پيغمنرر تقيره معارا  ،قضيه ترک و قضريه توحيرد در بوده است اوالً، ثا يًا

ما  سنت بره روایرات معیرومين  ، دارد. اصوالً ا نيا   ناید تقيه کااد. راجع به روایات تقيه

آن هم  ه آ قدر تیاد که گفته تده اسرت. امرا راجرع بره رسرول،  ،ای احيا ًا داریميه)ع( تق

بایرد بره کتراب  ،رسول اگر تقيه کاد دیگر باید به کها مراجعره کررد؟ اگرر ائمره تقيره کاارد

دیگر باید به کها مراجعره  ،رسول و سات رسول مراجعه کرد. اما اگر خود رسول تقيه کاد

تا آن آخرین  فر هم پيغمنر خدا تقيه  دارد. پر اگرر   تقيه  دارد،د؟ پر باابراین اصالًکر

 وون اصالً تقيه در کار  نوده است. ،رودو این اگر هم کاار می تقيةتقيه است. تقيةٌ 

 الافرير و الرافر وقایرة ال ألجلره، المهم تفدیة و األهم صيا ة إلَّا ليست التقية إن ثم»

 ألجر  المتواصرلة التضرحيات إلَّرا األ نيرا  وظيفرة ْا رت ه  و بهذوره، یندال بتفدیة لوو

 و ربرير و تررید و قتي  بين تراهم ْما و النشریة، القلوب قأعما في التوحيد ْلمة تحقيق

 إبرراهيم فهرذا الهاهليرة،  عررات إخفاق و الحق  شر في التقية لعد   تيهةً رل  ْ  منعد،

او  است کره تهدیردش کرد رد و خواسرتادترین وي ی این مهم 1«األصاا  یكسر )ع( الخلي 

 ْرا وا ْلهرم النلرد أهر  أن رغرم اللَّره، إلَّرا  اصرر هاراك لره یكرون أن دون»ب  ارد. را آتش 

 بره فرأرادوا جهرودهم و همهرم بنرال  أجهوهرا التي الاار جحيم في ألقوه لقد و مشرْين،

   .«األخسرین اللَّه فهعلهم ْيدًا

 وهر را  وتته است. تاید حردود « مي ان الحق»ب در ایاها دکتر فادر آلما ی که کتا

را  وتتيم. گشتيم و این را هم پيدا کردیم. کتاب مير ان « عهدینت ابشار»سال پيش که ما 

الحق را بر رد قرآن  وتته است. به تبان فارسی هم هست. به تبران آلمرا ی  وترته اسرت، 

متأسرفا ه ما د رد. ورون  بعد به تبان فارسی ترجمه ترده اسرت. النتره علمرا در جرواب او

 های ما که این ا تاجات را  دارد.متأسفا ه حوته

طرور این « نيره و القررآن علر  ردًا ألفره الذي» فادر آلما ی در کتاب مي ان الحقدکتر 

 یُعقر  هر ف»آن وقت، آن وقرت کره  نری برود. «  نيًا یكن لم روناه ولكن أج » گوید:می
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ایرن فقرط دليلش « عالمية؟ عامة فذ  تریعة بصاح ْموس  رسول عهد في رسول إرسال

هرارون پيغمنرر  ،تود هارون پيغمنر باتد؟ موسی بود دیگر، موسی که بوداست. وطور می

 بشود یعای وه؟ دو جواب:

درسرت  يسرت. امرا هرارون  ای در مقاب  موسی بيراورد،مستقله اگر هارون رسالت -1

تعور اسرت کره ایرن مطلرب را توجره بی وتیر موسی است. و این دکتر فادر آلما ی ایاقدر

ع    نود د. واد  فر ات آ ها اولروالع   تان اولوالهمه پيغمنران که آمد د همه  دارد که این

بقيه وه در تمان آ ها بود د وه بعد ات آ ها، ترابع تررایع آ هرا بود رد و خرود اهر   بود د،

برا -ات تورات  اتل تده اسرت  تورات قنول دار د که تما  کتب ا نيا  قن  ات مسير که بعد

تما  تابع تریعت تورات است. یرک جهرت تابعيرت اسرت و جهرت دو   -ا نيائی که آمد د

این است که اگر تحریفاتی در ترورات ترده اسرت، ایاهرا بيا گر رد و  شرا گر آن تحریفرات 

 هستاد.

ه رسرول و خليفر عاوانبهثابت است ات خود این آیات که جااب هارون را خداو د  -2

وقرت ایرن جریا رات اتفراق آن رسول و خليفه فرستاد، عاوانبهموسی فرستاد. بعد ات آ که 

   نروّ علر  الترورا  تیاریر األلما ي فادر يرالقس یهه  ْيف تعري ليت: المااظر»افتاد. 

 أ الههر ؟ عرن یحكري اسرتنعادًا الا ، مقابلة في اجتهادًا فه  تأتي، و مضت ْما هارون

 ثا يرة رسالة استحالة قیة أما و التورا ؟ في الایوص تلكم عل  قضيی جه ٍ عل  فهه 

 بشرریعة مسرتقلة أیضرًا الرسالة هذه ْا ت لو هي فإ ما فذ ، تریعة صاحب رسول عهد في

 فكلّرا، رونالهر ْران ْمرا األول الرسول إليه أرس  ما إل  الرسالة أما و ،األول  عن تختلف

 وح ا ْما الوحي أ نا  إليه یوح  رساالته، تنلي  في ه اصر و أتره و موس  وتیر ْان فإ ه

 یتنعره هرارون و ،لموسر  ْا رت التري هري األصرلية الرسرالة و الروحي أن إلَّرا ،موس  إل 

سرفر ) معره و موسر  مرع ًا نيّ و  اصرًا و أترًا و وتیرًا هارون تعتنر التورا  إن أج  .بالوحي

 الررب قرال و( 8: 10) مافرردًا و موسر  مرع ریعةالشر أمرور فري ْلّمه هاللّ أنو ( 1: 7 خروج

 «.(8: 12 ئي صمو 1) هارون و موس  الرب أرس  و( 20 و 8 و 1: 18 سفر سو ) لهارون
 ،تما  ایاها  یوصی ات تورات است که هارون )ع( در وقتی که این کارها ا هرا  ترد 

ترود برين رسرالت در حال رسالت بود. وطور می ،و واين و واان کرد ساتیبتمعارا  

سراتان ایاطرور و ایاکره بره برت -طرورهرم همين بالشرأنتاته رسرالت -بالفع  جمع تود 

 لناري -الترورا  تعرم فري- الرذهني العهر  ییراع ْران حرين فري سريما ال و»کمک کاد. 

  این خيلری جالرب اسرت. بره  ر« للكها ة ا تیابه في موس  یكلّم ْان ربه فإن إسرائي 

هرا وقتی که هارون دارد گوساله ترین را ات طالهرای گوترواره ،يمخوا تورات که اآلن می
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ت برا موسرای ارکارد. در آن حرال خردای ترودرسرت مری ي اسرائبایهای و الاگوها و وه

کارد. کرأن خداو رد اب و مرد  هرارون دارد صرحنت مرییرتورات در طرور راجرع بره ا ت

رد در مقرا  رسرالت اآلن دا کاد کرهوه کار می دا د که هارونمعارا  جاه  است و  می

 کاد.او بح  می

اآلن مهرد و  خواهد بعد رسرولش کارد،اگر می« الع.مة و بالمهد توصيفه في ینال  و»

 و للكهاروت توظيفره و»درسرت کرردن اسرت؟  گوسرالهع.متش ويسرت؟ مهرد و ع.مرت 

 وتاد ع،اإلجتمرا خيمرة دا ةسر و الشریعة تعليم و الخطایا تكفير و للتقدیر الدیاية الریاسة

 ترصريعها و ت یياهراو  تلویاها و النها  و للمهد تهْهو  لثياب الضافي بالتفیي  العاایة في

 الروثاي ْهرذا رسولٍ ا تیاب في أجهله ما التورا  إله فوی  (32 -12: 24 و 28 خروجسفر )

 عنراد  علر  النسطا  السذَّج یحرض و! إليه یدعو أن بدل ربه سني  عن یید حي  الضال،

 و المرسِ  ما لة عل  للقضا  رسالةٌ فه  أ! المتواصلة بالتضحيات عاه ییدَّ أن بَدَلَ نالوث

 الررب یههر  ْران أ »ارداتد. رستاده است کره او را ات خردایی بيخدا هارون را ف« !محتده

 األوهرا  خرافرات و األحرال  األضغاث هذه من ویاله فيا! الذهنية اآللهة صا ع روناه  نيه

رَفُونَ فَرأَ َّ »! تؤفكون فأ   الكرا  أ نيائه عل  و الكذب اللَّه عل  تفتري ْيف  را فَمرا» «تُیرْ

بعد هارون فی القررآن. بحثری « 2«تَیِفُونَ ما عَل  اْلمُسْتَعانُ اللَّهُ وَ» 1«الضَّاللُ إاِلَّ اْلحَقِّ بَعْدَ

هایی و قسمتهایی ات آن بسيار بسيار مهم است راجع به هارون فی القرآن داریم. قسمت

 ن مالح.ه بفرماید.اکايم. آقایرا اتاره می

اَا لِمَا تُحِنُّرهُ وَ عَ.ِيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِمِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَ َا بِاُورِ اْل رَ ْاللَّهُمَّ اْت»

 «.  ضَاهُاَا عَمَّا لَا تُحِنُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَاِّنْتَرْ

   «.کُمْلَا ُ عَلَيْوَ السَّ»
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