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 رسالت )کشتن قبطی توسط حضرت موسی(

 

 

 

 

 

 (ع) یموس به نسبت قرآن و لیانج و تورات نیب مقارنه
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

راجع به مقارنه بیین تیورات و انجییل و قیرآن نسیبت بیه موسیی )ع( ار سیلبیات 

از جمله اعتراضات و اشکاالتی که علمای مسیحی و  .عوت و رسالت و ایجابیات آنا

اشیکاالتی اسیت کیه از ن یر  ،کننیدطور مطلق علمای اهل کتاب به قرآن شریف میبه

بعید اشیکاالتی بیه  کننید،تر است. به آنها توجه نمیییتورات و انجیل بسیار بسیار قو

چوبی ار چشیم او اسیت و او را کیور کیرا  کنند. مانند کسی که یک قرآن شریف می

کند که یک نقطه ریزی ار چشم او با چشم ایگر به شخص ایگری اعتراض می ،است

قرار گرفته است. و این خوا نابینایی و نااانی است. اگر ار تورات نصوصی ااریم که 

 مِینْ إِنَّیهُ»حضرت موسی )ع( و هارون )ع( معاذاهلل ایمان نیاورانید. ار قیرآن شیریف 

که مُخلَص مرحله عالیه عصمت است که نسبت  2«مُْخلَصًا كانَ» و 1«اْلمُْخلَصینَ عِبااِنَا

به موسی )ع( ذکر شد  است. اما به حساب مقایسه خصوصی ار جریاناتی کیه بیوا  

  است.
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تَو  وَ أَشُدَّ ُ بَلَغَ لَمَّا وَ» ،به بعد 14ار سور  قصص از آیه  ،سور  مبارکه قصص  اسیْ

نینَ نَجْزِي كَذلِكَ وَ عِْلمًا وَ حُْكمًا یْنا ُآتَ د  اهنگیامی کیه موسیی )ع( بیه « اْلمُحْسیِ شیُ

 «شدٌّ فی الجسم و شدٌّ فی العقل و شدٌّ فیی الحکمی »است.  شدّ جمع« أشُد»رسید. که 

بیه پیای خیوا ایسیتاا. « اسْتَو  وَ»ار این سه بعد که شایستگی پیدا کرا.  حداقل شدّ.

« آتینیا »؟ آییا «آتینا » چه زمانیاما « اْلمُحْسِنینَ نَجْزِي كَذلِكَ وَ عِْلمًا وَ ْكمًاحُ آتَیْنا ُ»

اینجیا انسیان  ؟ییا بعیدً یب بروا و ا  سال نزا شیعیب بمانیدقبل از اینکه به سراغ شع

 تَیْنا ُ آ اسْتَو  وَ أَشُدَّ ُ بَلَغَ لَمَّا وَ»همین اآلن  ،یعنی همین اآلن« آتینا »کند که گمان می

 یعنی همین اآلن.« نَجْزِي كَذلِكَ وَ عِْلمًا وَ حُْكمًا

از کنید انسان خیال میی 1«اْلمَهْدِ فِي النَّاسَ یُكَلِّمُ وَ»کما اینکه راجع به عیسی )ع( 

 مِیینَ وَ كَهْیاً وَ»رسیمی رسییول بیوا. امیا  طوربیه همیان هنگیامی کیه ار گهییوار  بیوا،

امیا تکلیم رسیولی نبیوا. آن هنگیا   ،تکلم رسیالی بیواد ین تکلم ار مها 2«الصَّالِحینَ

اینکه معجیز  ربانییه بیا ایین والات  ابیت شیوا و طهیارت  عنوانبهرسول نبوا. بلکه 

 وَ»امیا « اْلمَهْیدِ فِیي النَّیاسَ یُكَلِّیمُ»خوا  و ماار  را به لسان وحی بیان کند. اینجا 

که از هنگا  سیی سیالگی بیه بیاال « کهاً» ،؟ نهطورچ« بین المهد و الکهل»اما « كَهْاً

اسیت هم آیات ایگری که خواهیم خواند، نیص  است که مقا  رسالت یافت. ار اینجا

بر اینکه موسی )ع( بعد از اینکه این قبطی را کشت و فرار کرا و به سوی مدین رفیت 

 . آیاتش را خواهیم خواند« أَرْسَْلنا ُ»بعد از آنکه برگشت  ،و ا  سال با شعیب بوا

اهیل  3«أَهْلِهیا مِنْ غَْفلَ ٍ حینِ عَلى اْلمَدینَ َ اَخَلَ وَ»مقصوا فعاً این نیست.  ،حاال

کیه تحیت حکومیت فرعیون اسیت.  ،از شهرهای مصیر ،اند. ااخل شهر شدمدینه غافل

چون انبال موسی بواند. موسی فراری اسیت. موسیی کیه « أَهْلِها مِنْ غَْفلَ ٍ حینِ عَلى»

ن بیرون آمد  و وضع فکری و مقصوا  روشن است. طبعًا بیه انبیال او از خانه فرعو

هیای اعیوتی هستند که او را به خانه فرعون برگراانند یا او را حبس کنند که فعالییت

 وَ»مستمر ار تحت اختیار خواشیان باشید.  طوربهضد فرعونی نداشته باشد. یا اینکه 

 ،بدون آگاهی میرا  شیهر« غَْفلَ ٍ حینِ عَلى» ،«أَهْلِها مِنْ غَْفلَ ٍ حینِ عَلى اْلمَدینَ َ اَخَلَ

 مِینْ هیذا یَْقتَیتِانِ رَجُلَیْنِ فیها فَوَجَدَ»مخفی و سری وارا این شهر شد  است.  طوربه
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 ،یکی از پیروان موسی که موحید اسیت ،که بیّن است. او نفر 1«عَدُوِّ ِ مِنْ هذا وَ شیعَتِهِ

 یروان فرعون که مشرک است.لی است و یکی هم از پاسرائی

 ]سؤال[ -

اگر کسی موحد است و کسانی انبال او هستند. این حتمًا باید رسول باشد؟  ،نه -

. ما که میؤمن مؤمن باهلل و مثل همه ماست است این آا  مؤمنی است. شخصی ،نخیر

 ایشیانشوا خوامان آمر و ناهی و ااعی الی هلل و شرع مدار باشیم؟ نمیباهلل هستیم، 

اینکه لباس رسالت رسیمی را بووشید و بیر او  جناب موسی )ع( قبل از مدار بوا.شرع

ایشان متشرع بیوا و میؤمن بیوا و تیابع شیریعت  ،و بر او تورات نازل گراا واوحی ش

مگیر مراجیع « شییعَتِهِ مِینْ هیذا»قبل که شریعت ابراهیم است بوا. هیچ منافاتی ندارا. 

 ، پیغمبر که نیستند. ندارندمرید  بزرگ تقلید مقلد ندارند،

 ]سؤال[ -

 شیعه یعنی چه؟ -

 به اصطاح... ،پیرو ایگر -

پیس « شییع ُ علییٍّ» گوینیدوقتیی میاانید از کجا آمد؟ ار اصطاح چه؟ این می -

. حتیی ار قیرآن شییعه یعنیی انبیالشیعه  ،ای است. معصو  است. نخیرعلی یک کار 

شیوا. ایین ار اینجیا خیلیی کیم استعمال میبیشتر ار کسانی که پیرو ضالت هستند 

این تقریبًا جای منحصر به فرا است یا یک جای ایگر ممکین « شیعَتِهِ مِنْ هذا»است. 

 شییعَتِهِ مِینْ إِنَّ وَ». ولکن نوعًا ار قیرآن شیریف لفیی شییعه... میثاً ماست ااشته باشی

ر پییروی شایسیته ا ت کیه شییعه بیه معنیی پییرو شایسیته،او سیه جیا هسی 2«لَإِبْراهیمَ

شییعه یعنیی پییرو  ،استعمال شد  است. اما نوع جاهایی کیه قیرآن شیریف شییعه اارا

رو ایگیری اسیت. ایین کسیی کیه مطلق یعنی کسی که انبالیه طوربهپس شیعه  ،باطل

معصیو  اسیت؟ پیغمبیر اسیت؟  ،آیا آن شخصی که محور اسیت ،رو ایگری استانباله

ت؟ ظالم است؟ فاسیق اسیت؟ میؤمن اسیت؟ همیه مدار است؟ عاال اساما  است؟ شرع

 اینها را شامل است.

 ]سؤال[ -

                                                           

 همان.. 1

 .83صافات، آیه . 2



4 

 

گوینید. اارنید میی فرمایید؟ مقا  عصمت ایشانمی هشما چ یعنی مقا  عصمت؟ -

رو آییید؟ عصییمت و رسییالت از کجییا ارآمیید؟ اگییر کسییی انبالییهمیعصییمت از کجییا ار

اعیوت کرایید و مرجیع  ای راعید جنابعالی است. اگر تشریف براید و تبلیغ کرایید و 

آن  بیوان الییل بیر ایین نیسیت کیه روانبالهشما هستند.  روانبالهمسائل شدید. اینها 

او باید معصو  باشد. تیا چیه رسید کیه رسیول  شخصی که محور است و مرجع است،

« عَیدُوِّ ِ مِنْ يالَّذ عَلَى شیعَتِهِ مِنْ الَّذي فَاسْتَغا َهُ عَدُوِّ ِ مِنْ هذا وَ شیعَتِهِ مِنْ هذا»باشد. 

-همدیگر را اارنید میی« یَْقتَتِانِ»نه « یَتَنازَعان رَجُلَیْنِ فیها فَوَجَدَ»ار اینجا ندارا که 

لی موحد با این مشرک فرعونی با هم اارند اقتتیال اسرائیکشند. صحبت این است که 

ت تنیازع کشد. صحبکشند. او این را و این هم او را میهمدیگر را اارند می ،کنندمی

 «.یَْقتَتِانِ»عملی که زا و خورا باشد نیست. فقط نزاع  ،نیست. نزاع لف ی

روییم. اگیر چنان یه شیخص مسیلمان جلیو میی یک به یک« یَْقتَتِانِ»ار بُعد اول 

یک نفر مشرک که به حساب مشرک  ،مخصوصًا مشرک ،کند یک نفر کافرمشاهد  می

-  است و با یک نفر موحد اارا کشیتار مییمش محتر  نیست. قد  باالتر نهاابوان اَ

اگر این شخص  شوا ما ساکت باشیم؟ ولو استغا ه نکند.، میاین او را و این او را ؛کند

حیداقل  ،شوا شما ساکت باشیید؟ ییا نیهمی ،موحد از شما موحد ایگر کمک نخواهد

نسیبت بیه  ،تباید ار اینجا میان را بگیرید و نگذارید همدیگر را بکشند. اگر باالتر رف

این افاع به هر کجا رسید. چون بحی  اقتتیال اسیت. حتیی  ،شخص موحد افاع کنید

اگر افاع به اینجا رسید که برای نجات یافتن این شخص موحید الز  اسیت آن طیر  

او این را خواهد کشیت. وظیفیه اسیت ییا نیه؟ اینجیا مطلیب  ،را بکشید که اگر نکشید

 مِینْ الَّیذي فَاسْتَغا َهُ»کند. ار حقیقت او مرحله پیدا می «فَاسْتَغا َهُ»باالتر است. اینجا 

نیدارا. « فقتلیه موسیی»موسیی چیه کیار کیرا؟ ار اینجیا « عَیدُوِّ ِ مِنْ الَّذي عَلَى شیعَتِهِ

-کورشان این را ار تورات میهای با آن چشم ،«قتله»ار تورات اارا « مُوسى فَوَكَزَ ُ»

کنم. که موسیی آن طیر  برایتان از عقائدنا نقل می کنند. کهجریان را نقل می بینند،

 را کشت. ندارا که مشت به او زا.

افه بیر قیوت موسی مرای قوی بوا. قوت جسیم اضی« مُوسى فَوَكَزَ ُ»اینجا اارا که 

و منکوب و مقتول و مشرا و بدبخت  ضروبمل همیشه اسرائیایمان ار جایی که بنی

و از موسیی اسیتغا ه کیرا   کشدلی را میاسرائی ،یارا این قبطو بی ار  بواند. حاال ا

است. آا  باید حساب کند که قاعیدتًا موسیی بایید اوبلیه او را بکشید. یکیی مشیرک 

امییا ار اینجیا مییع ذلییک  عنوان قاتیل نسییبت بییه موحید.مهییاجم اسیت، بییه ،اسیت. او 
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یعنی به قوت مشت  وکز« مُوسى  ُفَوَكَزَ عَدُوِّ ِ مِنْ الَّذي عَلَى شیعَتِهِ مِنْ الَّذي فَاسْتَغا َهُ»

لی اسرائیکه این  به قوت به او مشت زا که کنار بروا ،خواست بکشد؟ نهزا. چرا؟ می

 را نکشد. مطلب این بوا.

منتها اگر چنان ه موسی )ع( قصد  قتل او بوا. تعبیر صحیح و فصیح این اسیت 

زان برای این است که او  اما اگر زان برای قتل نیست.« وکزٌ للقتل» ،فقتله موسی»که 

مشیت قیوی بیوا و  و تصیاا  کیرا،لی موحد را نکشید. اسرائیرا جدا کند که شخص 

طر  ضعیف بوا و کشته شد. پس قصد کشته شدن او را نداشت. ولیو اگیر هیم قصید 

ار هییچ بُعیدی از ابعیاا  ،نیه ار بُعید او  ،از ن ر شریعت الهی نه ار بُعید اول ،ااشت

چنیدتا حسیاب  .ی رسیولانیه موسی ،موسی ار برابر این جریان انعنوبهاشکال ندارا 

ااند کیه بیا یک حساب حساب عمیقی است که موسی توجه ندارا. موسی نمی :است

فرعیون و فرعونییان بیشیتر انبیال موسیی  ،میرا. که وقتی طر  مرااین زان طر  می

ن رسیالت بیایید. شیوا بیرای او اآلپس نمی ،آیند. که اگر بیشتر انبال موسی آمدندمی

تواند ار مقابل فرعون این رسالت کند است و نمی ،زیرا اگر اآلن برای او رسالت بیاید

ایین او  2«فَعَْلیتَ الَّتیي فَعْلَتَكَ فَعَْلتَ وَ» -2بوا.  1«وَلیدً فینا نُرَبِّكَ لَمْ أَ» -1بروا. چون 

شوا موسی حامیل نمیچیز مانع است از اینکه اعوت موسی بتواند ا ر کند. پس اآلن 

یکیی اینکیه میدتی ار کیا   ؛رسالت گراا. زیرا اآلن اارای او حاجب و او مانع است

فرعون بوا  است و ب ه بوا  است و بزرگ شد  است و بسیار مشکل است که اعوتی 

 مناقض و مضاا با اعوت فرعون آغاز کند.

کرای و ییک  به قول فرعون نمک به حرامی او  که مطلب را شدیدتر کرا  است،

اگیر  ،تواند موسی بروا و اعیوت خیوا را ابیراز کنیدپس چطور می ،نفر از ما را کشتی

اگر هم رسیول بیوا اشیکال نداشیت.  موسی اوالً رسول نبوا، ،حاال رسول باشد. ولکن

آورییم. اوالً ار ایین حالیت رسیول نبیوا. ها را از خیوا آییات ارمییحاال ما این بح 

 اسیت شد. تابع شریعت قبلیی کیه شیریعت ابیراهیمنازل نمیمعصو  نبوا. وحی بر او 

منتها یک نفر از مؤمنین ارجه اول به شریعت ابیراهیم بیوا و موحید بیوا. حیاال  ،بوا

م کها را کملیاسرائیو  ها مبارز  کندکم بتواند علیه قبطیآغاز این مطلب است که کم

ه اینکه ما آیه را بخوانیم و آیات را ارست اقت کنید. ن الفاظ ،نجات بدهد. خوا لفی
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نه، ایین فکرهیا و مغزهیا را  ،اندبعد ار مغزمان آن ه را قباً بوا  است و آن ه را گفته

اند بیرون کنییم. مغزهیا را و لغیت را و خالی کنیم و لغت را از آن ه به لغت چسباند 

ی بیه اضیافه گویند بیرون کنیم. از ن ر لغیت اابیی عربیاند و میتعبیر را از آن ه گفته

 طور است.هم همین عاایفصاحت  ،علیاآن هم فصاحت  ،فصاحت

 فَیوَكَزَ ُ عَیدُوِّ ِ مِینْ الَّیذي عَلَیى شییعَتِهِ مِنْ الَّذي فَاسْتَغا َهُ»ببینیم که آیات چیست؟ 

« قضیی علییه»ولکین « قضیی علییه»بیا ایین وکیز  نیسیت.« قتله» 1«عَلَیْهِ فَقَضى مُوسى

ن ایین بیوا. ولکی این وکز نتیجه البد منه« قضی علیه»وا بوا. وکز مقص ،مقصوا نبوا

 .وکز یعنی به شدت زان ،غیر قاتل یک بُعد وکز ،قاتل وکز ،یک بُعد :او بُعد اارا وکز

ار اینجا مراا موسی )ع( از این مشت زان به قبطی قتل نبوا. بلکه مقصوا اعیم بیوا 

و ایین مشیت زان  وکیزکشید. ایین چه او را بکشد و چه ن وکزاست. حاال این  وکزکه 

 لی را بکشد.اسرائی ،الز  بوا. برای اینکه اینجا قتلی پیش نیاید که این قبطی

 ،و قیوت مشیت زان بیوا. نیه نتیجیه مقصیوا  وکیزنتیجه این قوت « عَلَیْهِ فَقَضى»

چیست؟ اینها چیه « هذا« »الشَّیْطانِ عَمَلِ مِنْ هذا قالَ»بلکه نتیجه غیر مقصوا  است. 

 ،موسی زا  عمل شییطان بیوا. عجیب گویند که این مشتی که منِگویند؟ اینها میمی

لی اسیرائیزا و ایین این مشتی که موسی زا عمل شیطان بوا؟ اگر موسی مشیت نمیی

این عمل رحمان بوا؟ اینکه اوبله عمل شیطان بوا. اگر  ،شداستغا ه کرا و ساکت می

و کمک کنید و موسیی سیاکت بیوا. سیکوتش کرا که به الی تقاضا هم نمیاسرائیاین 

تیا چیه  2«أخیرس شییطان الحیق عین الساكت»عمل شیطان بوا. سکوت شیطانی بوا. 

ار اینجا اوبلیه  ،«عَدُوِّ ِ مِنْ الَّذي عَلَى شیعَتِهِ مِنْ الَّذي فَاسْتَغا َهُ»ای که رسد ار زمینه

 وکیزرا کیه کیرا  شوا اگر موسی کاری نکند. موسی کاری کرا. کاریعمل شیطان می

 ار این بُعد اشکالی نداشت. ،کرامی قصداگر هم قتل را  ،بوانو قتل بوا 

شیما  ید. به جای اینکه او این را بکشد،شما او را بزن ،کشدکسی اارا کسی را می

چیون ایین مهدورالید   ،ولو مقاتلیه هیم نکنید ،او هم مستحق قتل است .او را بکشید

ما مشارٌ الییه هیذا را پییدا « الشَّیْطانِ عَمَلِ مِنْ هذاقالَ » ،چرا ایگر« وسیمُ قالَ»است. 

 ،حمیال عربیی ،نه حمال فارسیی 3«حَمَّالٌ اْلقُرْآنَ»کنیم. ار اینجا چند احتمال است. 

                                                           

 .15قصص، آیه . 1

 .384، ص 16، ج بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان. 2

 .162 ،ص ،1 ج ،همان. 3
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 عَلَیى فَیاحْمِلُو ُ» ،وجیوهی اارا« وُجُیو ٍ ذُو»کنید. معانی گوناگون را بسیار حمیل میی

چنین است. حیاال اینجیا چنید  علیاباغت و فصاحت چون مقتضای  1«اْلوُجُو ِ أَحْسَنِ

خواهد که بر قیرآن اییراا ه جمعی  المرسلین ار کتاب هدایه میآن  -1: احتمال اارا

کیار شییطان اسیت. ایین  ،که من کرا  یعنی این وکزی« الشَّیْطانِ عَمَلِ مِنْ هذا»اارا. 

یْطانِ عَمَلِ مِنْ هذا» -2این یک احتمال.  ن عیدو موسیی عمیل شییطان یعنیی ایی« الشیَّ

 إِنَّیهُ»مگر راجع به فرزند نیوح خداونید نفرمیوا  ؟شوا عمل شیطان باشداست. مگر می

ار « صیالِحٍ غَیْرُ عَمَلٌ» از بس عملش باطل بوا. مصدر آورا  است. ؟2«صالِحٍ غَیْرُ عَمَلٌ

 چند احتمال ار ن ر بگیریم:« هذا»چه کسی است؟ برای « هذا» .«هذا»اینجا هم 

شیخص « أنیا»کیه خیوا  نیسیت. نگفیت شخص  ،هذا اشار  به شخص است اوالً،

آیا موحد اینجیا شایسیتگی  .. این او شخص یکی موحد و یکی مشرک استبواتا او

 ،توحید عمل شییطان اسیت؟ ییا نخییر باشد؟ موحد عمل شیطان است؟« هذا»اارا که 

 -1 روا:وتایش کنار میالیه امشرک عمل شیطان است؟ ار این بُعد بین این سه مشارٌ 

غلط است. چیون کیار بیدی  من« أنا من عمل شیطان»نگفت من  موسی نیست.« هذا»

اآلن مورا حمله قرار  ،لی موحد به جر  موحد بواناسرائیشخص  -2که نکرا  است. 

و « عَیدُوِّ ِ مِینْ هیذا»کیسیت؟ « هذا»پس  ،گرفته است. آیا موحد عمل شیطان است؟ نه

 اینطور است.  از ن ر معنوی ،از ن ر اابی ،الیل بر این مطلب

 ]سؤال[ -

اشخاص را اارییم  حاال« فَاسْتَغا َهُ»کنیم. آن احتمال ایگر است. حاال عرض می -

تَغا َهُ»اینجا اسیت.  احتمال ار پنج، ششچون  ،گوییممی  عَلَیى شییعَتِهِ مِینْ الَّیذي فَاسیْ

شایسته اسیت بیه « هذا» ،«عدو » ؟بعد هستند کدا  یک از این او نفر« عَدُوِّ ِ مِنْ الَّذي

یکیی بیه مین  ،تر است. اگر او نفر اینجیا هسیتندچون نزایک« عدو »به  ؟کدا  برگراا

 :این نزایک میراا اسیت. بیه او علیت« هذا»ایگری اور است. اگر گفتم  ،نزایک است

است. برای اور « ذلک»اصاً برای نزایک است. « هذا»تر است. یکی لفی یکی نزایک

: ایین ا. بُعد اولگیرار او بُعد عدو را می« هذا»ت. اس« هذا»نیست. « ذلک»اینجا اوالً 

برای نزایک است. پیس ار ایین بُعید ار « هذا»اصاً لفی تر است. او : ار ذکر نزایک

اسیت. « من عدو »لی هم نیست. بلکه اسرائیموسی نیست. « هذا» بین مثل  مشارٌ الیهِ

                                                           

 همان.. 1

 .46هود، آیه . 2



8 

 

کار شیطان است. خوا  کار شیطان است. حاال  ،قبطیاین « الشَّیْطانِ عَمَلِ مِنْ هذا»

 کنیم.عملش را عرض می

-و گمراهیکنند  است گمرا  محققًا این شیطان عدو است،« مُبینٌ مُضِلٌّ عَدُوٌّ إِنَّهُ»

ست که های آشکارکنند  شیطان این اهای خوا را آشکارکنند  است. یکی از گمراهی

ایین اظهیار  ،کشدرا اارا می موحد لیاسرائییک نفر  ه قبطی است،این ب ه شیطان ک

کار شیطانی است و شخص شخصی است که فکیر  شییطانی اسیت.  ،کند که کارمی

موسی  وکزاین « هذا»که  احتمال اول که ارست نبوا ،احتمال سو  ،این یک احتمال

سیتغا ه اسیت موسی به حساب ا وکزعمل شیطانی است. اصاً قابل ذکر نیست. چون 

و ار او بُعد الز  بیوا  اسیت. قتیل را کیاری نیداریم. ایین افیاع کیران موسیی )ع( از 

لی بدون استغا ه هم الز  بوا  است. با استغا ه الز  است. چیزی اسرائیشخص موحد 

 تواند باشید.این عمل شیطان نمی ،که او بُعد ربانی اارا و او بُعد وظیفه شرعی اارا

 ..یعنی این اقتتالی که اینجا انجا  شد  است. «الشَّیْطانِ عَمَلِ مِنْ هذا» ،احتمال سو 

 ]سؤال[ -

از قضا مهم مطلب این است که ارست است کیه . احتمال سو  ،عرض کرا  بله -

نِ عَلَیى فَیاحْمِلُو ُ وُجُیو ٍ ذُو حَمَّیالٌ اْلقُرْآنَ»قرآن   عَلَیى فَیاحْمِلُو ُ»ایین «  اْلوُجُیو  أَحْسیَ

و بهتیرین وجیه  چون قرآن وجیوهی اارا ،یکی اینکه نه او بُعد اارا:« اْلوُجُو ِ أَحْسَنِ

تر این است کیه عمیق ،کنیم. این یکیبشوا. ما هم بر بهترین وجه حمل می مرااباید 

سیت. میا هآوریم. یک اشیاراتی ار آییه خوا احسن الوجو  را از خوا آیه ارمی ،نخیر

آورییم. کمیا اینکیه لغتًا به اسیت میی ،معنًا ،اابًا ،را از خوا آیه لف ًا« أحسن الوجو »

یْطانِ عَمَلِ مِنْ هذا» :سو  ،آوریم. این احتمال او اینجا ااریم به است می ایین  «الشیَّ

 رَجُلَییْنِ فیهیا فَوَجَیدَ»ست؟ اقتتیال اسیت. جریانی که ار اینجا واقع شد چی آن ،اقتتال

است. چرا؟ آییا ایین موحید رفیت سیراغ ایین « شَّیْطانِال عَمَلِ مِنْ» این اقتتال «یَْقتَتِانِ

خواهید کند و او را مییبلکه این عدو مشرک با این موحد اارا اقتتال می ،مشرک؟ نه

این اقتتالی که آغیازگر  ایین مشیرک بیوا  اسیت  ،از بین بروا. پس این عمل ،بکشد

ن یعنی ای خنثی کند؛عمل شیطان را  است. و موسی )ع( خواست« الشَّیْطانِ عَمَلِ مِنْ»

کرا.  وکزار او بُعد  ،خواست این قتل را از بین ببرا لی بوا،اسرائیقتلی که متوجه به 

 الَّیذي عَلَیى شییعَتِهِ مِینْ الَّذي فَاسْتَغا َهُ»او  این است که  ،یکی ار طرفداری از موحد

 .این احتمال سو « عَدُوِّ ِ مِنْ

 ]سؤال[ -
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 یدیم.هنوز که نرس ،رسیم حاالمی -

 معنا ندارا. « ظَلَمْتُ»طبق این او احتمال که  -

ا  مراجعیه م آن یه نوشیتههی من به تفسیر کنم که معنی اارا.حاال عرض می ،نه -

کینم. مین تمیا  اینهیایی را کیه عیرض ا . ولی باز نکاتی است که اار  عرض مییکرا 

فکیر  ،اییت بفرمایییدعن هیم نامنتها آقایی عه و فکر است.کنم. مراجکنم مراجعه میمی

 مِینْ هیذا» :چهیار  ،کنید. ببینیم باز مطلب جدیدی هست یا نه؟ این هم احتمال سو 

یعنی کشته شدن این آا  عمل شیطان است. « الشَّیْطانِ عَمَلِ مِنْ هذا« »الشَّیْطانِ عَمَلِ

ن اینجا یک کیاری کیرا کیه شیطا ،موسی که قصد کشتن او را که نداشته است. ولکن

میراا موسیی )ع( کیه  ،ن شخص کشته شد. این هیم ییک احتمیالای ،ن کاریله آبه وس

اما اینکه آن شخص «  ُزَکَوَفَ»مراا این بوا که او را کنار بزند. ولذا  ،کشته شدن او نبوا

ضعیف بوا و موسی )ع( با مشت قوی زا و آن شخص ضعیف که با مشت قوی کشته 

بیا  ،ی شیطانی است. این هم بُعد چهیار کار ،جمع این کاربوا. پس سر او مقاتل ،شد

 وکیزتواند به این معنا ب سبد که چطور می ،این چهار احتمال کسی که معترض است

 ،بلکیه عمیل رحمیانی اسیت. بلیه عمل شیطان نیسیت، وکز ،نخیر ؟عمل شیطان است

 های ایگر ارست است.«هذا»

 ]سؤال[ -

ای کیه پس این مقاتله ،شیطانچون اصاً اصل مقاتل از کجا آمد؟ از  ،بله ایگر -

عمل شیطان است. و چرا موسی زا؟ چون شیطان یک کاری کرا  بوا که موسی  ،شد

ه شیطان گفتند تو چیه کیار تما  اینها ب ند. و چرا موسی زا و طر  کشته شد؟باید بز

کنم. شیطان میخ را شیل کیرا. خیب گفت میخ را شل میشان بلند است؟ کنی نالهمی

موسی  ،کرابزند. خب این زان او را کشت. اگر شیطان این کار را نمی موسی هم باید

یعنیی  «هیذ »وا. پیس ایین احتمیال چهیار  زا. تا چه رسد کیه بیا زان کشیته شینمی

 وکیزای را بیرای این عمل شیطان زمینیه مع مطلب این عمل شیطان است. منتهاجسر

او هم اسیتغا ه  ،کراینم وااار اقتتال به موسی قرار ااا. اگر شیطان این عدو قبطی را

 ،کشیت. پیسو مشت محکم زان او را نمی وکزکرا. این نمی وکزموسی هم  ،کرانمی

یک چیز عمل شیطان است و او  عمل رحمیان  :این کشته شدن نتیجه او چیز است

کیرا و است. عمل شیطان ار اینجا ذکر شد  است. زیرا اگیر شییطان ایین کیار را نمیی

 وکزی و قتلی ار کار نبوا.، اصاً اااکار را انجا  نمیشخص قبطی این 
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ایین  :خواهند ب سبند این استآن احتمالی که به آن می ،ار میان این احتماالت

-؟ یکی از چهار احتمال اسیت. از کجیا شیما ایین را مییعمل شیطان است. کجا وکز

عمیل  وکزاین  ،آوریم که نخیرگویید؟ از خوا مامح و اشارات این آیات به است می

بلکه این عمل رحمانی است و اوبله است به چند جهت واجب بیوا   ،شیطان نیست

 نه اینکه حرا  بوا  است. ،است

با کند که... که این شخص هر روز ار آیه بعدی خوا حضرت موسی اعترا  می -

کند این آامی کیه هیر روز بیا می اعترا  خوا حضرت موسی ،شوایک نفر ارگیر می

 ،فرمایید اول آن کسی که عدو موسی بواشما می... اینکه اآلن شوار ارگیر مییک نف

این هر روز با یک نفر ارگیر  ،گوید نهمی ،کندرا را می بعدی اینارگیر شد  بوا. آیه 

 شوا.می

 رسیم. هنوز که نرسیدیم.نخیر حاال می -

 شاید این آیه االلت اارا بر اینکه... -

فرمایید. بسم اهلل را بگوییم. هنوز بیه ایین م اهلل مطلب را میشما چرا قبل از بس -

 رَبِّ» :موسیی عیرض کیرا« نَْفسیي ظَلَمْیتُ إِنِّي رَبِّ قالَ» برسیم. یدآیه نرسیدیم. بگذار

 آیید.میی مهم اینجا اشکال 1«الرَّحیمُ اْلغَفُورُ هُوَ إِنَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لي فَاْغفِرْ نَْفسي ظَلَمْتُ إِنِّي

آیا ظلم حرا  است یا نه؟ پیس موسیی ؟ «نَْفسي ظَلَمْتُ إِنِّي رَبِّ»مگر موسی نگفت که 

کنیید کیه موسییی، پیغمبییری کییه از ار اینجیا ظلییم کییرا  اسیت. پییس قییرآن تصیریح مییی

کنید. ا مییالعز  من الرسل است ظلم کرا  اسیت. ییک مرتبیه اسیت طیر  اییراا راولو

ایین  ،و ااا و قال و چنین و فیان طر و آنطر  اینانسان چشم بر هم نهاا ، مدا  

با الیلی که طر  اسیتدالل  ،یک مرتبه نه ،اانی باید سکوت کنیفاید  ندارا. اگر نمی

 یکنید. نه اینکه شما توجیه کنید از جیب خواتیان روبا همان الیل او را را  ،کندمی

. پیس ایین ظلیم کننیدمسلم است که پیغمبران ظلیم نمیی ،. نخیربگذاریدآیه چیزی را 

توانید و قیدرت اارا کیه ها نیست. یا انسان مییاین حر  ،نه ...پس ،حال بوا  است

حر  را را کند. اگر قدرت ندارا سکوت کند. مگر همه چییز را همیه کیس بایید بلید 

خوا همیین چیراغ را کیه  ،همان الیل خوا تواند از طریقباشند؟ یا بلدند؟ اگر هم می

به الیل خیوا ایین چیراغ روشین اسیت. و لیذا اار   ،نخیر ،تگویید تاریک اسشما می

-آیند میشوا کتاب را نگا  کرا. کسانی که میتاریکی نمی ، ارکنمکتاب را نگا  می
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به الیل اینکیه اتیاف فیان کیس کیه پیرا  سییا  زا   ،گویند این خورشید تاریک است

ت ییا روشین اسیت؟ ار پرا  را باال کن ببینیم تارییک اسی ،گوید نخیرتاریک است. می

 کنیم.اینجا هم ما به خوا الیل مراجعه می

ظلیم یعنیی چیه؟ ظلیم یعنیی : چنید بُعید اارا« میتُلَظَ» ،«نَْفسیي ظَلَمْتُ إِنِّي رَبِّ»

و لذا خدا هیچ وقت م لو  نیست. ظالم هم نیست. خدا نیه ظیالم  ،کم کران انتقاص؛

ار هیچ جای قرآن شریف و حتی ولذا  .شواکند و نه منتقص مینه انتقاص می ،است

این خدا م لو  اسیت. پیغمبیر خیدا م لیو   بله،روایات نداریم که خدا م لو  است. 

 ،شوا. از پیغمبرچون از اینها انتقاص می ؛است. ائمه هدی م لومند. مؤمنین م لومند

شیوا زا و... خیوا  را میی ،شیوا کشیتشیوا کیم کیرا. خیوا  را مییاز اعوت میی

ولکن اگر تما  عیالم شییطان و بیدتر از شییطان شیوند. از رحمانییت و  ،انتقاص است

هرگیز بیه الوهییت و  ،شوا و اگر همه عالم هم محمد )ص( شوندربانیت خدا کم نمی

شوا. این یک غلطیی اسیت کیه شوا. خدا م لو  واقع نمیربانیت خداوند اضافه نمی

ی االنتقیاص، ظلم بمعن ،خیرخداوند م لو  است. ن ،آورند که بلهبه زبان میها بعضی

چیه کننید. از  ،چیه کننید ،شوا. تما  عالم علییه او عصییان کننیداز خدا هیچ کم نمی

 طر  مقابل. شوا ار شوا و اضافه هم نمیهیچ کم نمی او خدایی

پس خدا م لو  نیست. اما ار بین خلق ظالم ااریم. م لو  ااریم. همیشه ظالم و 

ارند. ایشان نه م لیو  ( تشریف بیعجانی که ولی امر )زم ،م لو  هستند. تا یک زمان

چون قدرت مطلقه حکومت اسامی اسیت ایشیان اسیت. امیا  ،و نه ظالم خواهند بوا

گا   ،اند فقطگا  م لو  ،اند فقطگا  ظالم .هم م لو  ،اندهای قبل هم ظالمار اوران

ار اوران غیبیت اصیاً  ،اما اینکه نه ظالم باشند و نیه م لیو  .ند هم م لو اهم ظالم

هیایی ، بیاز م لومییتهیچ نداریم. هر قیدر هیم مرجعییت و قیوت پییدا بشیوا ،نداریم

ار کار است. کم باشد یا زیاا باشد. حاال انسان که یا ظالم است هایی هست، انتقاص

انتقاصی است کیه نبایید  ،حرا  است گا  ظلمِ :این ظلم اارای او بُعد است ،یا م لو 

 . این ظلمِ، تعدی کرایدچیزی را کم کراید که نباید بکنید ،انتقاصی کراید بشوا. شما

ین است. اصاً معنی ظلم همیین اصاً معنایش هم ،ظلم حرا  است. و هر وقت گفتیم

 است؛ انتقاصِ حرا .
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هیا انتقیاص واجیب اسیت. میثاً بعضیی وقیت ،اما اصل انتقاص حرا  است؟ نخیر

اعتیدای اول حیرا  اسیت.  1«عَلَییْكُمْ اعْتَید  مَا بِمِْثلِ عَلَیْهِ فَاعْتَدُوا عَلَیْكُمْ اعْتَد  فَمَنِ»

تجیاوز حیرا  اسیت.  ،اسیت تجیاوز اعتداءاعتدای او  چطور است؟ کسی بیاید بگوید 

. استتجاوز حرا  ای، تقسیمی نباشد، قرینه ،تجاوز بوجهٍ مطلق قیدی ،گوییم نخیرمی

اومی چیون « عَلَیْكُمْ اعْتَد  مَا بِمِْثلِ عَلَیْهِ فَاعْتَدُوا عَلَیْكُمْ اعْتَد  فَمَنِ»چرا تجاوز؟ اما 

اء به این حساب حرا  نخواهد بوا. اما اگر اعتد ،لی استلی است و جزای اوّمقابل اوّ

بوجهٍ مطلق  اءموجبی نداشته باشد. این اعتد ،مجوزی نداشته باشد به غیر جزا نباشد،

 حرا  است.

 ]سؤال[ -

گویند. چرا؟ چون مقابل آن اسیت. می اءکنیم. ولی اومی را اعتدال عرض میحا -

یعنیی  ،تعیدییعنی چه؟ یعنیی  ،را لیسید  و لخت بگویید اءو حال اینکه اگر لفی اعتد

 طوربهوقتی  اءاعتد ،ماز  با حرا  است. نخیر اءاما اینطور نیست که معنی اعتد .حرا 

اعتیدای  ؛ایگر هیم اارا اشوا. اما یک فرمید  میاز آن حرا  فه ،شوامطلق گفته می

ار غیر  اگر بخواهد اعتداء ،خواهد. بسم اهللمنتها اعتدای غیر حرا  الیل می ،غیر حرا 

حیرا  نیص ار تجیاوز  کنیم. اعتداءخواهد. باز عرض میمیحرا  استعمال شوا الیل 

ای هستند کیه اعتیدای ر حرا  ظهور اارا. افراا غیر ظاهار تجاوز  نیست، بلکه اعتداء

 فَاعْتَیدُوا عَلَییْكُمْ فَمَینِ اعْتَید »خواهند. این آیه الیل است. اما الیل می اند،غیر حرا 

کیه « یکممن اعتدی عل» ،سته« من اعتدی علیکم»چون « عَلَیْكُمْ اعْتَد  مَا بِمِْثلِ عَلَیْهِ

جزای اعتداء است و جیزای « لَیْهِعَ فَاعْتَدُوا»این قرینه قطعیه است بر اینکه  حرا  است،

 بلکه راجح است یا حداقل جایز است. اعتداء حرا  نیست، بلکه واجب است،

آیید انتقاص ارمی ار ،تر است. چرا؟ ظلم انتقاص استظلم ساا  ،ظلم .این نمونه

از مالش از جانش... این صدارصد حرا   ،از بدنش ،کم کنیدرا که اگر از کسی چیزی 

اء ظهیور بسییار اعتید ،نیسیت اءر حرا  اارا. مثل اعتیدای گویید ظهورٌ مّایب ،است؟ نه

گفتیم اگر قرینه قطعیه نوا ارصد و باالتر که حرا  است. با این حال ما می قوی اارا،

طیور نیسیت. ارصید ظهیور این است که حرا  است. امیا ظلیم این ، ظاهر اعتداءنباشد

اسیت. ایین ارصید بیه انیداز   شیتن حیرا است و کیم گذاظلم ار اینکه انتقاص حرا  

 است. نوعنیست. پس ظلم ار اصل او  اعتداءارصد 
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اعتیداء بیشیتر ارصید  ولو ظهور ،اعتداءمانند  اگر مطلق ظلم استعمال شوا، ،حاال

اسیت این ظهور است و حکم او ظهور ارصد ظلم کمتر است. اما هر او ظهور است، 

ای اگیر قرینیه اعتیداءطور که ار باب اما همان ،ظلم یعنی حرا  ،یعنی حرا  اعتداءکه 

 و افکند که این مقابله به مثیل اسیتطر  میرا از آن ظهور مطلق آن اعتداء ،ااشتیم

کیه ایین  است. ار ظلم هم اگر قرینه ااشیتیمطورتر ار ظلم این ،حال است یا واجب

هم نبیوا   تحبمس ،ولو واجب هم نبوا  است ،انتقاصی است که انتقاص حرا  نبوا 

، از روی علیم حرا  نبوا  است. چون از روی عمد نبوا  اسیت است. ولی این انتقاص

مثال: کشتن مسلمان جایز است؟  ،کاری است که شد  است. انتقاص استنبوا  است، 

 معلو  است جایز نیست.نه، 

اهید احتمال هم نمییاصاً  ،صید حال ،کنداارا صید میانسان اما اگر یک نفر 

بیه جیای حییوانی زا  ،وی این ارخت مثاً یک آا  نشسته است. اما فرض کنییدکه ر

ظلم نیست. اما بیه  ،هست یا نیست؟ به معنای مطلق ظلم آا  مسلمانی را کشت. ظلم

ظلیم بله، آیا جان او را با زان این تیر گرفت یا نه؟  ،معنای او  ظلم که انتقاص است

؟ چون قاصد نبوا  است. چون قصد قتیل اما ظلم حرا  نیست. چرا حرا  نیست ،است

من چون علم به واقع ندار  که ایین تییر  ،نداراکه علم به واقع هم  او را نداشته است،

بهیای او ، خوناین کشته شد  اسیت کشد.خورا و او را میمسلمانی می به یک انسان

ها با تما  مراعات 1«هْلِهِأَ إِلى مُسَلَّمَ ٌ اِیَ ٌ»بها را هم بدهم. خون ،را هم باید بدهم. بله

حیرا   ار اینجا بیه او ظلیم شید. امیا ظلیمِ ،هایی که کرا  این آا  کشته شدو احتیاط

حال  اما ظلمِ ،نیست. ظلم نشد؟ آیا جان او بدون سبب از بین رفت ظلم نیست؟ چرا

 چون من قصد کشتن او را نداشتم. ؛این ظلم حرا  نیست. این ظلم حرا  نیست ،است

کنییم کیه کشیتن فیرض میی ، روی اگیر اسیت.کنییمموسی )ع( اگر فرض می جناب

 جایز نبوا و حتی کشتن قبطی ار مقاتله جیایز نبیوا و حیال اینکیه هیم ًائقبطی ابتدا

ت و اائمًا مهاجم است، الد  استله جایز بوا. آا  قبطی که مهدور و هم ار مقائًاابتدا

  است. شخص قبطی که کافر مهدورالد این ،کافر حربی ،گویندکفار حربی که می این

هیا لیاسیرائیکه اائمًا علیی طیول الخیط بیا  حربی چند برابر است و چند جهتی است

ار بُعید او ... تحمییل نیسیت و  ،ار بُعید اول گوییمما می ،نو چنان کرا نچنین کرا

 مهیاجم ،ار بُعد اول کشتن قبطی جایز است. مهدورالید  اسیت -1 تجمیل هم نیست.
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-را. کشتنِ جیایز اسیت. فیرض مییار بُعد او  حالت اقتتال اا -2است.  حربی است،

فرض کنید کشتن جیایز نیسیت. امیا اگیر ار حیالی کیه ییک نفیر  ،نه او  ،نه اول کنیم

شیخص  اسیتغا هکننید و شیخص میؤمنی بیا موحد و یک نفر مشرک اارند مقاتله می

ایین مشیت او را کشیت. آییا  ولکن ،مشتی به او زا ،مؤمن برای افاع و نه برای کشتن

قصد که نداشت. به واقع که اطاع نداشت. این مشت او را  ،قصد کشتن او را اارا؟ نه

 کشت.

که این قبطی نبوا و مسلمان بوا. او نفر مسلمان اارند بیا هیم جنی   فرض کنید

ک مشتی به او که جدا بشوند و مشت و ی زا کنند. یک نفر رفت یک مشتی به اینمی

اینجا بیه آن نفیر ظلیم شید؟  که کشته شد، اما یک نفر کشته شد. یک نفر بوا،کشند  ن

و  بیوا وکیزقصید   ،نیست. چون این شخص قاصد قتل کیه نبیوا اما ظلمِ حرا  ،بله

قصد  جدا کران بوا. حتی اگر مسلمان باشد ظلم نیست. تا چیه رسید ایین شیخص 

وری طیفاقیًا ایین ضیربه موسی هم قصد کشتن ندارا. اما ات ،مقاتل است ،مشرک است

یعنیی چیه؟  ،است؟ به یک معنا بلیه بوا که طر  کشته شد. ار اینجا ظلم به غیر شد 

بلکه  ، این انتقاص حال است،یعنی انتقاص حیات او شد  است. اما چون کافر است

 این انتقاص واجب است.

بلکیه ایین انتقیاص واجیب اسیت. ار بُعید چیه؟ ار بُعید  ،این انتقاص حال اسیت

کشد. ار بُعد موسایی کیه می وکزااند این ار بُعد موسایی که نمی ،وسای غیر رسولم

موسایی که  بُعدافتد. ار ا  سال رسالت عقب می ،ااند اگر این کشتن حاصل شدنمی

کیار مبیاحی اسیت. کیار بلکیه واجبیی اسیت.  ،ست؟ این کارااند. این چینمیاینها را 

موسیی ندانسیته ایین  چطیور؟ ار بُعید او ، د او رجحان بسیار قوی اارا. امیا ار بُعی

اتوماتیکی سیبب مضیاعف شید بیر اینکیه  طوربهاو کشته شد. کشتن او  و مشت را زا

بُعید  1«وَلییدً فینا نُرَبِّكَ لَمْ أَ»رسالت موسی اآلن نتواند کاری انجا  بدهد. بُعد اول که 

این بُعد او  بدون قصد موسی  2«اْلكافِرینَ مِنَ تَأَْن وَ فَعَْلتَ الَّتي فَعْلَتَكَ فَعَْلتَ وَ» ،او 

 ایجاا شد.

 ..اگر عملشان اشکالی نداشت.اینجا حضرت آا  و حواء ]...[  -
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آنجا هفت الیل از قرآن ااشتیم که حرا  بوا  است. اینجا چند الیل ااریم کیه  -

 کنم.حال است. حاال عرض می

 با لفی... ،کندفرف نمی -

رییم کیه حیرا  اینجا الیل اا ،ت. آنجا الیل ااریم که حرا  استفرقش الیل اس -

 .خوانیم ایگرنیست. حاال ااریم می

بیه رسیالت اهند  این است که حضرت موسی نشان« شیعَتِهِ مِنْ الَّذي فَاسْتَغا َهُ» -

 آورا  است. «من شیعته» هم مبعوث شد  بوا که

ب ااا . ایشان سؤال فرمواند جوا مگر شما اینجا نبواید که ،سبحکم اهلل بالخیر -

 د رسول است؟یااتان رفت؟ مگر کسی مقلِّد کسی باشد، آن مقلَّ

 اهد که...، نشان میمعلو  است« من شیعته»آن  ،نه -

 .روانباله یعنی شیعه فارسی نگویید. شیعه عربی -

 یعنی پیرو او ایگر. -

 ،رونیداسیت و انبیالش مییرو یعنی کسی که مقتیدا هانبال ،روهانبال یعنی شیعه -

شیعه فارسی  .ار عربیات عرب بشویدپیغمبر باشد؟ این حر  از کجا آمد؟  باید حتمًا

 رو است.هاین انبال ،روهشیعه عربی یعنی انبال ،شیعه عربی ،گوییدن

تقصییرً کیه تقصییرً کیه ظلیم اسیت، حاال مطلبی ایگر. اگر کسی کسی را بکشد. 

حیرا  اسیت. قصیورً کیه  تقصیرً که ظلمِ ،گری را بکشدحرا  است. اگر کسی ای ظلمِ

چه تقصیرً باشید « رب انی ظلمت غیری»اما حرا  نیست. باید چه بگوید؟  ،ظلم است

 رَبِّ»چه قصورً باشد که ظلم حال است. این چیه گفتیه اسیت؟  ،حرا  است که ظلمِ

چقدر رسا است و ما  ،ر بلیغببینید عبارت چقدر بلیغ است و ما غی 1«نَْفسي ظَلَمْتُ إِنِّي

ظلم بیه آن  ،اگر این ظلم« غیری»نه « نَْفسي ظَلَمْتُ إِنِّي رَبِّ» ،برویم جای ایگر ،نارسا

 ،ییا نیه« ظلمت غیری»گفت ، به آن مشرک بوا که او را کشته است، باید میملحد بوا

« ظلمیت غییری» -2یعنیی بیه او تعیدی کیرا. « ظلمیت» -1 :سه تعبییر اارییم« ظلمت»

 ،من به خوا انتقاص کرا . وقتی که موسی او را کشیت« نَْفسي ظَلَمْتُ» ،اما نه ،صریح

 چرا به خوا انتقاص کرا؟ به او انتقاص کرا.

 رسالتش تأخیر افتاا.  -
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-خواهیم بفهمیم. نه به زور میما به زور می .که فرمواید است همین احسنت! -

پس سه بُعد اارا. این ظلمیی ار « نَْفسي لَمْتُظَ إِنِّي رَبِّ» ،خواهیم تحمیل کنیم. نخیر

 -2 ،ار بُعید حیرا نیسیت کیه « ظلمیت غییری» -1 :کار است. این ظلم سه جانبه است

حتیی ار بُعید حیال. یعنیی طیر  مقابیل  .ار بُعید حیالنیسیت کیه « ظلمت غیری»

مین اشیتباهًا و قصیورً زا  او  وا  است و امش ا  محتیر  بیوا  اسیت،مهدورالد  نب

حتی  نیست، اول که« ظلمت غیری»من نیست.  ایاما حرا  بر «متُلَظَ» ،کشته شد. بله

سیت حال هم که ار ظاهر حال ا« ظلمت غیری»کشت. حرا  نبوا، اگر می کشتن او

انتقیاص حیرا  و انتقیاص  بعید سیو :« نَْفسیي ظَلَمْیتُ» و ار واقع انتقیاص اسیت ]...[

امیا  ،نتقیاص نیاجور نسیبت بیه خیوا  اسیتبلکه ا ،نسبت به آن طر  نیست ،حال

اانسیت پیس نمیی کشد؟او را می وکزاانست که این نااانسته است. موسی از کجا می

د. آیا ا  سال افترسالت عقب می اانست که ا  سالکه او کشته خواهد شد. پس نمی

 این رسالت موسی انتقاص شد  یا نشد  است؟ ،رسالت موسی عقب افتاان

 ؟افتدمیاانست که ا  سال رسالت عقب از کجا می ،وااگر رسول نب -

ایین را  1«مُوسیى یا قَدَرٍ عَلى جِْئتَ  ُمَّ»خبار شد. ولذا إبه موسی )ع( اوالً و بعدً  -

 ،در نبواقآن موقع « جِْئتَ  ُمَّ» ،یم. بعد از اینکه ا  سال گذشتورجلو می یک به یک

آن وقیت نبیوا. چیرا نبیوا؟ رسالت اسیت،  یگراآلن قدر است. اآلن انداز  صحیح آغاز

بایید ا   :جنبه ایجابی اارا. جنبه ایجابی ،چرا نبوا چند علت اارا. جنبه سلبی اارا

تُ إِنِّیي»گیراا چیه کنید تیا وقتیی کیه برمی ،چه کند ،سال بروا با شعیب چه کند  آنَسیْ

انع او  بیوا کیه می ،ار کار بیوا که مانع ار کار بوا. مانع بزرگی :و جنبه سلبی 2«نارً

کسیی کیه ترسیم مین را بکشیند. میی ،این یکی 3«یَْقتُلُونِ أَنْ فَأَخا ُ نَْفسًا مِْنهُمْ قَتَْلتُ»

بکشیند. فایید  ایین  ،تیا اعیوت کیرا  و نکیرا  ،اعوت کندصاحب اعوت است، بروا 

-خداوند به او وحی نکند که ما تضمین مییاگر « یَْقتُلُونِ أَنْ فَأَخا ُ»اعوت چیست؟ 

 رسیالت و اهلل )ص( کیه ار بیاالترین قلیهموسی نبایید بیروا. کمیا اینکیه رسیول ،کنیم

 :سیو  ،نه ؟او  ،شوا. افعه اولگفته می« ْغلِّبَ»به او سه مرتبه  ،عصمت و معرفت است
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رواییت  ،«ْغلِّیبَ» افعیه اول ییا رسیول ،چشیم ،آمد که بلیه 1«النَّاسِ مِنَ یَعْصِمُكَ اللَّهُ وَ»

آیید برنمیی« ْغلِّبَ»از  ،پیغمبر سکوت کرا. سکوت که چرا؟ تخلف کرا؟ نه ،«ْغلِّبَ»ااریم. 

اصاً اصیل  ،کند« ْغلِّبَ»چرا؟ برای اینکه اگر اآلن  ،که حاال نهفهمد میرسول  ،که حاال

 فَمیا تَْفعَیْل لَیمْ إِنْ وَ رَبِّیكَ مِینْ إِلَیْكَ أُْنزِلَ ما بَلِّْغ»کنند. افعه او  رسالتش را انکار می

ی رسیالت را کیه ار راسیتمرا تارسیت اسیت. مین اگیر خافی ،بیاز نیه 2«رِسالَتَهُ بَلَّْغتَ

؟ اآلن ظیاهرً چیه زمیانیا . ولیی کیاری نکیرا  ،امیرالمؤمنین و بعد است تبلییغ نکینم

مُكَ اللَّیهُ وَ»کنند. مرا انکار می ،وقتش نیست. چون اگر من این کار را بکنم  مِینَ یَعْصیِ

بیایید  قبل از اینکیه وحیی ،ه آمد راحت شد. خداوند نگهدار تو است. چشمک« النَّاسِ

 ما تُحَرِّ ُ لِمَ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا»؟ کما اینکه بکندچرا این کار را که خداوند نگهدار تو است، 

بیان واقیع اسیت. پیغمبیر قبیل از اینکیه « مَلِ»سرزنش نیست. این « مَلِ»این  3«اللَّهُ أَحَلَّ

کنم ها را خنثی میها و حفصههای عایشهها و نعر تضمین کند که من عربد  خداوند

تر وظیفه پیغمبر چه بوا؟ حفی رسالت مهماین، قبل از  ،که به رسالت تو صدمه نزنند

 ها... این ن ایر بسیار زیاای اارا. ماریه قبطیه و این حر  کناراز این بوا که 

 4«عَلَيَّ ْنعَمْتَأَ بِما رَبِّ»فرماید: می ]...[ -

 الیل رسالت است؟ «بِّرَ»این  -

 ]سؤال[ -

 ، یعنی رسول هستیم؟ «رَبِّ»گوییم الیل رسالت است؟ ما اائمًا می« رَبِّ» ،نشد -

 ]سؤال[ -

 «لَهُ فَغَفَرَ»گوید ، موسی که نمی«لَهُ فَغَفَرَ»گوید خدا می -

 غفران است ایگر. نعمت « عَلَيَّ أَْنعَمْتَ بِما رَبِّ» گویدمی -

توفییق ااای مین  ،چند نعمت است؟ نعمت توحید به من ااای« عَلَيَّ أَْنعَمْتَ ماِ» -

سیت. . اینهیا ار مییان میا هچنیین یلاسیرائیعلیه شرک محاربه کنم و از بیرای حفیی 

 ،ایاحیانًا از ن ر ظاهری باالتر  هم ممکن است موجوا باشد. ار اینجا هییچ لمحیه
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ای اً نسبت به صاحب رسیالت موسیی نیسیت. بلکیه آییات صیریحهای اصهیچ اشار 

 . مرسل نبوا  است.خواهیم رسید 1«اْلمُرْسَلینَ مِنَ جَعَلَني» ااریم که بعد

 شریعت نداشته است. -

 .مرسل نبوا  است ایگر -

 ]سؤال[ -

موسی ار این حال... بعد  -1 شوا. اوالً ار اینجا او مطلب است:آن باید ا بات ب -

اگیر  .کنیم. موسی )ع( ار این حال معصو  و رسیول نبیوا  اسیتمی ز آیات استفاا ا

 -2. چنانکیه نسیبت بیه آا  ،مطلبی نیسیت ،هم گنا  و ظلم قبل از مقا  رسالت باشد

 ظَلَمْیتُ» هیا ارسیت. امیامعصو  بیوا  اسیت. همیه ایین حیر  ،رسول بوا  است ،بله

 نیست. « ظلمت غیری»، «نَْفسي

 را قبل از رسالت گفته است یا بعد از رسالت؟« نَْفسي ظَلَمْتُ» -

ایشیان ار  کنید کیهآیات این مطلب را نفیی میی ،اوالً ،فرض کنید بعد از رسالت -

خوانیم. ما تا اینجا هم االلیت بیر نبوا  است. آیات را می این حال رسول بوا  است؟

 ..اینکه رسول بوا  نداشتیم. و بر اینکه رسول نبوا  نص ااریم.
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