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 رسالت )کشتن قبطی توسط حضرت موسی(

 

 

 

 

 

 جریان کشته شدن فرد قبطی توسط موسی )ع(
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

از برون یا درون عارض شده است، باا دیاده  ما هایی که بر افکاراگر ما بدون پرده

درست از مجارا  صاحي   ،نگر به کتاب حقيقت مطلقه که قرآن شریف استتحقيق

 شود.ت و مشکالت و ایرادات حل میتمامی معضال بنگریم،

 ا زین سبب غير  بر او بگزیده   ا تو به تاریکی علی را دیده

و عثماان اباوبکر و عمار  ،انادمثال است. کساانی کاه علای رباانی را نشانا تهاین 

دارند. اما اگر به روشنی و با روشنی علی را ببينناد، هرگاز او مقدم میجسمانی را بر 

دارند. اعتراضاتی که علما  انجيال احياناب بار شاریعت قارآن کسی را بر او مقدم نمی

دارند، این اعتراضات رو  همين حساب است که توجه به آنچه در قرآن شریف است 

نامسلمان نيز چون از معارف قارآن حتای  بلکه ما مسلمانان ،اند. و نه تنها آنهانکرده

 ،اگر هم دیگران اعتراضاتی به قرآن کنند ،از دالالت سطحی و لفظی قرآن دور هستيم

کنيم و یک اعتراض را با چناد توجياه غلاط تبادیل باه ما دست و پا   ود را گم می

 کنيم.چند اعتراض می

ت. ناص تاورات نص تورات بر  الف نص قرآن اسا ،راجع به جریان کشتن قبطی

 11آیاه  3کند. چنانکه در سفر  روج فصل ا  بر این قتل وارد میاعتراض را تا اندازه

 لينظار إ وته إلى  رج أن موسى كبر لما األیام تلك في حدث و» :طور استاین 15تا 
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هاسات کاه زیار بناد و اساارت لیاسارایيهاا  در اینجا گرفتار « اثقال» 1«أثقالهم في

 :قارآن دارد« عبرانياب رجلًاا یضارب مصاریب رجاالً فارأ »ها بودند. نیو فرعو هاقبطی

 عبرانياب رجلًا یضرب مصریب رجالً فرأ ». این یک فرق« یضرب»اینجا دارد « یَْقتَتِالنِ»

 فاي طماره و المصار  فقتال أحادٌ ليس أن رأ  و هناك و هنا إلى فالتفت إ وته، من

فارأ  رجاالً »لفات اول جملاه اولای اسات کاه اینجا قاعده قتل نبود. پس مخا« الرمل

دوم کاه در اینجاا « یَْقتَاتِالنِ»گویاد: قارآن مای« یضرب« »مصریب یضرب رجالً عبرانيب

ه دارد بار اینجاا نادارد. آنچا 2«عَادُوِّهِ مِانْ الَّذ  عَلَى شيعَتِهِ مِنْ الَّذ  فَاسْتَغاثَهُ» :ندارد

 آید.میه ندارد باز بر  الف درنچ الف قرآن است. آ

 هاذا قاالَ عَلَيْهِ فَقَضى مُوسى فَوَكَزَهُ» :گویدقرآن می«  فقتل المصر» ،مرحله سوم

 فاي طماره و المصار  فقتل أحدٌ ليس أن رأ و » :گویداینجا می 3«الشَّيْطانِ عَمَلِ مِنْ

 موساى بقتال فطلاب هاذا فرعون فسمع»ها او را پنهان کرد. ها و شنزیر ریگ« الرمل

« مَادیَن»کاه در قارآن شاریف « مادیان أرض في سكن و فرعون وجه من سىمو فهرب

 كياف أن الرسولية الجمعية من فعجبٌ»ما در اینجا نوشتيم. « البئر عند جلس و»است. 

 التاوراة أن رغام القارآن، علاى یتحااملون فأ اذوا التاوراة في القصة صورة عن غفلوا

 الظااهر دفعاه،: وكازه أناه القرآن في و عمده، في الظاهر القبطي، قتل موسى أن تنصُّ

به ایان ماا « «...حدث و» :القصة بعد تذكر التوراة أن ذلك من أعجب و العمد، غير في

 واهم تعاداد کنيم. اینجا نمیکار  نداریم. ما رو  آیات مقدسات قرآن باز تفکر می

کاردیم.  کنم پيرو آنچه که دیاروز آنچاه را عارضمقدمتب عرض می ،دليل را باال ببریم

اوالً و ثانيب و ثالثب جریان کشتن قبطی به دست موسی )ع( گنااه نباوده اسات و حتای 

دليال قرآنای قبال از رساالت باوده اسات. باه  هشات هفت الایاگر گناه بوده است به 

صری  آیاتی از قارآن شاریف قبال از رساالت باوده اسات. در گنااه نباودن  مقادار  

يم تا برسيم به اینکه قبل از رسالت بوده است. کناش را عرض میصحبت کردیم. تتمه

 مالحظه بفرمایيد.
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يْطانِ عَمَلِ مِنْ هذا الَق» :سوره مبارکه قصص لٌّ عَادُوٌّ إِنَّاهُ الشاَّ « هاذا» 1«مُباينٌ مُضاِ

عمل شيطان است. عمل شيطان هم یک پيامدها   ،این عمل قبطی ،یعنی عمل قبطی

لی عمال اسرایيع( نبود. این مقاتله قبطی با بد  داشت که در ا تيار و اراده موسی )

بلکه با موحد مقاتلاه کارد. ایان  ،شيطان است که شخص مشرک نه تنها موحد گشت

اما عمل  است. «الشَّيْطان عَمَلِ مِنْ»است. کما اینکه قبطی « الشَّيْطانِ عَمَلِ مِنْ»مقاتله 

یاک « وسایمُ هُزَکَوَ»ن ایبلکه به عللی که قبالً عرض کردیم  ،موسی عمل شيطان نبود

 یاا رساول اسات 2«نَْفساي ظَلَمْاتُ إِنِّاي رَبِّ قاالَ»کار واجبی در چندین بُعد بود. بعاد 

 قاالَ»کنيم. رسول نيست. به آن جهت فعالً کار  نداریم. مرحله بعد  که صحبت می

است. موسی  «نَْفسي ظَلَمْتُ»نيست. بلکه « ظلمت غير »اینجا « نَْفسي ظَلَمْتُ إِنِّي رَبِّ

یا این آیناده در شاان  .که آگاه است به اینکه در دعوت فرعون آینده در شانی دارد

عنوان یاک در دعوت فرعون به حساب ایمان و توحيد اصلی موسی )ع( است کاه باه

ل را از دسات فرعاون و فرعونياان نجاات اسارایيگاروه موحاد بنی -نه رساول-مؤمن 

شاد ایان نمای ،بيند. زمانی که در قصر فرعون بوداین آینده را برا   ودش می ،بدهد

کار را بکند. مادامی که کودک بود و جوان شد و بازر  شاد. حااال کاه بيارون آماده 

کند. اولين نقطاه در شاان مباارزه موسای )ع( در به دعوت و مبارزه شروع می ،است

 غَْفلَاةٍ حينِ لىعَ اْلمَدینَةَ دَ َلَ»ليان از قبطيان مشرک این است که اسرایينجات دادن 

کنناد. ایان اولاين مای آیند و اقتتاالدو نفر می 3«یَْقتَتِالنِ رَجُلَيْنِ فيها فَوَجَدَ أَهْلِها مِنْ

چه نباشد. بداند رسول  واهد شد  ،چه نه موسی )ع( چه رسول باشد نقطه در شان.

اگر رسول  ،بداند رسول  واهد شد یا نه ،رسول باشد یا نه ،در هر چهار صورت ،یا نه

موسی حالت  حالت ،نيست. در هر یک از این صور  که عرض کردیم و یا صور دیگر

-اگار ماادامی کاه نمای ،شاما ثقاة االساالم ،دعوت الی اهلل است. شما حجت االسالم

شاد. حااال کاه کردید. موسی در قصار فرعاون نماینمی ،توانستيد دعوت الی اهلل کنيد

حاال کاه در فاالن ده و فاالن شاهر  ،شده است حاال که جمهور  اسالمی ،آزاد شدید

 واهيد دعوت الی اهلل کنيد. اگر در این دعاوت الای اهلل یاک کاار  از روید و میمی

اساتمرار دعاوت شاما  از شما بدون قصد سار بزناد کاه دعاوت شاما را  نثای کناد و
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 باا هام ،کنندجلوگير  کند. آمدید یک اصالحی بکنيد. دو نفر دارند با هم جنگ می

به  دست شما محکم  ورد ،یک نفر مسلم ،کنند و حتی یک نفر مشرکزد و  رد می

 ،چاون حکوماتچرا؟ و ضد شما شد. ج ،شهر وّآن شخص مشرک و کشته شد. پس ج

 د که متعلاق باهفرعون است. یک جایی رفتي متعلق بهحاکم و فرماندهی در این شهر 

فرعاون اسات و  بارا ومات چون حک ،ایران است. هر جا هستاز فرعون است.  ارج 

 واهيد دعوت الی اهلل کنيد. در دعوت الای عنوان یک مؤمن میبه ،اید آنجاشما رفته

ها و احتياطات باید بشود تا تمام دقت ،ها   يلی نرمتمام لسان ،هااهلل تمام مالیمت

 راه باز بشود.

ف دعاوت  واهد بر  اللی که در  انه فرعون بزر  شده و میاسرایياین موسا  

باید تمام موانع برطرف شود و یک ایجابيت در کار باشد. اماا در  ،فرعونی دعوت کند

قدم آغازین در اولين قدم دعاوت موسای )ع( دسات   اورد و ایان شاخص قبطای را 

چه نداناد رساول اسات.  ،کشت. و این کار او را تأ ير اندا ت. چه بداند رسول است

هار  ،نه فقط موسی ،داندادامه بدهد و هر کس میداند باید این دعوت الهی را اما می

سات کارد. ایان کاار شاهر  کاه حاکميات فرعاون در آنجا داند. یک کار  درکس می

موجب شد که نتواند به دعاوت  اودش اساتمرار بدهاد. یاک نفار را در اینجاا کشاته 

  .«نَْفسي ظَلَمْتُ إِنِّي رَبِّ» ،است. حاال در اینجا

نظارات  ازکنايم تاا چاه رساد نظر لغت هم مراجعه مای ما در قرآن شریف حتی از

اینکه دیروز عرض کردم ظلم به معنی انتقاص است. من فقاط اساتناد باه لغات  ،دیگر

يْئب مِْنهُ تَْظلِمْ لَمْ وَ أُكُلَها آتَْت اْلجَنَّتَيْنِ كِْلتَا» :کنم. در قرآن شریف سوره کهفنمی  1«شاَ

را و ثمرات  اود شخص غير موحد بود. اُکُل   ال آناین دو باغی که م ،این دو جنت

هاا و گاردد.  اوردنیبرمای« اُکُل»به « منه»ضمير « شَيْئب مِْنهُ تَْظلِمْ لَمْ وَ» داد. را کامالً

نی کم نکارد. یعنی چه؟ یع« تَْظلِمْ لَمْ»هيچ کم نکرد.  ،ثمراتی که این دو باغ باید بدهد

کناد. در ایان رویيادن  و در گال دادن و نمیباغ که عدل  ،کندو اال باغ که ظلم نمی

آن مقدار  که بایاد و شااید « شَيْئب مِْنهُ تَْظلِمْ لَمْ»ميوه دادن  آن ثمر  که باید بدهد 

اش کم کم شد. از ميوه ،شود؟ یعنی نخيرچه می« ظلم« »تَْظلِمْ لَمْ» صد ميوه دادصددر

ی تعد  کرده است؟ یعنی مکلف باز ظلم کرده است؟ یعن ،اش کم شودشد. اگر از ميوه

 :عد استاصل کم شدن است و اصل کم شدن دارا  دو بُ ،گناه کرده است؟ نه و است
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یک کم کردن است که با عناد و تعد  است و حرام است. یک کم کردنی است که باا 

 موسی دومی است. چرا؟ موردبدون قصد و بدون نظر کم شد.  ،عناد و تعد  نيست

هام باود اشاکال « هُقَتَلَ»که نيست. حتی اگر « قَتَلَهُ» ،«وَکَزَهُ»)ع( برا  اینکه موسی 

مشرک بودن این شخص قبطی و مهاجم بودن و حربای باودن  ،نداشت. از نظر شرعی

ها بتوانناد آنهاا را اعادام کنناد. طيان موجب است که اگر موسای و موسایقبطی و قب

ت کاه در شاریعت مقدساه ربانياه برا  اینکه اینها کافر حربی هستند. مگر نه ایان اسا

جان و مال و عقيده  ،کندفساد می ،کندفتنه می ،کافر حربی را که هر جا دست  برسد

 .شود کشتاو را می 1«اْلقَْتلِ مِنَ أَْكبَرُ اْلفِْتنَةُ»قبل از اینکه کار  بکند  برد،میرا از بين 

  واهد دعوت کند. شد. چون میآنجا نمی ،موسی او را نکشت

ناه  قاتلهم-کند لی که میاسرایيفرض کنيد مستحق قتل نيست. اما مقاتله با  دوم:

گار  کناد و اگار در این مقاتله حتمب باید موسا  موحد در اینجاا مياانجی -مضاربه

موسی دست بزناد و او را  ،را بکشد موحد لیاسرایي واهد کند و میقبطی مقاتله می

تَ»کااه ثالاا  این ،دور کنااد. ثالاا  آن کساای کااه از پيااروان  «شاايعَتِهِ مِاانْ الَّااذ  غاثَهُفَاسااْ

 ،«وَکز»وجوب  بُعد سوم ،از او کمک  واست. بُعد سوم ،توحيد  و ایمانی موسی بود

واجب بود. در بُعد اول  بر  نبود. در بُعاد دوم استنصاار نباود. « وَکز»این است. این 

یيم قتال واجاب اسات. گاوواجب اسات. نمای« وَکز»در بُعد سوم استنصار هست. این 

این زدن قو  موسی )ع( که وظيفه سه بُعد  موسی از « عَلَيْهِ فَقَضى» ،ولکن« فَوَکَزَهُ»

طارف  کاه آن ز نظر ایمانی بود. این تصادف کاردا ،نه از نظر رسولی ،نظر ایمانی بود

نه. اگر این کشته شادن هام مقصاود  طرف مقصود بود؟ کشته شد. آیا کشته شدن آن

اه نبود. ولکن این کشته شدن مقصود نبود. اماا ایان کشاته شادن کاه مقصاود گن بود،

تواناد در اینجاا بماناد. انتقاص کرد که دیگر نمای( ع) یموس دعوت استمرار در ،نبود

باا تماام  ،تواند در این شهر فرعونی بماند. در این شهر فرعاونی باا تماام  طاراتنمی

اینجاا هام  ،بکناد باید ها و احتياطات راقتموسی )ع( تمام د ،با تمام پيامدها ،موانع

در اینجا چه کار کند؟ در اینجا موسا  رساول یاا « عَلَيْهِ فَقَضى مُوسى وَكَزَهَُ»کرد. اما 

اسات. بایاد  شاده کاه ایان کاار کاه ،یک کار  شده است بدون ا تياار او ،غير رسول

  داوند کمک کند. 
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قصاص داشت یا نه؟ چرا؟ اینجا  ،بود اگر چناچه قتل قبطی عمدًا حرامیک پرانتز: 

کنناد قاوم در قرآن شاریف دارد کساانی کاه موسای را دنباال مای دارد، قوم الظالمين

آیا دنبال کردن موسای بارا  گارفتن  بها داشت،اگر قتل قبطی سهوًا  وناند. ظالمين

فرماید که اینهاا میقرآن « الظَّالِمينَ اْلقَوْمِ مِنَ»گویند: اینها می ،بها جایز بود؟ بله ون

ناه  ،پس ایان کشاته شادن قبطای 1«الظَّالِمينَ اْلقَوْمِ مِنَ نَجَوْتَ»از قوم ظالمين هستند. 

بها داشت و نه حتی یک کلمه زننده داشت. در هار اینکه قصاص دم داشت و نه  ون

. آیا کند که از قوم ظالمين نجات پيدا کرد  داوند تصری  می ،عد و ابعاد دیگرسه بُ

 ،اند؟ بعدًااگر که قصاص جان بخواهند ظالم هستند، دم و ولیّکسانی که صاحب دم 

 هناد،بهاا بخوااگر نه قصاص بخواهند و نه  ونبعدًا، اند؟ بها بخواهند ظالماگر  ون

یاک کاار مختصار   ،یاک سايلی بزنناد ،ا  بگوینادیک جملاه ،اگر یک تویی بگویند

اینها ظالم بودند که به دنبال موسی )ع( بودند. چه  اینجا دارد که ،اند؟ نهبکنند. ظالم

 چه بُعد سوم. ،چه بُعد دوم ،بُعد اول

موساایی کاه « الاداعی الای اهلل ،نفسی کموسای« »نَْفسي ظَلَمْتُ إِنِّي رَبِّ»در اینجا 

 واهد دعوت الی اهلل کند و این دعوت آغازین است بعد از آنکه از درباار فرعاون می

کند. اینجا یک کار  شد که مقصود موسی هم نبود. و نفس تازه میبيرون آمده است 

اماا  ،در بُعاد ساوم ،در بُعد دوم ،در بُعد اول ، واست او را بکشد جایز بوداگر هم می

ولکن این ناه بادون قصاد او  ، واهد استمرار به این دعوت بدهد نهدر بُعد اینکه می

ن این مِا« الشَّيْطانِ عَمَلِ مِنْ هذا قالَ لَيْهِعَ فَقَضى« »قضی عليه« »فقتله»انجام شد که 

شيطان است. کار قبطی عمل شيطان است. کار قبطی عمل شايطان اسات کاه العمل 

نتواناد دعاوت یک نتيجه بد  را بدون قصد موسی )ع( به دنباال داشات کاه موسای 

اگر رسولی اسات و چاه دعاوت رساولی یاا  ،چه دعوت ایمانی  ود را استمرار بدهد،

 ع است.بَاگر رسول اصل است یا رسول تَ ،سالیر

 ]سؤال[ -

گاوش را دیروز نبودید. تقصير من است. تمام مطالب را دیروز عرض کردم. نوار  -

فقاط بخشاای   ،مگار غفارانیعنای چاه؟ « لي فَاْغفِرْ» ،«لي فَاْغفِرْ إِنِّي رَبِّقالَ »بدهيد. 

ود است. کالهخاود خاست. مغفر کالهغفر غفران از غفر است. غفر از مِ ،گناه است؟ نه

-خاود مایاسات. کاله یک کار این است که به سر انسان ز م  ورده :دو کاره است
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ور اسات. اگار کسای ن ز م التيام پيدا کند. گنااه اینطاای ،ارد که ز م دیگر نخوردگذ

لام کاأن »پوش  بنه که این گناه  گناه نیا بر داوندا  1«لي اْغفِرْ رَبِّ»گناه کرده است. 

 حساب شود و این را ببخ .« یکن

« لاي اْغفِارْ رَبِّ»یعنای  ،رفاع اسات و یاک غفار دفاع اسات این یک غفر است. غفارِ

ارد که چيز  به سرش نخورد. این دفع اسات. ناه اینکاه سارش ز ام ذگکالهخود می

ارد کاه در جناگ و در ذگاما کالهخود می ، يلی  وب ،است. سر ز م نيست. سالم

باه سار نخاورد. ایان غفار دفاع  ،خاود بخاورده  به سر او آمد به کالاگر چيز معارضه

 ماا وَ ذَْنبِاكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ لِيَْغفِرَ»اند. استغفار است. انبياء استغفار دوم را داشته

 ادایا « لاي اْغفِرْ رَبِّ»حتی اگر هم گناه باشد.  ،گناه نبوده است. گذشته از آن 2«تَأَ َّرَ

چون گناهان  . ودت نگهبان باش با عصمت ربانی ،کندی که به من هجوم میگناهان

عصمت بشر  کافی نيست که ایان گناهاان انساان را مباتال  ،اگر عصمت ربانی نباشد

« رَأ  أَنْ ال لَاوْ»اماا  3«بِهاا هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»نکند. کما اینکه راجع به یوسف )ع( 

رفاع شاود. مخصوصاب در اینکه نه  ،ست که گناهان دفع شودپس عصمت ربانيه الزم ا

کناد و عصامت بشار  و قادرت بشار  هنگامی که گناهان به انسان کامالً هجوم می

نااه شاود. تواناد جلاوگير آن گمنها  عصمت ربانيه و آیاات ربانياه کناد اسات و نمی

 «. رَبِّهِ بُرْهانَ رَأ  أَنْ ال لَوْ بِها هَمَّ وَ» ی بکند. اماهمّحداقل این است که یوسف 

 -2ساات. پوشاا  نهااادن باار گناااهی کااه ه -1پااس دو بعااد دارد: « لااي اْغفِاارْ»پااس 

جلاوگير  از گنااه هام  ،گنااهی نيسات اینکه -3جلوگير  از گناهی که نيامده است. 

چااه بااود؟ یعناای  «نَْفسااي ظَلَمْااتُ»اساات. « نَْفسااي ظَلَمْااتُ»نيساات. بلکااه جلااوگير  از 

ناه  ،تا آ ار تواند دعوت کند،رار دعوت ایجاد شد. دیگر موسی نمیانتقاصی در استم

باه حسااب دیگار باود. موسای در دعاوت  ،اینکه دیروز عرض کاردم ده ساال .ده سال

 نُرَبِّاكَ لَامْ أَ»آغازین  ودش که در شهر فرعونی مبتال  به چنين جریانی شد کاه اوالً 

موضاوع اول و موضاوع دوم کاه  ،ین دو موضوعا 5«.نَْفسب قَتَْلتَ»و بعدًا  4«ً وَليدًا فينا
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 تواند در بالد فرعونی دعوت کنددیگر نمی ،نه موسی ،شده است. دیگر موسی ضميمه

 فَاْغفِرْ»شود. بنابراین تا چه رسد برود سراغ فرعون و شروع کند دعوت کردن. این نمی

ششای  داوناد اگر پو .پوششی بر این قتل بنه یعنی چه؟  دایا یک پوششی بنه، ،«لي

بگيرند تا فرعون هست و موسی  بر این قتل ننهد و فرعونيان نتوانند این قتل را نادیده

 ،چه بود؟ یعنی رفت مادین« غفر»این  «لي فَاْغفِرْ»تواند کار  بکند. موسی نمی هست،

وحای آغاازین  ،وحای 1«نارًا الطُّورِ جانِبِ مِنْ آنَسَ»در راه  ،ده سال ماند. بعد برگشت

ا  را مقادر  داوناد قادر و انادازه 2«مُوسى یا قَدَرٍ عَلى جِْئتَ ثُمَّ»زل شد و بعد و... نا

ناداز ماار اآلن بارو و عصاا را بي ،کرد که این اندازه حاصل شد. اآلن برو و دعوت کن

 بعد اژدها شود. بعد دعوت کن. پس این غفر الهی حاصل شد. ،شود

کسای را کشاته اسات و مجارم  ،اگر کسی :لبين الهاللين که اینجا الزم است. سؤا

بخشا  الهای  ،اگار اساتغفار کناد ،است. در این حال آیا بخش  الهی کافی است؟ نه

د اول این است که بُع ،در یکی از سه بُعد حق است بها هست.اما حداقل  ون ،سته

اگار مسالمی  ،بهاا  کامولو  ون ،بهاد و او را بکشند. بُعد دوم  ونطرف قصاص کن

هم به اندازه بهای  بها باید بدهيد.  ونکشند. اما  ونمسلم را نمی ،ر  را بکشدکاف

بها را ندهاد و اساتغفار کناد اگر  ون .بها باید بدهداما  ون بها  مسلم نيست، ون

« لاي اْغفِارْ رَبِّ»نيسات.   دیگر هيچ چيز« لَهُ فَغَفَرَ»اینجا دارد:  ،این کافی است؟ نخير

راجاع باه « لاي فَااْغفِرْ»چياز دیگار  نيسات. ایان « لاي فَااْغفِرْ نَْفساي ظَلَمْتُ إِنِّي رَبِّ»

باا اینکاه جاان طارف را  ،است. راجع به نقصانی است که حاصل شده است «ظَلَمتُ»

حاداقل قتال  ،گرفته و کشته است. این نقصانی که حاصل شده اسات بادون عماد او

 در کافر.بها دارد. زیادش در مسلم و کم  بدون عمد  ون

 ]سؤال[ -

گویيم گنااه نيسات. ما داریم می ،اینکه مطلب را شما بردید باالتر ،دانم دیگرمی -

چاه  ، واهيم آ رش را بگویيم. فرض کنيد این کاافر مساتحق قتال نباودهحاال ما می

مگار  . در اینجا که  طأً کشاته شاده اسات،اما  طأً کشته شده است ،چه نبوده ،نبوده

کاافر سات. اگار گاویيم ه، اگر نيسات. مایدارد؟ اگر مستحق قتل نيستبها نکافر  ون

بهاا نادارد؟ دارد. پاس چارا اینجاا مگر  اون ،اند طأً او را کشته ،مستحق قتل نيست
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؟ اما اگار اگر گناه باشد ،کافی است ربوبی فقط؟ مگر غفران الهی در جنبه« لي فَاْغفِرْ»

گویاد ظالم است؟ قرآن می ،بها طلب کنداما طرف  ون ،غفران الهی بياید گناه باشد،

گوید ظالم اسات. کساانی کاه ظالم است. اگر طرف چيز  بگوید ظالم است؟ قرآن می

 واهند موسی را دنبال بکنند و او را بگيرند و به او  بر دادند و  ارج شاد و باه می

. حتای کنيم که اصالً این گناه نبوده استاز این مطالب استفاده می ،طرف مدین رفت

بها دارد نباوده اسات. اصاالً  اون ایان آدم بهاا قتل  طا هم... قتل  طایی که  ون

 نداشته است. 

چون اساتغفار باه  شود،رد میاین  ،به معنا  دوم غفر  که به معنا  دفع باشد، -

فرماید در می اهللرسولهمه حال داشتند، حتی  درانبياء به معنا  دفع را  ،معنا  دوم

گفتاه « نَْفساي ظَلَمْاتُ»از اینکه اینجا بعد از . کنمفتاد مرتبه استغفار میه هر روز من

 شود این گناه...معلوم می «لي فَاْغفِرْ»

ایان اسات کاه  ،قبطای دارد تبعاتی که ایان کشاتن  طئای ،دفع تبعات در اینجا -

افتد و دعوت موسای تاأ ير این است که دعوت موسی تأ ير می ،رسالت... رسالت نه

 واهاد. یعنای دفاع مای  واهاد کننده ضرر است. این غفار مایاز برا  دعوت  ،دبيفت

پوشی  واهد  یعنی چشمناه نيست. رفع میچه دفع گ ، واهد. چه رفعبگویيد غفر می

جلو  آنچه در  ارج  واهد بود بگيرد. هم   واهد از آنچه بوده است. دفع می شود

ولای گنااه نيسات. ایان در اینجاا  ،اساتیا رفع است یا دفاع  ،هم رفع است ،دفع است

 «.لَهُ فَغَفَرَ لي فَاْغفِرْ نَْفسي ظَلَمْتُ»

 بِما رَبِّ قالَ*  الرَّحيمُ اْلغَفُورُ هُوَ إِنَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لي فَاْغفِرْ نَْفسي ظَلَمْتُ إِنِّي رَبِّ قالَ»

« وکز»نعام إنعام دعوت است. إنعام چيست؟ إ 1«لِْلمُجْرِمينَ ظَهيرًا أَكُونَ فَلَنْ عَلَيَّ أَْنعَمْتَ

 ،قبالً نبودم« لِْلمُجْرِمينَ ظَهيرًا أَكُونَ فَلَنْ»نعام دعوت است. إنعام استغفار است. إاست. 

کاردم « وکز»ن که این مجرم را من استحاله است. یعنی اآل« لن»بعدًا هم نخواهم بود. 

پشاتيبان او باودم.  ،زدمت نمایی مشاقبطا نیاا باههير او نبودم. اگار ، چون ظو کشتم

لی استنصار کرده است. در حاال اسرایياین موحد « اسْتَْنصَرَهُ»مخصوصب در جایی که 

استنصار من به این مؤمن کمک نکنم و یقه قبطی را نگيرم و به او مشت نزنم. اینجاا 

ملحد  ،یک نفر مشرک 2«أ رس شيطان حقال عن الساكت و»است « لِْلمُجْرِمينَ ظَهيرًا»
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کناد واویاال و شاما سااکت مای کشاد. ماؤمن هام فریاادو... دارد یک نفر مؤمن را می

 باشيد.« هيرًا للمؤمنينظ»هستيد. باید « لِْلمُجْرِمينَ ظَهيرًا»اید. شما نشسته

بَ َ*  لِْلمُجْاارِمِينَ ظَهِياارًا أَكُااونَ فَلَاانْ»  ذِ الَّاا فَااذِذَا یَتَرَقَّاابُ  ایِفااب اْلمَدینَااةِ فِااي فَأَصااْ

اینجا را کار  نداریم. اوالً اگر چنانچه موسی )ع( در حال رسالت این کار « اسْتَْنصَرَهُ

ا  داریم که موسای در ثانيب: ما ادله متعدده .گناهی نبود ،این حرام نبود ،را کرده بود

مرتباه موسای )ع( ذکار شاده  120حال رسالت این کار را نکرده است. در سراسر قرآن 

ا  بر ایان داشاته باشاد کاه موسای در ایان پيدا کنيد صراحتی یا اشاره است. یک جا

 به عکس داریم. ،رسول بوده است. نداریم« عَلَيْهِ فَقَضى مُوسى فَوَكَزَهُ»حالی که 

 ]سؤال[ -

 آتَيْنااهُ اسْتَو  وَ أَشُدَّهُ بَلَغَ لَمَّا وَ»کنم. دیروز گفتيم یادتان نيست. حاال عرض می -

كُرْ أَنِ اْلحِْكمَاةَ لُْقماانَ آتَيْناا لَقَادْ وَ»رسالت اسات؟  1«عِْلمب وَ حُْكمب رساالت  2«لِلَّاهِ اشاْ

 است؟ مگر ایتاء حکمت و علم رسالت است؟

 ]سؤال[ -

بِياا اْلحُْكمَ آتَيْناهُ وَ»در یحيی پيغمبر است. « هُ»پيغمبر است. چون « هُ»چون  -  3«صاَ

آیا  داوند به ما مزید علم و مزید حکمات  نيست.مبر پيغ« هُ»طور است. ولکن اگر این

 أاَلَّ اْلمَالیِكَةُ عَلَيْهِمُ تَتَنَزَّلُ اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذینَ إِنَّ»فرماید یا نه؟ عنایت می

 اْلحَيااةِ فِاي أَوْلِيااُُكُمْ نَحْانُ*  تُوعَادُونَ كُْنتُمْ الَّتي بِاْلجَنَّةِ أَبْشِرُوا وَ تَحْزَنُوا ال وَ تَخافُوا

 نَحْانُ»در ایماان هساتند.  ينمعنی کنيد. این مالیکاة اهلل کاه اولياا  مساتقيم 4«الدُّْنيا

 ماا فيهاا لَكُامْ وَ أَْنفُسُكُمْ تَْشتَهي ما فيها لَكُمْ وَ اْلآ ِرَةِ فِي وَ الدُّْنيا اْلحَياةِ فِي أَوْلِياُُكُمْ

 اتَّقُوا وَ»هایی که  داوند داده است. در دنيا همان وعده ؟کنندمی در دنيا چه« تَدَّعُونَ

  َيْارًا أُوتِايَ فَقَادْ اْلحِْكمَاةَ یُاؤْتَ مَانْ وَ»یاا اینکاه « تينااه علمابآ» 5«اللَّهُ یُعَلِّمُكُمُ وَ اللَّهَ

هایی در کاار مگر حکمت فقط حکمت نبوت است؟ مگر مادون نبوت حکمت 6«كَثيرًا

                                                           

 .14. قصص، آیه 1

 .12لقمان، آیه . 2

 .12، آیه مریم. 3

 .31و  30 اتفصلت، آی. 4

 .282بقره، آیه . 5

 .269همان. آیه . 6



11 

 

عاد علام دادن و حکمات دادن و معرفات در بُ ،و تأیيادها  رباانی هاایتاءنيست؟ مگر 

ست کاه درجاه عصامت اسات؟ در قارآن شاریف آیاات عليادادن در ا تصاص درجه 

 یعنی چه؟ 1«فُرْقانب لَكُمْ یَجْعَْل اللَّهَ تَتَّقُوا إِنْ» ،مشهون از این مطلب است که مثالً

 ]سؤال[ -

مادار  حکام شارع، حکم اماامتی اسات، استرسالتی  حکم چيست؟ یک حکمِ -

مدار بدون حکم عام الهی شارع ،بدون حکم  دا ،مدار هستيداست. مگر شما که شرع

دهاد و مرجاع اسات؟  ارج از حکم  دا فتوا می ،هستيد؟ کسی که مرجع تقليد است

آتينااه »د  است  بع دو که «آتيناه حکمب بصورةٍ  اصة»نوع است: منتها حکم دو  ،نه

یعنی منطباق اسات بار ایان آدم کاه  «آتيناه حکمب بصورةٍ عامة. »«کمب بصورةٍ عامةح

سنت کار کارده اسات. گااه حکام چون بر محور کتاب و   تواند دعوت الی اهلل کندمی

گااه بصاورةٍ  اصاةٍ  ،است و این حکم الهای هام بصاورةٍ  اصاةالهی بصورةٍ  اصة 

 إِنْ» ،«اللَّهُ یُعَلِّمُكُمُ وَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ»ت. است. اس بصورةٍ  اصةٍ ایمانيهرسولية است. گاه 

ولی الزم نبود بگویيم. چرا؟ در  ود ایان  ،اینها را گفتيم« فُرْقانب لَكُمْ یَجْعَْل اللَّهَ تَتَّقُوا

 آیات قصه حضرت موسی )ع( مالحظه بفرمایيد.

 يرو معنی ندارد. پ ،نباشداگر رسول  به معنا  پيرو است. شيعه« شيعَتِهِ مِنْ هذا» -

گویياد. در ایان چناد ساوره دیروز گفته شد. آن شيعه فارسی است کاه شاما می -

لب داریم. مان اینجاا چند مط ،راجع به موسی )ع( و جریانات موسی استکه مبارکه 

باید با معجزه بياید  ،شودمگر کسی که رسول می« لم تکن له معجزة» یادداشت کردم:

سال معجازه  دها  نداشته است. در مدین هم رفت. اینجا هرگز معجزهیا نه؟ موسی تا 

 نداشته است.

بر اساس شریعت  ،تی که داشتهییا نبوکه داشته  عرض من این است که با نبوتی -

 ابراهيمی بوده است.

 چه کسی گفت داشته است؟ -

 فرمایيد...اما اینکه شما می ،به دليل همين آیات -

 داشته است؟ت یچه کسی گفت نبو -

 همين آیات. بر اسا -

 کدام آیات؟ -
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  واهيد نفی بکنيد به وسيله اینکه بعدًا معجزه داشته است. شما می -

در آنجا بحا  کاردیم  ،است، برا   ودش« نبوءة الوحی»دو مرحله است. یکی  -

رسالت به این  است، «نبوءة الرسالة»که عصمت الزم نيست. حاال الزم هم باشد. یکی 

 وانيم اصالً نبوده است. چون الزمه رسالت معجزه است. الزمه رسالت ا  که میهادل

 ،غيار رساالت یتاما نبو اش معجزه است. این لوازم را دارد.دعوت رسالی است. الزمه

  واهد.یت رسالت که معجزه نمینبو ،نخير ؟محتاج به معجزه است

 گویيم.همين را ما می -

ات کنيد که ایشان در حال وحی بوده است. بعد از شما اثب ،درست است. ولکن -

در  ،لی شاداسارایي و در اولين بار کاه جریاان قبطای ،اینکه از  انه فرعون بيرون آمد

دليال کجاسات؟ یاک اشااره در قارآن شاریف  ،شاده اساتاینجا به او وحی نازل مای

علم به من و شما هم دليل نيست. چون ایتاء حکم و « ً عِْلمب وَ حُْكمب آتَيْناهُ»بياورید. 

اهلل... صافایمان بيشاتر باشاد،  الایشود. هر قادر تقوایماان بيشاتر باشاد و دعاوت می

علم حاکميت دارد. اگار  ،علم که داد ،دهدحکم بيشتر می ،دهد داوند بيشتر علم می

توانياد مای ،مطلبی نيست. اما اگر علمی داد که علم لبریز شاد ،علم  اص به شما داد

توانيد حاکميت علمی و یعنی شما می ،دهدهدایت کنيد.  داوند حکم میدیگران را 

 مدار  داشته باشيد. حاکميت شرع

اذ ابتادأت بمعجزاتاه » ،ببينياد« ن الرساالةة فأیلم تکن له معجز» ،این مرحله اولی

-معجزاتی برا  موسی  اصالً -1این مرحله اولی است. « حين واجه فرعون لمرةٍ اولی

برا  موسی اصالً در این زمان نبوده است. پس رسالت... حاال  -و بيشترمعجزات تسع 

ولُ إِنِّاي»نگفات: « لم تکن له دعوة رسالية فی هذه المادة» -2 نيست. نفی رسالت  رَساُ

ها نيست. اینجا کاه دعاوت طور... اصالً این حرفا  قبطی تو چرا این 1«اْلعالَمينَ رَبِّ

 عنوانباهسای )ع( در اینجاا یااد نشاده اسات کاه او ا  از موهرگز کلمه ،آغازین است

 کند.رسول دارد دعوت می

 دعوت رسالتی نداشته است. -

دعوت رسولی نداشته اسات. دعاوت رساالی هام نداشاته اسات. دعاوت ایماانی  -

 داشته است.

 نبویت که داشته. -
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الم ؟ ما غکنيد به چيز  که دليل نداریمار مینداریم. شما اصر ، واهددليل می -

 دليليم. جوابتان را من دادم.

 تحاور  که شده است. و آن « عِْلمب وَ حُْكمب آتَيْناهُ» -

 ؟هجوابتان را دادم. تحاور چ -

 همان تحاوراتی که هست. -

 کجا؟ -

 «عَلَيَّ أَْنعَمْتَ بِما»و « لَهُ فَغَفَرَ لي فَاْغفِرْ» گویدهمين که می -

 «لَهُ فَغَفَرَ لي فَاْغفِرْ»گویم من هم می -

 «عَلَيَّ أَْنعَمْتَ بِما» -

 .«لَهُ فَغَفَرَ»گوید  دا به ما دارد می« لَهُ فَغَفَرَ» ببخ « لي فَاْغفِرْ» -

 فهميد که...« عَلَيَّ أَْنعَمْتَ بِما» -

 چيست؟« أَْنعَمْتَ» -

 است.  نعمت غفران -

سات. مگار ماا هبرا  ما هام  مگر فقط برا  موسی و رسول است؟نعمت غفران  -

 استغفار کنيم غفران برا  ما هست؟

 ]سؤال[ -

 إِنِّاي»چارا؟ «. لام یسابق لاه آیاةا رسااليةا باالوحی» :سوم .همين جد  هم هست -

تُ»از کجاا آماد؟ ایان « ناارًا آنَسْتُ إِنِّي» ،به بعد 6سوره نمل از آیه  1«نارًا آنَسْتُ  آنَساْ

 ا حی است. قبل از ایان هرگاز وحایين ووحی آغازین بر موسی )ع( است. اول« نارًا

تُ إِنِّاي»پس چارا اینجاا  ،ی بوداینبوده است. اگر قبل از این وحی و حتای « ناارًا آنَساْ

موسی )ع( آشنا  با طرق وحی هم نبود. زیرا اگر موسی )ع( آشنا  با کيفيات نازول 

ياال نور است. ندانست که ایان ناار نيسات.   ،باید بداند که این نار نيست ،وحی بود

تُ إِنِّايِ»باا زن و بچاه باود. رفات کاه  ،سرد بود نار است و صحرا  سينا همکرد   آنَساْ

و الی آ ر. پس این آشنایی با کيفيات وحای هام نادارد. چاه « بِخَبَرٍ مِْنها سَآتيكُمْ نارًا

 تی.یچه وحی نبو ،وحی رسولی باشد

 لَمَّاا مِاْنكُمْ فَفَارَرْتُ» ،21( آیاه )شاعراء 26ساوره «  ِْفاتُكُمْ لَمَّاا مِْنكُمْ فَفَرَرْتُ» :سوم

، بعاد ساال در مادین باوده اسات موسای دهگوید؟ دارد می چه زمانیموسی «  ِْفتُكُمْ
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 لي فَوَهَبَ  ِْفتُكُمْ لَمَّا مِْنكُمْ فَفَرَرْتُ»کند. حاال دارد با اینها صحبت میبرگشته است، 

اسات. حکماب  پس حکمب قبلی غير از این حکماب« اْلمُرْسَلينَ مِنَ جَعَلَني وَ حُْكمب رَبِّي

 واساتم ا  کاه مایآیاه ،حکم دوم حکم رسولی اسات. بلاه قبلی حکم ایمانی است،

 قبالً نبوده است.« حُْكمب رَبِّي لي فَوَهَبَ»بگویم این است. 

 حکم رسالتی نبوده است؟ -

نباوده  ،دحکم رسولی نبوده است. حکم رسالتی که نيابت عصمت هم باشا ،بله -

 رَبِّاي لاي فَوَهَابَ» وده است. حکم رساولی در اینجاا اسات:است. بلکه حکم ایمانی ب

 «.جَعَلَني وَ حُْكمب

 کند.را نفی نمیپس این حکم نبویتی  -

لينَ مِانَ جَعَلَني وَ»کند. و اثبات هم نمی - هماين کاافی اسات کاه اثباات « اْلمُرْساَ

ب وحی بود. اصاالً دليلای بار اینکاه صااحب نکند. شما اصرار دارید که ایشان صاح

از ایان « وهاب علماب« »وهب حکماب»بلکه مطلقاتی است که  ،هيچ ،وحی بود نداریم

 ها است.حرف

 ایان منظورتاان را نفهميادم،« عَلَايَّ أَْنعَمْاتَ بِما»د يفرمایدر جواب ایشان که می -

دانست اگر می 1«یَْقتُلُونِ أَنْ فَأَ افُ نَْفسب مِْنهُمْ قَتَْلتُ إِنِّي رَبِّ قالَ»گوید: چون بعدًا می

 که غفران کرد، دیگر...

این هم یک « یقتضی العصمةولو کان رسوالً او صاحب وحیٍ نبوءة فليس هذا » -

شاود و های وحای مایچه کسی گفته است کسی که در باطن باه او اشاارات ال ،بح 

چه کسای گفتاه  ،لبریز نيست و هنوز مقام دعوت و استعداد دعوت هنوز رسول نيست

چه کسی گفته است؟ این را معصوم باشد و یک گناه نکند؟  در آن مقام است باید کالً

تاازه باه  ،در بح   ودش ما ایان را بحا  کاردیم کاه دليلای بار ایان مطلاب ناداریم

 رسد. اینجاها هم نمی

اینجاا حضرت موسی پس شود که دليل بر این می ،فرمایيداین نکته که شما می -

 گناهی انجام داده است.

 نداده است. -

 فرمایيد...ن شما میاآل -
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پنج، کنيم. اگر اینجا گناهی بود که به رو  اگر... باز تکرار می ،گویيم اگرمی ،نه -

هایمان دیروز تا حاال این است که این گناه نباوده اسات. باه دليل نبود. ما بح  ش 

و اگر هم گناه بوده اسات کاه پلاه دوم ده است. ل از  ود آیات گناه نبودلي پنج، ش 

گویيم ایشان در حال رسالت نبوده است. کسی که قبل از رسالت گناه کرده می ،است

است. این دليل بر این نيست که این مخالفت با یک ضرورتی است که ما داریم. کماا 

این قبال  ، ود آیه طه این به صری  1«فَغَو  رَبَّهُ آدَمُ عَصى وَ»اینکه راجع به آدم )ع( 

  2«هَد  وَ عَلَيْهِ فَتابَ رَبُّهُ اجْتَباهُ ثُمَّ»از رسالت بوده است. 

 ]سؤال[ -

کنيم. در قرآن که گشاتيم و راجاع باه گردیم اولوالعزم را در قرآن پيدا میما می -

 رو  این احتمال البته... ،موسی پيدا کردیم

 ]سؤال[ -

 ،اگر این احتمال مسجل باشد. اگار این احتمال،راجع به موسی رو   ،بله دیگر -

 ]...[اگر چنادتا  ،اگر ،اگر مسجل باشد که ایشان قبل از رسالت گناه کرده است که اگر

موسای رو  ایان اگرهاا...  ،کناد کاه نخيارذاریم. آن وقت تازه قارآن ثابات میباید بگ

 ما عقيده داریامموسی قبل از رسالت یک گناه کرده است فرض کنيد. برا  اینکه اگر 

گویيم؟ از از کجا داریم میقبل از رسالت باید معصوم باشند،  لعزم من الرسلکه اولوا

دیگر را نداریم. اگر این احتمال ثابت شد که نيست. ما  دليلگویيم. ما قرآن داریم می

ها  مختلف که جناب موسای )ع( پله دوم و پله ،ادله بسيار زیاد  داریم در پله اول

در مقابل مقام عصامت نباوده اسات. چاون در مقاام  است. محذور ر را کرده این کا

رسول نبوده است. و این آیه را توجه کنيد. آقایان یادتان نرود که  ،عصمت نبوده است

 چاه زماانیایان . 21سوره شاعراء آیاه « اْلمُرْسَلينَ مِنَ جَعَلَني وَ حُْكمب رَبِّي لي فَوَهَبَ»

ولاو ». مدین برگشت. حاال آغاز دعوت رسولی موسی )ع( اسات است؟ بعد از اینکه از

 که گفتيم. که اینجا« یقتضی العصمةکان رسوالً او صاحب وحیٍ نبوءة فليس هذا 

 اْلجَنَّتَيْنِ كِْلتَا« »بمعنی االنتقاص مقد جاء الظل و ینافی النبوة ظلمت نفسی ال» -6

 3«شَيْئب مِْنهُ تَْظلِمْ لَمْ وَ أُكُلَها آتَْت
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الِّينَ مِانَ أَنَاا وَ إِذًا فَعَْلتُها قالَ» -7 کناد. فرعاون دارد مایا  کاه در مباحثاه 1«الضاَّ

 وانيم. چارا تو چرا این کار را کرد ؟ حاال آیات  را از سوره شعراء میفرعون گفت: 

الِّينَال مِانَ أَنَاا وَ إِذًا فَعَْلتُهاا قالَ * اْلكافِرِین مِنَ أَْنتَ وَ»این کار را کرد ؟  موسای « ضاَّ

 .دو بعد دارد« من الکافرین»چرا؟ چون « من الکافرین»گوید. تصدیق نکرد که دارد می

ْل أَنْ» :17از آیاه . ساوره شاعراء،  وانيمت  را میاآی رایِيلَ بَنِاي مَعَناا أَرْساِ اینجاا « إِساْ

 سِْلأَرْ»و مرحله اولی  ،سال گذشته است و حاال سراغ فرعون رفته است دهآن  ،موسی

این غَفَرَ تحققا   2«ً وَلِيدًا فِينا نُرَبِّكَ لَمْ أَقالَ » ،مرحله دوم دعوت« إِسْرایِيل بَنِي مَعَنا

شاود می شود با او صحبت کند،، میشود موسی به دربار فرعون بروداین است که می

فرعاون توانست وجاه نمیموسی نبود که اصالً تا آ ر « هُلَ رَفَغَ»اگر آن  ،بياورد معجزه

 را ببيند. 

نِينَ عُمُارِكَ مِانْ فِينا لَبِْثتَ وَ وَلِيدًا فِينا نُرَبِّكَ لَمْ أَ قالَ» تاوبيا  ،ایان تاوبيا اول« ساِ

در حاالی کاه تاو از کاافرین  3«اْلكاافِرِینَ مِانَ أَْناتَ وَ فَعَْلتَ الَّتِي فَعْلَتَكَ فَعَْلتَ وَ» :دوم

انت »یا کفران است. اگر کفر است. کفر است ؟ یا کفر در اینجا به چه معنا است ،بود 

از تو ظهور  نداشات کاه  ،مادامی که در قصر من بود  چون« من الکافرین بألوهيتی

انات مان الکاافرین »کردم. اگر ظهور داشت که من بيرونت می ،دانیتو ما را  دا نمی

 «.يتیبألوه

 ظاهرًا کفران باشد.  -

چيز دیگر  است. احتماالتی کاه در اینجاا این تلک  ،کفران است. نه این دومی -

 فِيناا نُرَبِّاكَ لَامْ أَ»هم کفران نعمات  ،هم کفر به الوهيت فرعون است ،«کافرین»هست. 

ز کدام را قبول نکارد. اوالً کفار باه الوهيات تاو اموسی هيچ ،است. این هر دو« وَلِيدًاً 

 فِيناا نُرَبِّاكَ لَامْ أَ» ،. ثانيابنه اینکه من بعدًا کفر به الوهيتت پيدا کاردم اول بوده است،

این نعمتی اسات کاه  شدم. مرا زن تو بزر  کرد و تو، من که در  انه تو بزر « وَلِيدًا

سال در  انه یاک کاافر  مانادم و از  صدگذار ؟ فرض کنيد که بنده بر من منت می

مان شود جا  دیگر  بروم. اما آیا این نعمت موجب است کاه من پذیرایی کرد و نمی

کاه فرعاون و زن اسات فارض کان نعمتای  ،محظاورینکافر باهلل شوم؟ دوران امر بين 

                                                           

 .20. شعراء، آیه 1

 .18. همان، آیه 2

 .19همان، آیه . 3



17 

 

تمااام ایاان  ،فرعااون بااه موساای انعااام کردنااد و او را از غاارق و هالکاات نجااات دادنااد

موجب است که انسان کفران نعمات ایماان و رساالت  ،هاآیا تمام این نعمت ،هانعمت

 الَّتِاي فَعْلَتَاكَ فَعَْلاتَ وَ» ،بلاه« فَعَْلتُهاا قالَ»دهد ولذا موسی که جواب می ،را بکند؟ نه

من یاک نفار قبطای را  ،این کار را کردم ،بله« فَعَْلتُها قالَ * اْلكافِرِینَ مِنَ أَْنتَ وَ فَعَْلتَ

 کشتم و کشتن قبطی هم مطلبی نيست.

نه ا قبول دارد، نه کفران نعمت ر« ینمن الکافر» نگفت« الضَّالِّينَ مِنَ أَنَا وَ إِذًا» ،بله

کارد کاه آن از اول باوده اسات، تاازگی عاا مایکفر به به الوهيت فرعون که اد ،کفر را

هاا  رباانی را در نظار این کفران نعمت نيست. اگر ما نعمات ،اما کفران نعمت ندارد.

آیا این  ،بگيریم و رسالت الهی موجب شود که در مقابل فرعون و فرعونيان قيام کنيم

ایان در  ،موجب کفران نعمات کوچاک غيار رباانی اسات؟ ناه ،  ربانینعمت دوم بزر

پاس  ، آنکه اهم است باید در نظر گرفات.ورینظدوران هم بين مح ،حداقل دوران امر

پرساتی و... تاو من تو را بزر  کردم. به بت !بنابراین کفران نعمت هم من نکردم. بچه

کنای؟ نماک را  اورد  و کفاران نعمات مای ،را  و دادم. اما حااال کاه رفتای بيارون

تر اما آیا نعمت بزر  ،این نعمت این درست است، ،گوید نخيرنمکدان را شکستی؟ می

من کنار بگذارم برا  اینکه تو به مان  ،را که نعمت ربانيت است و نعمت رسالت است

بنابراین مان تاا آ ار کاافر باشام و رساالت  ،نان داد ؟ چون به من نان و نمک داد 

 یده بگيرم؟الهی را ناد

چيست؟ این را  واستيم دليل بياوریم بر این مطلب « ضالين« »الضَّالِّينَ مِنَ أَنَا وَ»

الِّين مِانَ أَنَا وَ» .که اینجا دارا  چند احتمال است راه گام کارده باودم. از قصار « الضاَّ

 مِانْ ْفلَاةٍغَ حاينِ عَلاى اْلمَدینَةَ دَ َلَ وَ»داند کجا برود. فرعون بيرون آمده است و نمی

دانناد کاه زده وارد مدینه شده است و مردم هم میبهت ،داننداهل مدینه نمی 1«أَهْلِها

دانستند که باید از او استقبال کنناد. موسی مشغول دعوت ضد فرعونی است. اگر نمی

 ،بودم من راه را گم کرده« الضَّالِّينَ مِنَ أَنَا»الزم نيست. پس بنابراین « غَْفلَةٍ حينِ عَلى»

 حاينِ»به این شاهر افتاادم و ایان شاهر هام  ،دانستم کجا بروم. حاال تصادف کردنمی

ایان شاهر  درشهر فرعونی است. مان  ،دانستم این شهراست و اگر می« أَهْلِها مِنْ غَْفلَةٍ

چارا از قصار  کاه برا  اینکه اآلن دنبال من هستند کاه مان را بگيرناد ،شدموارد نمی

 این یک معنا  ضالين است.فرعون فرار کردم. 
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االًّ وَجَادَكَ وَ» اهلل )ص( ناداریم کاهما راجع به رساولمگر  :معنا  دوم ضالين  ضاَ

احتمال  هفت ،احتمال است دیگر هشتمعنا دارد.  هشتچيست؟  این معنی ؟1«فَهَد 

یعنای « فَهَاد  ضَاالًّ وَجَدَكَ وَ»احتمال غلط این است که  .درست و یک احتمال غلط

احتماال دیگار دارد. یکای از  هفاتاینکاه نيسات. شاکی نيسات. «  عن التوحيدضاالً»

وجادک ضااالً عان الرساالة القرآنياة فهاداک الای »یعنای « ضَاالًّ وَجَدَكَ وَ»احتماالت 

 ال وَ كِتاابٍ مِانْ قَبْلِاهِ مِانْ تَْتلُاوا كُْناتَ ما وَ»درست است. برا  اینکه « الرسالة القرآنية

طور هایی دارد. هر مؤمنی اینپس ضالل نسبت 2«اْلمُبْطِلُونَ الَرْتابَ إِذًا كَبِيَمينِ تَخُطُّهُ

تر در راه است. نسبت به مقام پایين ،است. هر مؤمنی نسبت به مقام باالتر گمراه است

کسی که کفر مطلق اسات. و یاک ایماان ما یک ضالل مطلق داریم   ،نسبی است. بله

اهلل اسات. اماا االترین قله رسالت است کاه رساولمطلق داریم نسبت به کسی که در ب

ضاالل نسابی  ،دایت است. و این ضاالل مطلبای نيساتهم ه ،بينهما هم ضالل است

 اسات، قادر، اما مجتهد عالین مثالً دارا  مقام ایمان سلمان نيستاست. کسی که اآل

 نرسايده اسات. ایان در هادایتهام به مقام سلمان  ،مرجع است و عادل است و فالن

آن راه را  او ،اما نسبت به مقام سلمان و مقاام بااالتر ،دون  ودشن است نسبت به م

 ندارد. آن راه را گم کرده است. آن راه را ندارد. به آن راه نرسيده است.

قبل از اینکه « اْلمُرْسَلينَ مِنَ جَعَلَني وَ» ،جناب موسی )ع( قبل از اینکه رسول شود

چاون از بُعاد رساالتی گام  ،ن از بُعاد رساالتی گام اساتبه مقام رسالت مقرر شود. ای

 ،بنابراین امکان این  طا برا  او هست کاه شاد. اگار دارا  مقاام رساالت باود ،است

داد که در اینجاا داد. توجه میچنانکه احکام را توجه می ،داد داوند به او توجه می

  ور  بزن که آن شخص...مشت را ط
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