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 چکیده
 متعابیري از زبان آن حضرت برجاي مانده كه ظاهر آنها با مقا، ع() یموساز سوي  قتل قبطیپس از 

/ 28)قصص:  ﴾َفاْغِفْريل... هذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن... قاَل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُ  َنْفسي﴿ناسازگار است: ، عصمت پیامبران

 «هذا»سبحانی مشارالیه  اهللآيت، (. در آيه نخست20/ 26)شعراء:  ﴾قاَل َفَعْلُتها ِإذًا َو َأَنا ِمَن الضَّالِّنَي﴿ (15-16

دو واژه ايشان ، در آيه دوم ناتمام است.، گرفته و براي آن دو توجیه ذكر نموده كه هر دو را قتل در نظر

اند كه به نظر میرا به كار گرفته معناي اصطالحیاما در ادامه ، گرفته را به معناي لغوي «غفران»و  «ظلم»

 یموساز سوي  ﴾ذًا َو َأَنا ِمَن الضَّالِّنَيقاَل َفَعْلُتها ِإ﴿عبارت . آيت اهلل سبحانی مراد بوده است، معناي لغوي رسد

اما ضالل را به معناي غفلت و نسیان از آثار وخیمِ ، دانسته آمدهشیپع( را در مقام اعتذار از قبطیان در قتلِ )

كردن  بنابراين سعی ايشان در برطرف سازگار نیست.، مترتب بر عمل گرفته است كه اين معنا با مقام اعتذار

مطالب ايشان ناتمام به نظر رسیده و محل ، ب معصیت درخور تقدير است اما در برخی مواردشبهه ارتکا

 تأمل جدي دارد. 

 .ترک اولی، گناه، قتل، قبطی، موسی، عصمت انبیا :واژگان كلیدي

                                                           

/ قم)نويسنده مسئول( دانشگاه علوم و معارف قرآني تفسري تطبيقي قرآن كرمي، دانشجوي دکتر .1
alifaghih313@gmail.com 

 ababaei@yahoo.com/ قرآين علوم و ريتفس، قم دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .2

 hosseiny43@yahoo.com/ دانشگاه علوم و معارف قرآن کرمي قم ،لوم قرآنرشته تفسري و عاستاديار  .3
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 مقدمه -1

است که در جاي خود با ادله قرآني و  پيامبران الهيعصمت ، يکي از مباحث مهم تفسيري

، يعلم الهد/ سراسر اثر، 1425، يسبحانمتعددي به اثبات رسيده است )ر.ک: روايي و عقلي 

 .(سراسر اثر، 1374، معرفت/ سراسر اثر، 1436

راجع به عصمت حضرت  ايشبهه، يکي از شبهاتي که راجع به عصمت انبيا مطرح شده

ين داستان ا سؤاالتي که در ع( در داستان قتل قبطي توسط ايشان قبل از نبوتشان است.) يموس

 به شرح زير هستند: شودها پاسخ داده ميدر اين مقاله به آن ومطرح است 

 ع( بعد از قتل قبطي را با عصمت جمع) يموسرفته توسط حضرت کارهتوان تعابير بآيا مي -

ي قاَل َربِّ ِإنِّ﴿ ـ (15/ 28)قصص:  ﴾هذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن...﴿اند از: کرد؟ اين تعابير عبارت

( 20/ 26)شعراء:  ﴾قاَل َفَعْلُتها ِإذًا َو َأَنا ِمَن الضَّالِّنَي﴿ ـ (16/ 28)قصص:  ﴾َفاْغِفْريل... َظَلْمُ  َنْفسي

 .(14/ 26)شعراء:  ﴾َيْقُتُلون...َلُهْم َعَليَّ َذْنٌب َفَأخاف َأن ﴿ –

 ؟نبوددر از بين بردن دشمن  ويناشي از عجله  ع() يموسحضرت آيا قتل قبطي توسط  -

رديفانش در دريا غرق شوند بدون اينکه منجر کرد تا قبطي و همه همآيا اگر مقداري صبر مي -

 به عاقبت وخيم براي ايشان شود بهتر نبود؟

که خداي متعال ايشان را به سمت فرعون فرستاد و ايشان را در گونه که هنگامياگر همان -

 نرم يسخن او با و» :(44/ 20 )طه: ﴾َلُه َقْواًل َليِّنا َفُقوال﴿برخورد با فرعون به کالم ليّن امر کرد 

 ر نبود؟دادند بهتدر جريان قتل قبطي نيز بين دو متخاصم را با کالم لين فيصله مي «گوييد

ذيل آيات  ،اي به ديرينگي تفسير قرآن دارد و در تفاسيرپيشينه، بحث در مورد اين موضوع

اي که به اين بحث پرداخته شده است. مقاله انبيات ذيل عصم، برخي کتب کالمي در مربوطه و

 اين بحث را مطرح کرده باشد نيافتيم.

، 7ج، 1372، يطبرسر.ک: ) ياولتا آنجا که بررسي شد مفسران شيعه نوعاً آن را ترک  

تفسير سوره  1، جلسه هفتم، 1388، جوادي آملي/ 44ص، 16ج، 1374، يمکارم شيراز/ 383ص

همان ، ويجز فخر رازي که عمده مطالب بهتسنن )و مفسران اهل ( 21-17ذيل آيات ، قصص

، 3ج، 1407، ير.ک: زمخشربراي نمونه ) اندمطالب علم الهدي است( آن را گناه برشمرده

                                                           

 هنوز موجود است، ويل اسراء انیيعلوم وح یامللل نيب اديبن تيسات اهلل جوادی آملی از سوره قصص در ي آريتفس. 1

 به صورت کتاب منتشر نشده است. 
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اهلل سبحاني ازجمله آيت .(44ص، 20ج، تابي ، يمراغ/ 264ص، 10ج، 1415، يآلوس/ 398ص 

موده نشبهه ارتکاب معصيت را برطرف کرده است سعي  اءيادأنب عصمةکساني است که در کتاب 

 .(159ص، 1425، ي)سبحان دشوجانب باورمندي به ترک اولي متمايل و به

ه ب، آوريم؛ سپسرا مي شدهمطرحاهلل سبحاني ذيل آيات نخست مطالب آيت، در اين مقاله

 اي اساسي ما اين استهفرضپردازيم. يکي از پيشنقد و بررسي آن و بيان ديدگاه خويش مي

اي برخوردارند که اين مطلب از آيات در قرآن کريم از شأن و جايگاه واال و ويژه (ع) انبياکه 

عنوان يک اصل اساسي و مهم در تمام اين مقاله شود؛ اين نکته بهمتعددي از قرآن استفاده مي

: اندفتهگن شيعه محققاز برخي ا شوند.تفسير مي، با توجه به اين اصل، موردتوجه است و آيات

 ،)ر.ک: مصباحدانند را معصوم از خطا و سهو در مقام عمل مي (السالمعليهم) انبيا، مشهور شيعه

اعتقاد ، شيعه ( و عده زيادي از علماي449ص، 1ج، 1421، حمودمحمد جميل / 197ص، 1388

مونه براي ن) اندمودهنبيان  از خطا و سهو در مقام عمل را السالمعليهم انبياخود مبني بر عصمت 

ما با  .(137ص ، 1424، شبر/ 246ص، 1422، مقداد فاضل/ 155ص ، 1414، يحلمحقق ر.ک: 

 پردازيم.رعايت اين مبنا به تفسير آيات مي

 ع( در داستان قتل قبطی) یموسعبارات موهم عدم عصمت حضرت  -2

برداشت  )ع(ت حضرت موسيعدم عصم، آياتي که ممکن است از ظاهر آن، ادامه مقالهدر 

 .گيردمطرح و مورد بحث قرار مي، شود

 ﴾هذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن﴿ -2-1

دو نفر را در آنجا يافت که با يکديگر ، ع( وارد شهر مصر شد) يموسکه حضرت هنگامي

ي بر ضد سبط .قبطي( بوددشمنانش )از  يسبطي( و ديگر) شانيااز پيروان  يکردند؛ يکينزاع م

ن آع( نيز به کمک او شتافت و دفع قبطي توسط ) يموسخواست و  يايشان يار از، قبطي

ع( فرمود: اين از عمل شيطان بود؛ چراکه او دشمن ) يموس .منجر به مرگ قبطي شد، حضرت

 است. يکننده آشکارو گمراه

َوَجَد فيها ْهِلها َفحنِي َغْفَلٍة ِمْن َأ يَدَخَل اْلَمديَنَة َعلَو﴿اين داستان در سوره قصص آمده است:  

الَّذي ِمْن َعُدوِِّه َفَوَكَزُه  يهذا ِمْن َعُدوِِّه َفاْسَتغاَثُه الَّذي ِمْن شيَعِتِه َعَلْقَتِتالِن هذا ِمْن شيَعِتِه َوَرُجَلْيِن َي
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(. عبارتي که 15 /28 )قصص: ﴾َعَلْيِه قاَل هذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبنٌي یَفَقض يُموس

 است. ﴾هذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن﴿شبهه کرده است عبارت  جاديا هيآدر اين 

. اشاره به اقتتال بين سبطي 1: نموده استذکر  «هذا»اهلل سبحاني دو وجه را براي مشاراليه آيت

 .(157ص، 1425، يسبحان. اشاره به قتل )2، و قبطي

 درگیري بین قبطی و سبطی وجه اول: اشاره به اقتتال و -2-1-1

ِتَتاَل الَِّذي َيْعِني اِلاْق هذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن» (ع) رضااهلل سبحاني ضمن اشاره به روايت امام آيت

د: گويمي( 199ص، 1ج، 1378، ابن بابويه)« ِمْن َقْتِلِه (ع) ُجَلْيِن َلا َما َفَعَلُه ُموَسيَكاَن َوَقَع َبْيَن الرَّ

اي باقي ديگر هيچ شبهه، را اقتتال بين سبطي و قبطي بگيريم هذا وجه که مشاراليهِ طبق اين

 .(157ص، 1425، يسبحانماند )نمي

 تحلیل و بررسی -2-1-1-1

را اشاره به اقتتال و درگيري بين  «هذا»رسد نظر صحيح همين باشد که مشاراليه به نظر مي

، 1ج، 1378، )ابن بابويه آمده استع( رضا )امام  گونه که در روايتبدانيم؛ همان قبطي و سبطي

، 1417، ي)طباطباي نيز بر همين نظر هستند آملي اهلل جواديو آيت ييطباطباعالمه  .(199ص

 .(19-14ذيل آيات ، تفسير سوره قصص، جلسه ششم، 1388، جوادي آملي/ 19ص، 16ج

 وجه دوم: اشاره به قتل -2-1-2

وده نمعمل خود را منسوب به شيطان کرد دو توجيه ذکر  ع() يموسحضرت ايشان در اينکه 

 :است

 توجیه اول -2-1-2-1

م وخي و سرنوشتي را به سمت عاقبت ايشانخطاي محض بود که  ع() يموسحضرت عمل 

آن حضرت د: عمل نويسدر ادامه مي وي سوق داد و ايشان را مجبور به ترک خانه و وطن کرد.

 ربتغنداشت و به سبب آن مجبور به ترک ديار و رفتن به ديار  هيچ فايده فردي يا اجتماعي

، در ادامه .(157ص، 1425، يسبحان)( شد ع) شعيبمدين( و اشتغال به شباني براي حضرت )

 اعمال، شودگونه که معاصي به شيطان منسوب مياند: همانرا آورده ييطباطبامطلب عالمه 

 .(158ص، شود )همانه شيطان منسوب ميبتدبير و ضالل سعي هم ناشي از سوء يخطئ
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 بررسی -2-1-2-1-1 

بلکه ، حمايت از مظلوم از عمل شيطان نيست، اوالً پذيرش اين وجه مشکل است چراکه

، ع() يموسحضرت  در اينجا در مورد خطاي آيت اهلل سبحانيباور جمع بين ، ثانياً واجب است.

عنوان به .رسدمشکل به نظر مي، از خطا نبياادر همين کتاب مبني بر عصمت  ويبا ديگر عبارات 

معصيت و  اي است که انسان را ازعصمت قوهد: فرمايميجا در يکآيت اهلل سبحاني ، نمونه

گانه عصمت را ( در جاي ديگري مراحل سه20ص، 1425، ي)سبحان داردوقوع در خطا بازمي

. صيانت از معصيت 2 ؛غش به مردم. صيانت در تلقي وحي و حفظ آن و ابال1ند: کميچنين ذکر 

 .(41ص، 1425، ي)سبحان ت از خطا در امور فردي و اجتماعي. صيان3 ؛و ارتکاب ذنب مصطلح

، يحانسب)ر.ک:  با عبارات مختلف بيان شده است مسألهدر جاهاي ديگري از اين کتاب نيز اين 

 تيهدا، ايانب بعثت از فهد»: ستا هوي گفت، همچنين .(63، 38، 28، 27، 26، 20، 2صص، 1425

 به مطلق و کامل اعتماد کسب با مگر شود ينم حاصل نيا و باشدمي سعادت سمت به مردم

 رد امبرشانيپ که ننديبب مردم اگر. کنندمي تيحکا متعال يخدا از که آنچه و ايانب گفتار صحت

، شودمي تباهاش دچار شيخو ياجتماع و يفرد امور در اي شوديم سهو دچار عتيشر قيتطب

 گريد و دهندمي تيسرا شانيا رسالت و يوح ابالغ حوزه به را حوزه نيا در اشتباهات و خطاها

 نيا مردم حال زبان کند تيحکا متعال يخدا جانب از مردم فيوظا از ينب نيا که را آنچه هر

يم ينب اتاشتباه و خطاها از برخاسته اي است ياله فيوظا از واقعا، مطلب نيا ايآ که است

 خطا از مصون يوح حوزه در، نکند خطا گريد يها حوزه در ينب اگر ليدل نيکدام به و باشد؟

 جهيتن انتفاء و ينب از اعتماد سلب سبب، شود قيعم مردم اذهان در نفس ثيحد نيا اگر باشد؟

 (. 192-191 صص، 3ج، 1412، يسبحان« )شودمي بعثت از مطلوب

عد از ب، از خطا انبيايد: شايد ايشان معتقد به عصمت گوز ايشان باگر کسي در مقام دفاع ا

ع( مربوط به قبل از نبوت ) حضرت موسيو قتل قبطي از سوي  استرسيدن به مقام نبوت 

د ع( بع) شود؛ چراکه حضرت موسيو اين مطلب از سير آيات قصص مشخص مي استايشان 

ندين کنند و چع( ازدواج مي) ا با دختر شعيبکنند و در آنجسوي مدين فرار مياز قتل قبطي به

با همسرشان از مدين به مصر برگردند که  گيرندتصميم مي، کنند؛ سپسسال در آنجا زندگي مي

پاسخ آن اين است که اين ؛ (35-14/ 28 قصص:)ر.ک: شوند در بين راه به پيامبري مبعوث مي

د که کنموارد مختلفي بر اين داللت مي اهلل سبحاني درناتمام است چراکه عبارات آيت، دفاع
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، 8صص، 1425، يسبحان)ر.ک:  استاز خطا در تمام طول زندگي  انبياايشان معتقد به عصمت 

64 ،292-293). 

ني چراکه از مؤم؛ نشد گونه خطاييمرتکب هيچع( ) رسد حضرت موسيبه نظر مي، بنابراين

ايشان را مجبور به ترک ، گفته شود: اين عملو اينکه  از خطر نجات دادرا  ويجان  و هدفاع کرد

که هر رنج و ناراحتي که در راه دفاع از مظلوم و  جواب آن اين است، خانه و وطن کرد

، مذموم نيست تنهانه، جان خود را در اين راه بدهد انسان اگر حتي، به انسان برسد فهيوظانجام

 هر رنج و ناراحتي که در راه دفع»ت: اس گفتهدر اين رابطه  سيد مرتضيبلکه پسنديده است. 

بلکه  ،تنها مذموم نيستنه، مقصود نباشد، آن درد و رنج که خودِظلم ظالم به انسان برسد درحالي

 .(67ص، 1436، علم الهدي) «پسنديده است.

رنج و زحمت موقتي براي  بينيم گرچه اين کار موجبتري نگاه کنيم مياگر با ديد جامع

و ورود به شهر و دفاع  تمام شد ع(موسي )حضرت به خير و صالح ، درمجموع اما، ايشان شد

که باعث تنها بد نبود بلها نههمه اين، سوي مدينفرار به، ايشان از اسرائيلي و قتل قبطي و سپس

ع( و ) بيشعدر مدين با استفاده از محضر حضرت ، گرفتهشد از آن محيط فاسد و آلوده فاصله 

ال د. خداي متعآماده مقام رسالت گرد، حيط آلودهتفکر در صحرا به دور از آن مبا شغل شباني و 

َأْهِل َمْدَيَن ُثمَّ  َو َقَتْلَ  َنْفسًا َفَنجَّْيناَك ِمَن اْلَغمِّ َو َفَتنَّاَك ُفُتونًا َفَلِبْثَ  ِسننَي يف﴿فرمايد: باره ميدراين

بينيم که در اين آيات ميچنان .(41-40/ 20 طه:) ﴾ِلَنْفسي َو اْصَطَنْعُتَك *ي َقَدٍر يا ُموس يِجْئَ  َعل

هاي بسيار و توقف چندين و آزمايش ايشانخداي متعال بعد از ذکر داستان قتل و نجات دادن 

 بيند.را آماده مقام رسالت مي ايشان، ساله در مدين

ه محضر ن و استبوده غربت ع( ) حضرت موسي براي، محيط کفر و دربار فاسد فرعون ثالثاً:

 .ع() حضرت شعيب

جتماعي ا ع( هيچ فايده فردي يا) فرمايش ايشان مبني بر اينکه که عمل حضرت موسي رابعاً:

ع( به کمک ) : اگر حضرت موسيگفته استچراکه خود ايشان  نداشت نيز محل تأمل است

يک جان . آيا نجات (156ص، 1425، يسبحانقبطي درصدد قتل او بود )، سبطي نشتافته بود

َغْيِر ... َمْن َقَتَل َنْفسًا ِب﴿ فرمايد:؟! قرآن در اين باره ميفايده استبي، از دست کافري ظالم مؤمن

 )مائده: ﴾ َجميعًا...َمْن َأْحياها َفَكَأنَّما َأْحَيا النَّاَسما َقَتَل النَّاَس َجميعًا َوَنْفٍس َأْو َفساٍد ِفي اْلَأْرِض َفَكَأنَّ

 است يدر ربوبيت اله منازعه، ذيل اين آيه فرموده است: قتل به غير حق طباطباييعالمه  .(32/ 5

کند يرا با خود حمل م يها حقيقتازآنجاکه هر فردي از انسان .(315ص، 5ج، 1417، يطباطباي)
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اش اين است که کشتن يک الزمه، واحدند، است و همه در آن حقيقت يکه در همه افراد يک 

 ها باشد.زنده کردن همه انسان، زنده کردن يک فرد، عکستن نوع انسان باشد و بهمنزله کشفرد به

 (316ص، )همان

ضرت ح قتل قبطي توسط اند آوردهعالمه طباطبايي  اينکه آيت اهلل سبحاني به نقل از خامساً:

 40 و 39ذيل آيات  خود عالمه تدبير ايشان بود نيز جاي تأمل دارد؛ چراکهاز سوء (ع) يموس

: اندگفته مخلَصد در مورد عب ﴾َو ما ُتْجَزْوَن ِإالَّ ما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن ِإالَّ ِعباَد اللَِّه اْلُمْخَلصنيَ ﴿ صافات

کند کسي است که مالک چيزي از اراده و عمل براي خودش نيست و اراده نمي مخلَصعبد »

 (135ص، 17ج، 1417، ي)طباطباي «.دهد مگر براي اومگر آنچه خدا اراده کرده و عملي انجام نمي

اش را براي خود خالص خداي متعال بنده» :فرموده استمخلَص و در جاي ديگري در مورد عبد 

بيند گردد به اينکه انسان براي خودش ملکيتي نميکند يعني مالک او نيست جز او و اين برميمي

و  (165ص، 12ج، همان) «و مالک خودش و چيزي از صفات و آثار و اعمال خودش نيست.

َلصًا ِإنَُّه كاَن ُمْخ ياْذُكْر ِفي اْلِكتاِب ُموسَو﴿صين است: از مخلَ (ع) يموسحضرت  دانيم کهمي

اراده و ، کسي است که از خود، مخلَصعبد ، با اين فرمايش .(51/ 19 )مريم: ﴾َوكاَن َرُسواًل َنِبيًّا

از خود تدبيري ندارد که بخواهيم  مخلَصد عملي ندارد و تمام اعمالش منسوب به خداست و عب

گونه که گفتيم ورود به اين شهر و دفاعشان از اسرائيلي و قتل بناميم و همان آن را سوءتدبير

ها تقدير و تدبير خدا بود و موجب خير و صالح همه اين، سوي مدينفرار به، غيرعمدي و سپس

 براي ايشان شد.

، را به عنوان ديدگاه مقبول خود آورده عالمه طباطبايي نآيت اهلل سبحاني که سخ ضمن اينکه

ت توانسمي (ع) يموسحضرت آيا  ؟حسن تدبير در اينجا به چه چيزي بود است مشخص نکرده

همه قبول  !؟دبگذار پاسخمؤمني مظلوم را بي تفاوت از کنار اين صحنه عبور کند و فريادرسيِبي

بايد عذري ، ر در جايي اين واجب کنار گذاشته شوددارند که دفاع از مظلوم واجب است و اگ

رک عاقبت وخيم و ت ند که اين کار موجببيميو علتي وجود داشته باشد. ايشان علت را در اين 

را منوط به  فهيوظانجامرسد اينکه اما به نظر مي .(18ص، 16ج، )سبحاني خانه و وطن شد

مانند  بايد خيلي از اوامر مهم الهي، چنين باشدننداشتن رنج و سختي بدانيم صحيح نباشد. اگر اي

... را که با رنج و سختي همراه هستند کنار بگذاريم. و نهي از منکر، معروف به امر، حج، جهاد

 َأْفَضُل»گونه اعمال که با رنج و سختي عجين است از فضيلت بيشتري برخوردار است: اين، اتفاقاً

اينکه  .«هاستبهترين کارها دشوارترين آن» :(191ص، 67ج، 1403، يلس)مج «َأْحَمُزَها اْلَأْعَماِل



 1397نوزدهم، پايیز و زمستان  ۀشمارهشتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  374

 

 

 

 

 

ا َفالَّذيَن هاَجُرو﴿ :اي نيستسختي و ترک خانه و وطن شود مطلب تازه منجر به فهيوظانجام

ِهْم َوَلُأْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت َتْجري ِتُقِتُلوا َلُأَكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيِّئاَوقاَتُلوا َو َسبيلي ِهْم َو ُأوُذوا يفُأْخِرُجوا ِمْن ِدياِرَو

در اين آيه نيز  (195/ 3 عمران:)آل ﴾اللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الثَّواِبَثوابًا ِمْن ِعْنِد اللَِّه وَ  ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنهاُر

 همگي وجود دارد.، اذيت و آزار و مقاتله، اخراج از وطن

  توجیه دوم -2-1-2-2

ناشي از عجله در از بين بردن دشمن بود و اگر ، در قتل قبطي (ع) يموسحضرت عمل 

 ون اينکه منجر به عاقبتشدند بدرديفانش در دريا غرق ميقبطي و همه هم، کردمقداري صبر مي

 .(158ص، 1425، يسبحان) وخيم شود

 تحلیل و بررسی -2-1-2-2-1

گونه که عده زيادي از انو هم قصد از بين بردن دشمن را نداشت (ع) يموسحضرت ، اوالً

 داشتندنقتل قبطي غيرعمدي بود و حضرت قصد کشتن قبطي را ، اندمفسران فريقين تصريح کرده

، 16ج، 1374، يمکارم شيراز/ 18ص، 16ج، 1417، يطباطباي/ 390ص، 1416 ، ير.ک: سيوط)

 ﴾َعَلْيه يَقضَف يَزُه ُموس...َفَوَك﴿و ضربه با مشت  وسيله وکزبه، ( و به قول فخر رازي اصوال43ًص

، 24ج، 1420، يراز فخرشود )اراده قتل نمي «زد بدو يمشت يموس پس»...  ؛(15/ 28 )قصص:

 ظالم کافري حربي از شخصي مؤمن بود. قصد ايشان فقط دفع ظلمِ و( 585ص

يا غرق دررديفانش در قبطي و همه هم، کرداند: اگر مقداري صبر ميهگفتدر مورد اينکه  ثانياً:

ها در آينده بايد گفت: دانستن اين مطلب که اينشدند بدون اينکه منجر به عاقبت وخيم شود مي

شود که در قبال وظيفه امروز خود در دفاع از مظلوم دليل اين نمي در دريا غرق خواهند شد

د خون ربماند و بگذا تفاوتساکت و بي، و در مقابل استغاثه و فريادرسي مظلومي کوتاهي کند

ع( به کمک ) يموساگر حضرت  :است گونه که خود استاد فرمودههمان .گناهي ريخته شودبي

اگر پاي اسرائيلي و  .(156ص، 1425، يسبحانقبطي درصدد قتل سبطي بود )، ايشان نشتافته بود

هي باز گنا ،رفتندبه سمت کشتن يکي از قبطيان مي، ابتدائاً دفاع از وي در ميان نبود و حضرت

هاي پست انسان انصار و اعوانکشتن يکي از ، اهلل سبحانيآيتمرتکب نشده بودند و به فرموده 

و  قبيح، در محکمه عقل و وجدان، اسرائيل را سر بريده بودندکار که هزاران طفل از بنيو گنه

ا شد؛ زيراما عجله در از بين بردن دشمن محسوب مي ؛(جاهمان) رسدغيرصحيح به نظر نمي
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اين  دردر جواب بايد گفت ها در دريا غرق شوند؛ اما بهتر بود که صبر کنند تا در آينده همه آن 

 و دفاع از مظلوم در ميان است و جاي صبر کردن نيست. پاي شخص سوم، جريان

 ﴾َفاْغِفْر يل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُ  َنْفسي﴿ -2-2

 َربِّ ِإنِّي َظَلْمُ  َنْفسي﴿ د:دارميع( در ادامه خطاب به خداي متعال عرضه ) يموسحضرت 

 َربِّ ِإنِّي َظَلْم ُ ﴿: عبارت گويدمياهلل سبحاني ذيل اين آيه آيت .(16/ 28 )قصص: ﴾َفاْغِفْر يل

داللتي بر معصيت و مخالفت موال ندارد؛ بلکه ظلم در اينجا ( 16/ 28 )قصص: ﴾َفاْغِفْر يل َنْفسي

نيز در غير موقع خودش  ع() يموسو عمل  است «خودش ء در غير موضعوضع شي»به معناي 

سختي سوق داد و مجبور به ترک خانه و وطن بود و از دو جهت خطا بود: اول اينکه ايشان را به

عمل  اين، دشمن بود و به خاطر اين دو جهت اهالک دوم اينکه اين عمل ناشي از عجله در، کرد

 .(158ص، 1425، يسبحان) در غير محل خودش بود

ت و مراد اس «َسَتر»به معناي  «َغَفر»طلب مغفرت نيز دليل بر صدور معصيت نيست؛ چراکه 

 .(159ص، )همان ش از غم و خالصي از شر فرعون بوداثر فعلش و نجات الغاي، از آن

 ولي از موسي انتظار ترک آن و عدم، د: قتل قبطي گرچه معصيت نبودفرمايميايشان در ادامه 

 إّن حسنات» زيرا، با طلب مغفرت متناسب است ع() يموسفت و صدور آن از رارتکاب آن مي

، شوديانسان عادي مؤاخذه نم، واسطه آنبسا عمل مباحي که به؛ بنابراين چه«ادأبرار سيئات املقربني

 يموسچه رسد به شخصيتي الهي مثل حضرت ، شوداما انسان عارف به سبب آن مؤاخذه مي

 .(جا)همان (ع)

کرد و بين دو متخاصم را با صبر مي ع() يموس: اگر حضرت است در ادامه فرموده ايشان

که خداي متعال او را به سمت فرعون گونه که هنگاميبهتر بود؛ همان دادمين فيصله کالم ليّ

 :(44/ 20 :)طه ﴾َفُقوال َلُه َقْواًل َليِّنا﴿ن امر کرد به کالم ليّ، را در برخورد با فرعون وي، فرستاد

 .(جا)همان« نرم بگوييد يسخن يپس با و»

 تحلیل و بررسی -2-2-1

هر دو جهتش ذيل آيه ، از دو جهت خطا بود ع() يموسعمل حضرت  :انداينکه فرموده .1

 قبل نقد شد.
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ين اند؛ درنتيجه چنرا به معناي اصطالحي گرفته «غفران»و  «ظلم»دو کلمه ، اکثر تفاسير .2

، يآلوس/ 398ص، 3ج، 1407، ي)زمخشر« کردم پس مرا ببخش به خودم ظلم»اند: معني کرده

که آن دو را به  ييطباطباجز عالمه به (.383ص، 7ج، 1372، يطبرس/ 264ص، 10ج، 1415

را به  «غفران»ورود در موضع خطر و هالکت و را به معناي  «ظلم»و  گرفته همان معناي لغوي

، يطباطباير.ک: ) استگرفته ي از شر فرعون از غم و خالص عمل و نجات پيامد معناي الغاي

 .(19ص، 16ج، 1417

و  «مظل»دو کلمه  باره واضح و روشن نيست؛ چراکه در ابتدااهلل سبحاني درايناما نظر آيت

ء وضع شي»در اينجا به معناي « ظلم»گويد: آنجا که ميدر  دگيرمي را به معناي لغوي «غفران»

است و مراد از « َسَتر»به معناي « َغَفر»و  (158ص، 1425، يانسبحاست )« در غير موضع خودش

؛ ولي در (159ص، همان) بودالغاي پيامد فعلش و نجاتش از غم و خالصي از شر فرعون ، آن

شان ع( که اين کار از اي) يموسصدور قتل قبطي از شخصيتي الهي مثل حضرت » فرمايد:ادامه مي

طلب مغفرت به ، جا(. ظاهراً در اين جمله)همان« ب استرفت با طلب مغفرت متناسانتظار نمي

ع( ) يموسحضرت  گرفته شده است؛ چون ارتباطي بين عدم توقع اين کار از معناي اصطالحي

ضرت اند: بعدازاينکه حدر ادامه نيز گفته نيست. طلب مغفرت به معناي پوشاندن از شر فرعون و

به خداوند عرضه ، د دعايش مستجاب شدهاز خدا طلب مغفرت کرد و احساس کر ع() يموس

: گفت[ يموس](: »17/ 28)قصص:  ﴾...َربِّ ِبما َأْنَعْمَ  َعَليَّ َفَلْن َأُكوَن َظهريًا ِلْلُمْجِرمنَي﴿داشت: 

، )همان« .بود نخواهم مجرمان پشتيبان هرگز يداشت يارزان من بر که ينعمت[ پاس] به پروردگارا»

اند و نه به معناي لغوي؛ به گرفته مغفرت را به معناي اصطالحي، اً. در اينجا نيز ظاهر(161ص

پوشاندن از شر فرعون را خواسته بود و بعد نيز ، از خدا ع() يموسحضرت اين دليل که اگر 

ي َفَأْصَبَح ِف﴿ معنا ندارد.، ديگر نگراني و خوف، احساس کرده که دعايش مستجاب شده است

َن اْلَقْوِم ِم َفَخَرَج ِمْنها خاِئفًا َيَتَرقَُّب قاَل َربِّ َنجِّين﴿(؛ 18/ 28)قصص:  1﴾ب...اْلَمديَنِة خاِئفًا َيَتَرقَّ

 (21/ 28)قصص:  2﴾الظَّاِلمنَي

ْفِسي َأْي ِإنِّي َوَضْعُت َن «َنْفسيَظَلْمُ  » آمده است: در توضيح اين آيه ع(رضا )در روايت امام 

ابن )« ُروا ِبي َفَيْقُتُلوِنياْسُتْرِني ِمْن َأْعَداِئَك ِلَئلَّا َيْظَف َأْي «ِليَفاْغِفْر »، اْلَمِديَنةَ َغْيَر َمْوِضِعَها ِبُدُخوِلي َهَذا 

                                                           

 (...دبو[ ياحادثه] انتظار در و بيمناک، شهر در صبحگاهان. ) 1

 جاتن ستمکاران گروه از مرا، پروردگارا: »گفت[ يم که يحال در] رفت بيرون آنجا از نگران و ترسان يموس. ) 2

 (.«بخش
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پس مرا  قرار دادم «لهغير موضع » خود را در، با ورود به اين شهر» :(199ص، 1ج، 1378، بابويه 

 .«مرا بکشند نان بپوشان تا بر من دست نيابند کهاز دشم

 به نقصان يا به زياده، به معناي قرار دادن چيزي در غير موضع مختص به آنر لغت د «ظلم»

، 1412، يراغب اصفهان/ 373ص، 12ج، 1414، و يا به عدول از وقت يا مکان است )ابن منظور

 .(25ص، 5ج، 1414، به معناي پوشاندن و مستور کردن است )ابن منظور «غفر» .(537ص

/ 28 )قصص: ﴾َفَلمَّا َأْن َأراَد َأْن َيْبِطَش ِبالَّذي ُهَو َعُدوٌّ َلُهما ...﴿آيه ذيل  ذکرشده همه تفاسيرِ

ع( در دفاع از همين اسرائيلي در ) يموسگويند: حضرت ( که دنباله همين آيات است مي19

د ي رفت تا با شدت با او برخورهنگام دعوا با قبطي ديگري در فرداي واقعه قتل به سمت قبط

م و را به معناي اصطالحي بگيري ﴾يلَفاْغِفْر  َظَلْمُ  َنْفسي﴿چه مانند اکثر مفسران حال  د.کن

 و ؛«شپس مرا ببخ، واسطه گناه يا ترک اولي به خودم ظلم کردمبه»چنين معني کنيم: ، درنتيجه

ع در وض) اشلغوي که آن را به معناي -گرفته است «ظلم»از  ييطباطباچه به معنايي که عالمه 

 «در معرض خطر و هالکت قرار دادنمداخله در درگيري و خود را »ر موضع له( و به معناي غي

اره در چرا دوب، پشيمان شده بود حضرتآيد که اگر اين سؤال پيش مي، بگيريم -است گرفته

 د؟رفت که او را با شدت بگيردفاع از همين اسرائيلي به سمت قبطي ديگري 

با  ،ظلم و غفران را به معناي لغوي بگيريم ح اين باشد کهرسد تفسير صحيفلذا به نظر مي

 چنين معنياينرا ورود حضرت به آن شهر بگيريم و  «لهوضع در غير موضع »اين تفاوت که 

 «پس مرا از دشمنان بپوشان. قرار دادم؛ «لهغير موضع »خود را در ، با ورود به اين شهر»کنيم: 

واليي بلکه از آن باالتر حتي ترک ا، هتکب معصيت نشدتنها مرع( نه) يموسحضرت ، بنابراين

و  جان مؤمني را از خطر نجات داد و از مؤمني دفاع کرد ؛ چراکهه استهم از ايشان صادر نشد

ه انسان هميشه نسبت بازآنجاکه مقتضاي ادب بندگي اين است که  .دفاع از مظلوم واجب است

و فکر کردند که  ود به شهر پشيمان شدهحضرت از ور، خودش و اعمالش سوءظن داشته باشد

 ،بهتر بود و به خداي متعال عرضه داشتند: با ورود به اين شهر، شدندشايد اگر وارد شهر نمي

يک از مشمول هيچ، يک شهردانيم که ورود به اين را مي ؛ وقرار دادم «لهغير موضع »خود را در 

اي داشته باشد که توضيح داديم که مفسدهعناوين حرام يا مکروه يا ترک اولي نيست؛ مگر اين

اي براي ايشان نداشت؛ اما اينکه انسان هميشه نفس خود را متهم هيچ مفسده، ورود به اين شهر

 کاري پسنديده و مطابق با ادب بندگي، کند و نسبت به خودش و اعمالش سوءظن داشته باشد

ا به بهترين نحو ممکن انجام داده است؛ ولو اينکه هيچ خالفي از او سر نزده باشد و کارش ر
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 «نَفُهْم ِلَأْنُفِسِهْم ُمتَِّهُموَن َو ِمْن َأْعَماِلِهْم ُمْشِفُقو»د: فرمايميع( در وصف متقين ) يعلامام  .باشد

 «اند.کنند بيمناکيدارند و از آنچه م آنان پيوسته خود را متّهم» :(304ص، 1414، رضيشريف )

 يعاقل کس» :(100ص، 1410، ي)آمد« ...َرْأَيه اتََّهَم َمِن ْلَعاِقُلَا»ست: در روايات ديگري آمده ا

، همان) «َفَقْد َغاَلَب الشَّْيَطاَن َنْفَسُه َمِن اتََّهَم» و« خود را متهم کند )نادرست شمارد( ياست که رأ

ولياء ا، ترحتي از اين باال .«بر شيطان غلبه کندقطعا ، هر که نفس خود را متّهم کند» :(239ص

خطاب ع( ) نيحسکه امام ؛ چنانشمارنديمالهي عبادات خود را نيز معصيت و مايه شرمندگي 

 «؟َساِويَم َمَساِوَي َفَكْيَف َلا َتُكوُن َمَساِويِه َمَحاِسُنُه َكاَنْت ِإَلِهي َمْن»دارند: مي به خداي متعال عرضه

چگونه ، بدي است هايشکه خوبي کسي، معبود من» :(225ص، 95ج، 1403 ، ي)مجلس

 «؟هايش بدي نباشدبدي

همه ، نسوي مديفرار به، دفاع از اسرائيلي و قتل قبطي و سپس، ورود ايشان به شهر، درواقع

خوب و تقدير خدا بود و موجب خير و صالح براي ايشان شد کاري بلکه ، تنها بد نبودها نهاين

صله بگيرد و در مدين با استفاده از محضر حضرت و باعث شد از آن محيط فاسد و آلوده فا

د. آماده مقام رسالت گرد، ع( و با شغل شباني و تفکر در صحرا به دور از آن محيط آلوده) بيشع

َأْهِل  َ  ِسننَي يفَقَتْلَ  َنْفسًا َفَنجَّْيناَك ِمَن اْلَغمِّ َو َفَتنَّاَك ُفُتونًا َفَلِبثْ َو﴿فرمايد: باره ميخداي متعال دراين

که در اين آيات چنان (41-40/ 20 طه:) ﴾َو اْصَطَنْعُتَك ِلَنْفسي يَقَدٍر يا ُموس يَمْدَيَن ُثمَّ ِجْئَ  َعل

و  ،هاي بسيارو آزمايش موسي )ع(بينيم خداي متعال بعد از ذکر داستان قتل و نجات دادن مي

  ند.بيايشان را آماده مقام رسالت مي، توقف چندين ساله در مدين

تفسيري که ذيل اين آيه بيان شد با توجه به اصل و پيش فرضي بود که در مقدمه بيان شد 

 و اي برخوردارنددر قرآن کريم از شأن و جايگاه واال و ويژه السالمعليهم انبيامبني بر اينکه 

  باشند.معصوم مي

ر و عدم ارتکاب اين انتظار ترک اين کا ع() يموس: از است فرمودهاهلل سبحاني آيتاينکه 

 رود.ع( جز کمک به مظلوم انتظاري نمي) يموسرفت نيز محل تأمل است. از حضرت کار مي

 ،شودانسان عادي مؤاخذه نمي، واسطه آنبسا عمل مباحي که به: چهفرموده استو اينکه  .3

ايد بع(؛ ) يموسچه رسد به شخصيتي الهي مثل حضرت ، شوداما انسان عارف به آن مؤاخذه مي

باوجوداينکه در چند جاي قرآن به اين داستان اشاره شده است در ، عکسبه، اتفاقاًتوجه کرد که 

توبيخي را نسبت به ايشان داشته باشد؛ مؤاخذه و ترين بينيم خداي متعال کوچکجا نميهيچ

ع( و برخي ديگر از انبيا ) ونسع( و يا حضرت ي) آدمحتي به آن مقدار که نسبت به حضرت 
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َنجَّْيناَك َو َقَتْلَ  َنْفسًا َف﴿ر برخي موارد وجود دارد در اينجا نيست؛ حتي بعد از ذکر قتل قبطي د

 ﴾َو اْصَطَنْعُتَك ِلَنْفسي ييا ُموس َقَدٍر يَأْهِل َمْدَيَن ُثمَّ ِجْئَ  َعل ِمَن اْلَغمِّ َو َفَتنَّاَك ُفُتونًا َفَلِبْثَ  ِسننَي يف

ن اي، قول برخي برد که بهکار ميهرا ب ﴾َو اْصَطَنْعُتَك ِلَنْفسي﴿عبارت  (41-40/ 20 طه:)

م مکاراست که خداي متعال در حق اين پيامبر بزرگ فرموده است ) يآميزترين سخنمحبت

 (.205ص، 13ج، 1374، يشيراز

کرد و بين دو صبر مي ع() يموسکه اگر حضرت  است فرمودهاهلل سبحاني در ادامه آيت .4

به سمت  رااو که خداي متعال زماني گونه که همان، بهتر بود دادميبا کالم لين فيصله  متخاصم را

/ 20 )طه: ﴾َفُقوال َلُه َقْواًل َليِّنا﴿را در برخورد با فرعون به کالم لين امر کرد وي ، فرعون فرستاد

 .«گوييد نرم يسخن او با و» :(44

دعوت  ع( در مقام) يموسآنجا حضرت  رسد دو مبحث با هم خلط شده است: دربه نظر مي

رح مط يک مظلومسوي توحيد است و در اينجا بحث اقتتال و درگيري و نجات جان فرعون به

دعوت خود را انجام دهند؛ ، مأمورند که با کالم لين، دعوت ع( در مقام) يموساست. حضرت 

، ومگيري و نجات جان مظلاميد تأثير بيشتري است؛ اما در مقام اقتتال و در، چون در اين صورت

 کار تمام، دهد و به اقدام فوري و عملي نياز است و اگر کمي دير بجنبدکالم لين جواب نمي

قبطي  ،ع( به کمک ايشان نشتافته بود) يموساگر حضرت ، شده است و به فرموده خود استاد

 .(156ص، 1425، يسبحان) قتل سبطي بود درصدد

حجت ، هرحالر فرعون نداشت؛ ولي بهبنيز تأثيري  ع() يموسضمن اينکه کالم لين حضرت 

گونه که در آنجا کالم لين جاي اقدام فوري و عملي نبود. همان، بر فرعون تمام شد و آنجا اصالً 

اش اي نداشت؛ اما در اينجا نتيجهدر اينجا نيز فايده، تأثيري در فرعون نداشت ع() يموسحضرت 

ي زبان خوش جلوي ظلم قبط با ستتوانمي ع() يموسحضرت گناهي بود و اگر ريختن خون بي

. دشميکرد و وارد درگيري عملي نمسلماً همين کار را مي، د و چنين امکاني وجود داشترا بگير

دَُّه َو َو َلمَّا َبَلَغ َأُش﴿قبل از ذکر داستان قتل قبطي فرموده است: ، همين سوره 14خداوند در آيه 

خيلي  حضرتکار  (.14/ 28 )قصص: ﴾ْكمًا َو ِعْلمًا َو َكذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسننَيآَتْيناُه ُح ياْسَتو

ادي )جو حکيم و عالم بود، هنگام ورود به شهروي  زيرا به تصريح قرآن، عاقالنه و مجاهدانه بود

جز  ايپس حضرت چاره. (29-15ذيل آيات ، تفسير سوره شعراء، جلسه ششم، 1388، آملي

شت و قصد کشتن قبطي را ندا اصالً، گونه که قبالً گفته شدهمان، و البته نداشتدرگيري عملي 

 .فقط قصد نجات مؤمني را داشت
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وش شد با زبان خشويم که نميمتوجه اين مطلب مي، اگر به روحيات قبطيان هم توجه کنيم

و او  رفتهگحضرت دست قبطي را اگر ، مثالً ؛ها را گرفتآميز جلوي ظلم آنو با روش مسالمت

ت؟ يا رفانداخت و به دنبال کارش ميآيا قبطي سرش را پايين مي، کردندرا از اسرائيلي جدا مي

 ؟آمدداشت و از موضع خودبرتربيني و زورگويي پايين نمياينکه دست از سر اسرائيلي برنمي

 َجَحُدوا ِبها وَ  قاُلوا هذا ِسْحٌر ُمبنٌي َفَلمَّا جاَءْتُهْم آياُتنا ُمْبِصَرًة﴿فرمايد: ها چنين ميخداوند درباره آن

 سويشان به ما روشنگر آيات که يهنگام و» (:14-13/ 27 )نمل: ﴾َواْسَتْيَقَنْتها َأْنُفُسُهمْ ُظْلمًا َوُعُلوًّا...

 تکّبر و ظلم يرو از، داشت يقين بدان هايشاندل آنکه با و است آشکار يسحر اين: »گفتند آمد

کساني بودند که يقين به آيات الهي پيدا کردند؛ اما از  ها و فرعونيانقبطي...«. کردند انکار را آن

ديدند و اسرائيل در موضع برتر ميخود را نسبت به بني آنانانکار کردند.  يظلم و سرکش يرو

د: ايفرممياهلل سبحاني ذيل همين آيات کردند. خود آيتها به چشم بندگان خود نگاه ميبه آن

، کشتريختند و اگر قبطي در اين ماجرا سبطي را ميهاي متمادي خون سبطيان را ميسالقبطيان 

 بوداين قتل در نظرش مانند کشتن يکي از بندگانش به خاطر تخلف از امر موالي شريف خود مي

 .(156ص، 1425، ي)سبحان

 ﴾قاَل َفَعْلُتها ِإذًا َو َأَنا ِمَن الضَّالِّنَي﴿ -2-3

و  شدع( از طرف خدا مأمور به هدايت فرعون و مردم مصر ) موسيکه حضرت هنگامي

 َوَفَعْلَ  َفْعَلَتَك الَّيت﴿گويد: ع( مي) موسيفرعون خطاب به حضرت ، کرددعوت خود را اعالم 

و آن فعل زشت )قتل نفس( از تو سر زد و تو از » (:19/ 26 شعراء:ال) ﴾َفَعْلَ  َوَأْنَ  ِمَن اْلكاِفريَن

 ﴾نَيقاَل َفَعْلُتها ِإذًا َو َأَنا ِمَن الضَّالِّ ﴿دهند: ع( چنين پاسخ مي) موسيو حضرت « يبودناسپاسان 

 . (20/ 26 )شعراء:

فرمايد: ضاللت در اينجا ضد هدايت نيست؛ چراکه خداي متعال قبل از اهلل سبحاني ميآيت

(؛ بلکه 14/ 28 )قصص: ﴾ْجِزي اْلُمْحِسِننيَ آَتْيَناُه ُحْكمًا َو ِعْلمًا َو َكَذِلَك َن﴿فرمايد: واقعه قتل مي

؛ شدضالل در اينجا به معناي غفلت و نسيان از آثار وخيمي است که بر عملش مترتب مي

ْوَن ... َفِإْن َلْم َيُكونا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َو اْمَرَأتان ِممَّن َتْرضَ ﴿گونه که در اين دو آيه بدين معناست: همان

، و اگر دو مرد نبودند: »(282/ 2 )بقره: ﴾...ُتَذكهَر ِإْحَداُهَما اْلُاْخَريَأْن َتِضلَّ ِإْحداُهَما َفِمَن الشَُّهَداِء 

 يانتخاب کنيد تا اگر يک، که مورد رضايت و اطمينان شما هستند ياز کسان، يک مرد و دو زن

 ا َلفيَلْلنا ِفي اْلَأْرِض َأ ِإنََّو قاُلوا َأ ِإذا َض﴿، «کند يبه او يادآور يديگر، [ کندفراموش ]يا غفلت
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، که ما )مرديم و( در زمين گم شديمآيا هنگاميگفتند:  هاآن: »(10/ 32 )سجده: ﴾َخْلٍق َجديد...؟! 

 ﴾َفَعْلُتها ِإذًا َو َأَنا ِمَن الضَّالِّنيَ ﴿ گفتنع( با ) موسيحضرت « خواهيم يافت؟! ياآفرينش تازه

تذار مناسبت دارد ضالل به معناي غفلت و نسيان از آثار وخيم اعتذار جست و آنچه با مقام اع

 (.161-160صص، 1425، يسبحان) استمترتب بر عمل 

 تحلیل و بررسی -2-3-1

ر مورد با توجه به آياتي که د، ضاللت در اينجا ضد هدايت نيست فرموده ايشان مبني بر اينکه

اند از: د. برخي از اين آيات عبارترسدرست به نظر مي، کامالًوجود دارد  ع() يموسحضرت 

ِن َو ِإنَُّه كاَن ُمْخَلصًا َو كاَن َرُسواًل َنِبيًّا َو ناَدْيناُه ِمْن جاِنِب الطُّوِر اْلَأْيَم يواْذُكْر ِفي اْلِكتاِب ُموس﴿

، (39)طه: ﴾َعْيين يَع َعلَو َأْلَقْيُ  َعَلْيَك َمَحبًَّة ِمنِّي َو ِلُتْصَن﴿، (52-51/ 19 )مريم: ﴾َقرَّْبناُه َنِجيًّا

آَتْيَناُه ﴿قبل از واقعه قتل فرموده است: ( و در همين آيات 41/ 20 )طه: ﴾َواْصَطَنْعُتَك ِلَنْفسي﴿

 .(14/ 28 )قصص: ﴾ُحْكمًا َو ِعْلمًا َو َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِننيَ 

چراکه فرعون است؛ در مقام اعتذار بيان شده حمل حبث  جملهاند گونه که فرمودههمان

 َلَتَك الَّيتَوَفَعْلَ  َفْع﴿ ع() يموسحضرت خواست با پيش کشيدن داستان قتل قبطي توسط مي

احساسات قبطيان را عليه ايشان تحريک کند و در ، (19/ 26 )شعراء: ﴾َفَعْلَ  َوَأْنَ  ِمَن اْلكاِفريَن

خواست واقعِ مطلب ع( مي) يموس حضرت قبطيان را عليه وي بشوراند و اگر، همان ابتداي کار

 حق بود؛ زيرا که او ظالم بود و من از مظلومجا و بهقتل آن قبطي به»: فرمودميبايد ، را بيان کنند

جا کار او را تمام شد و هماناوضاع به ضرر او تمام مي، دادمي؛ اما اگر چنين پاسخي «دفاع کردم

بهم جز توريه و جواب ماي چاره، يافت؛ بنابراينا نميکردند و حتي اجازه ارائه پيام و تبليغ رمي

ن در آن نوعي کوتاه آمدکه به ﴾الضَّالِّنيَ َفَعْلُتها ِإذًا َو َأَنا ِمَن ﴿ دادو با پاسخي که  دادن نداشت

 .يان عليه خود ناکام گذاشتفرعون را در تحريک احساسات قبط، نهفته بود

 «َفْعَلة»، ﴾َفَعْلَ  َفَعْلَ  َفْعَلَتَك الَّيت﴿فرعون در عبارت  علت اينکه»د: فرمايمي ييطباطباعالمه 

بزرگ و  جرم بسيار، اين بود که بفهماند آن يک عملت ﴾َفَعْلَ الَِّتي ﴿جمله را توصيف کرد به 

، ﴾الضَّالِّنَيَفَعْلُتها ِإذًا َو َأَنا ِمَن ﴿جمله ( و 261ص، 15ج، 1417، ي)طباطباي« زشت و رسوا بود.

ه ع( به خاطر اينک) يموسواب اعتراض به قتل قبطي است که فرعون آن را بزرگ جلوه داد و ج
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 ندحاضر در جلسه متأثر نشو از کشتن نبرد تا قبطيانِ ينام، احساسات عليه او تحريک نشود

 .(262ص، )همان

جمله » د:فرمايمي ( نيز26/ 40 غافر:) ﴾...َأْقُتْل ُموسي ْرَعْوُن َذُروينَوقاَل ِف﴿ايشان ذيل آيه 

 يطابرا بکشم؛ و اين خ يمانع من نشويد و بگذاريد موس ييعن، است «یاتركون» يمعنابه  «یرونَذ»

اند بوده ياين داللت است که در برابرش مردم، در آن و است که فرعون به درباريان خود کرده

 ،و دست از او بردار اند: او را مکشگفتهيم ياند و به وکردهيمخالفت م يکه با کشتن موس

، ياشاره دارد )طباطباي نکته اينبه ( نيز 36/ 26 )شعراء: ﴾قاُلوا َأْرِجْه َو َأخاُه...﴿همچنان که آيه 

 (.327ص، 17ج، 1417

اين بود که  مقصودش اما درواقع، بودم «نيضال»که من از  ( در ظاهر گفتع) يموس حضرت

 و فرصت ارائه پيام را يافت، و با اين کار درآمده بودم را گم کرده و اشتباهاً به آن شهر راهمن 

اِت قالَ َربُّ السَّماو﴿ فقط خداست فهماند که رب هاها رساند و به آنبعدازاينکه پيام خدا را به آن

 نبندگا اسرائيلچنين نيست که بنيو اين (24/ 26 )شعراء: ﴾َواْلَأْرِض َوما َبْيَنُهَما ِإْن ُكْنُتْم ُموِقننَي

ها ه آنک بردندها در وجدان خود پي به اين مطلب آن، بلکه همه بنده خدا هستند، قبطيان باشند

 ع(.) يموس حضرت نه و اندو گمراه ظالم

َمِديَنٍة  يِإَل َعِن الطَِّريِق ِبُوُقوِعي ﴾َفَعْلُتها ِإذًا َوَأَنا ِمَن الضَّالِّنَي ﴿»آمده است:  ع(رضا )امام  در روايت

من آن عمل را در حالي انجام دادم که راه را گم : »(199ص، 1ج، 1378، )ابن بابويه «َمَداِئِنكَ ِمْن 

، ادجوابي که د ع( با اين) يموس، بنابراين. «کرده بودم و به شهري از شهرهاي تو وارد شده بودم

 .جان خود را از خطر حفظ کرد

فاع آيد که چرا در دسؤال به وجود مي اما اينکه ضالل را به معناي غفلت و نسيان بگيريم اين

فت تا با ربه سمت قبطي ، از همين اسرائيلي در هنگام دعوا با قبطي ديگري در فرداي واقعه قتل

 و اينکه آيا اين مطلب !؟غفلت و نسيان شدآيا فرداي واقعه نيز دچار  ؟دشدت با او برخورد کن

 ﴾ْيَناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِننيَ آَت﴿اي که قبل از واقعه قتل بيان شده است: آيه با

اهلل سبحاني از غفلت و نسيان آيتسازگار است؟ ضمن اينکه بايد ديد منظور  (14/ 28 )قصص:

که با مقام اعتذار هم مناسبت داشته باشد چيست؟ ايشان در جاي  از آثار وخيم مترتب بر عمل

، يان)سبح دانسته استرا مجبور شدن به ترک خانه و وطن  لآثار وخيم مترتب بر عم ديگري

قام مندارد؛ زيرا در  با مقام اعتذار مناسبت (. اين معنا از آثار وخيم مترتب بر عمل158ص، 1425

من از اين نکته غافل بودم که  :بگويدحضرت موسي)ع( معنا ندارد که ، هاو آرام کردن آن اعتذار



 383   ی)ع( در داستان قتل قبط یاز فعل حضرت موس یتحلیل و نقد ديدگاه آيت اهلل سبحان             

و آرام  مقام اعتذارشود؛ بلکه در دن من و ترک خانه و وطن ميافتا زحمتبهاين عمل موجب  

ها بايد بگويد: من اشتباه کردم يا قصد من کشتن او نبود و قتل غيرعمدي بود يا در آن کردن آن

 .که نوعي کوتاه آمدن و اعتذار در آن نهفته باشدو جمالتي از اين قبيل  زمان من گمراه بودم

رسد عبارت بگيريم و به نظر مي غفلت و نسيانمعناي  الل را بهصحيح نيست که ض، بنابراين

( در ظاهر ع) يموس تحضر ؛ يعنيدر مقام توريه بيان شده است ﴾َفَعْلُتها ِإذًا َو َأَنا ِمَن الضَّالِّنَي﴿

را گم کرده و  راهاين بود که من  مقصودش اما درواقع، بودم در آن زمان گمراهکه من  گفت

. (16/ 28 :)قصص ﴾َفاْغِفْر يل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُ  َنْفسي﴿. ذيل آيه آن شهر درآمده بودمبه ، اشتباهاً

ر دمظلوم و ورود به درگيري پشيمان نشد؛ فلذا دفاع از از  (ع) يموس تحضرتوضيح داديم که 

و کمک ادر دفاع از همين اسرائيلي در هنگام دعوا با قبطي ديگري به  نيز فرداي واقعه قتل

 افت.شت

 ﴾َلُهْم َعَليَّ َذْنٌب َفَأخاف َأن َيْقُتُلون﴿ -2-4

اهلل سبحاني به اين آيه نيز و خوب بود آيتـ آيه ديگري که ممکن است ايجاد شبهه کند

سوره شعراء است. وقتي خداي متعال در ابتداي رسالت حضرت  14آيه  ـداشتمياي اشاره

 َلُهْم َعَليَّ﴿د: دارميدر پاسخ عرضه  وي، دکنمين ع( ايشان را مأمور به دعوت قوم فرعوموسي )

آن حضرت مرتکب ، تصريح آيه( ممکن است کسي بگويد به14)شعراء:  ﴾َذْنٌب َفَأخاف َأن َيْقُتُلوَن

 گناه شده است.

 دو وجه مطرح شده است:، در تفاسير ذيل اين آيه

، يآلوس/ 291ص، 7ج، 1372، يدارند. )طبرس يها بر من )به اعتقاد خودشان( گناهيعني آن .1

 (259ص، 15ج، 1417، يطباطباي/ 66ص، 10ج، 1415

در لغت به « َذَنب»اند. دانسته يلغو در آيه را به همان معناي« ذنب»برخي مفسران نيز  .2

که  يو به هر عمل است يگرفتن دنباله چيز يدر اصل به معنا «بْنَذ»معناي دم حيوانات است و 

معناي آيه اين ، بنابراين .(331ص، 1412، يراغب اصفهان) شودينيز اطالق مدارد  يدنباله وخيم

براي من وجود دارد  يها دنباله و عاقبت وخيمطرف آن ام که ازکرده يخواهد بود که من کار

 (.259ص، 15ج، 1417، ي)طباطباي
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 گیريتیجهن

( به ع) يموس حضرتاسرائيل که در قصه درگيري ميان فردي از فرعونيان و فردي از بني

ع( ) يموسحضرت عباراتي در قرآن از زبان ، کمک سبطي شتافت و منجر به مرگ قبطي شد

هلل ااين مقاله با بررسي نظر آيت .صادر شده که موهم گناه يا ترک اولي از سوي ايشان است

اشاره ، ﴾طانهذا ِمْن َعَمِل الشَّْي﴿در عبارت  «هذا»سبحاني و تحليل آيات به اين نتيجه رسيد که 

که از  -رسد که فعل حضرت رابه اقتتال و درگيري سبطي و قبطي دارد و صحيح به نظر نمي

 «هذا»منسوب به شيطان بدانيم و بگوييم  -ها نداردراه نفوذي به آن، شيطان بوده ومخَلصين 

 اشاره به قتل دارد.

عناي به م «غفران»و  «ظلم»دو کلمه ، ﴾َفاْغِفْر يل قاَل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُ  َنْفسي﴿در عبارت 

با ورود چنين است: اين و منظور از آن هاستاصطالحي نيست؛ بلکه به همان معناي لغوي آن

 پس مرا از دشمنان بپوشان.، بودم قرار دادمبه اين شهر خود را در جايي که نبايد مي

ش کشيدن خواست با پيرسد فرعون مينظر مي به ﴾قاَل َفَعْلُتها ِإذًا َو َأَنا ِمَن الضَّالِّنَي﴿در آيه 

احساسات ، ﴾ِفريَنَفَعْلَ  َو َأْنَ  ِمَن اْلكا َو َفَعْلَ  َفْعَلَتَك الَّيت﴿ ع() يموسداستان قتل قبطي توسط 

قبطيان را عليه وي بشوراند و ، ع( تحريک کند و در همان ابتداي کار) يموسقبطيان را عليه 

حريک ترا براي جلوگيري از  ﴾َفَعْلُتها ِإذًا َو َأَنا ِمَن الضَّالِّنَي﴿جمله نيز  ع() يموسحضرت 

 د.ه خويش و در مقام توريه بيان فرموعلي احساسات قبطيان

 به همان معناي« ذنب. »1 رسد:دو وجه به نظر مي ﴾َأن َيْقُتُلون َفَأخاف َذْنٌب َعَليَّ َلُهْم﴿در آيه 

. 2 ؛براي من دارد يها دنباله و عاقبت وخيمطرف آن از ام کهکرده ييعني من کار ؛باشد يلغو

 .بکشند مرا ترسميم، روازاين کارم.گناه من آنانبه اعتقاد 
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 منابع و مآخذ 

 و معارف خيدفتر مطالعات تار، هتران: با اندکی دخل و تصرف، ترمجه حممدمهدی فوالدوند، قرآن کرمي -

 .1373ی، اسالم

  . 1414، قم: هجرت، صاحل صبحي به کوشش:؛ البالغةهنج حممد بن حسني؛ ، شريف رضي -

  .1378، هتران: نشر جهان، ؛ به کوشش: مهدی الجورديع(عيون أخبار الرضا )؛ حممد بن علي، ابن بابويه .1

  . 1414، بريوت: دار صادر، 3؛ چلسان العربحممد بن مكرم؛ ، ابن منظور .2

 .   1415 ،بريوت: دارالکتب العلمية؛ تفسري القرآن العظيم یف یروح املعان؛ سيدحممود بن عبداهلل، آلوسی .3

 .  1410، قم: دار الكتاب اإلسالمي، 2چ؛ غرراحلکم و درر الکلم عبدالواحد بن حممد؛، آمدی .4

ذيل ، شمجلسه ش، اسراء یانيوح علوم یامللل نيب اديبن تيسا؛ تفسري سوره شعراءعبداهلل؛ ، جوادي آملي .5

 .ش 1388، 29-15آيات 

ذيل ، شمجلسه ش، اسراء یانيوح علوم یامللل نيب اديبن تيسا؛ تفسري سوره قصصعبداهلل؛ ، جوادي آملي .6

 .ش 1388، 21-17ذيل آيات ، و جلسه هفتم19-14آيات 

 .  1421 ، بريوت: مؤسسة ادأعلمي، 2؛ چالفوائد البهية يف شرح عقائد االماميةحممد مجيل؛ ، محود .7

بريوت:  /دمشق ، : صفوان عدنان داودیحتقيق؛ القرآناملفردات يف غريبد؛ بن حممحسني، یراغب اصفهان .8

 .   1412، الدار الشامية/ دار العلم

  . 1407، بريوت: دارالكتاب العريب، 3؛ چالكشاف عن حقائق غوامض التزنيل؛ حممود بن عمر، زخمشری .9

، ةاإلسالمي للدراسات العاملي ملركزا: قم ؛العقل و السنة و الكتاب هدی علی هلياتالا ؛جعفر، یسبحان .10

1412  . 

 .  1425، ع(صاد  )قم: مؤسسه امام ، 3؛ چعصمة االنبياء يف القرآن الکرمي؛ ـــــــــــــ .11

  . 1416، ؛ بريوت: مؤسسة النور للمطبوعاتتفسري اجلاللني بکر؛عبدالرمحن بن ابی، سيوطی .12

 .  1424، قم: أنوار اهلدی، 2؛ چينحق اليقني يف معرفة أصول الد؛ عبداهللسيد ، شرب .13

مدرسني  قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه، 5؛ چتفسري القرآن یامليزان فسيد حممدحسني؛ ، یطباطباي .14

  . 1417، حوزه علميه قم

 .ش 1372، ناصرخسروهتران: انتشارات ، 3چ ؛تفسري القرآن یجممع البيان ف فضل بن حسن؛، طربسی .15

  . 1436، قم: الشريف الرضي ؛تزنيه االنبياء عليهم السالم بن حسني؛  علی، علم اهلدي .16

اضی ق دحممدعلیيس: به کوشش؛ اللوامع االهلية يف املباحث الكالميةمقداد بن عبداهلل؛ ، فاضل مقداد .17
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