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چکیده
پس از قتل قبطی از سوي موسی (ع) ،تعابیري از زبان آن حضرت برجاي مانده كه ظاهر آنها با مقام
عصمت پیامبران ،ناسازگار است﴿ :هذا مِنْ عَ َملِ الشَّيْطانِ ...قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْ ُ نَفْسي فَاغْفِرْيل( ﴾...قصص/28 :
﴿ )16-15قالَ فَعَلْتُها ِإذًا وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّنيَ﴾ (شعراء .)20 /26 :در آيه نخست ،آيتاهلل سبحانی مشارالیه «هذا»
را قتل در نظر گرفته و براي آن دو توجیه ذكر نموده كه هر دو ،ناتمام است .در آيه دوم ،ايشان دو واژه
«ظلم» و «غفران» را به معناي لغوي گرفته ،اما در ادامه معناي اصطالحی را به كار گرفتهاند كه به نظر می
رسد معناي لغوي ،مراد بوده است .آيت اهلل سبحانی عبارت ﴿قالَ فَعَلْتُها إِذًا وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّنيَ﴾ از سوي موسی
(ع) را در مقام اعتذار از قبطیان در قتلِ پیشآمده دانسته ،اما ضالل را به معناي غفلت و نسیان از آثار وخیمِ
مترتب بر عمل گرفته است كه اين معنا با مقام اعتذار ،سازگار نیست .بنابراين سعی ايشان در برطرف كردن
شبهه ارتکاب معصیت درخور تقدير است اما در برخی موارد ،مطالب ايشان ناتمام به نظر رسیده و محل
تأمل جدي دارد.
واژگان كلیدي :عصمت انبیا ،موسی ،قبطی ،قتل ،گناه ،ترک اولی.

 .1دانشجوي دکتري تفسري تطبيقي قرآن كرمي ،دانشگاه علوم و معارف قرآن قم(نويسنده مسئول)/
alifaghih313@gmail.com
 .2دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم ،تفسري و علوم قرآينababaei@yahoo.com /
 .3استاديار رشته تفسري و علوم قرآن ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کرمي قمhosseiny43@yahoo.com /
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 -1مقدمه
يکي از مباحث مهم تفسيري ،عصمت پيامبران الهي است که در جاي خود با ادله قرآني و
روايي و عقلي متعددي به اثبات رسيده است (ر.ک :سبحاني ،1425 ،سراسر اثر /علم الهدي،
 ،1436سراسر اثر /معرفت ،1374 ،سراسر اثر).
يکي از شبهاتي که راجع به عصمت انبيا مطرح شده ،شبههاي راجع به عصمت حضرت
موسي (ع) در داستان قتل قبطي توسط ايشان قبل از نبوتشان است .سؤاالتي که در اين داستان
مطرح است و در اين مقاله به آنها پاسخ داده ميشود به شرح زير هستند:
 آيا ميتوان تعابير بهکاررفته توسط حضرت موسي (ع) بعد از قتل قبطي را با عصمت جمعَب إِنِّي
ل الشَّيْطانِ( ﴾...قصص )15 /28 :ـ ﴿قالَ ر ِّ
ن عَمَ ِ
کرد؟ اين تعابير عبارتاند از﴿ :هذا مِ ْ
َّالنيَ﴾ (شعراء)20 /26 :
َظلَ ْم ُ نَفْسي فَاغْفِرْيل( ﴾...قصص )16 /28 :ـ ﴿قالَ فَ َع ْلتُها إِذًا وَ أَنَا ِمنَ الض ِّ
ب فَأَخاف أَن َي ْقُتلُون﴾ (شعراء.)14 /26 :
َي ذَنْ ٌ
– ﴿َ...لهُ ْم َعل َّ
 آيا قتل قبطي توسط حضرت موسي (ع) ناشي از عجله وي در از بين بردن دشمن نبود؟ آيا اگر مقداري صبر ميکرد تا قبطي و همه همرديفانش در دريا غرق شوند بدون اينکه منجربه عاقبت وخيم براي ايشان شود بهتر نبود؟
 اگر همانگونه که هنگامي که خداي متعال ايشان را به سمت فرعون فرستاد و ايشان را دربرخورد با فرعون به کالم ليّن امر کرد ﴿فَقُوال لَهُ َق ْوالً لَيِّنا﴾ (طه« :)44 /20 :و با او سخني نرم
گوييد» در جريان قتل قبطي نيز بين دو متخاصم را با کالم لين فيصله ميدادند بهتر نبود؟
بحث در مورد اين موضوع ،پيشينهاي به ديرينگي تفسير قرآن دارد و در تفاسير ،ذيل آيات
مربوطه و در برخي کتب کالمي ،ذيل عصمت انبيا به اين بحث پرداخته شده است .مقالهاي که
اين بحث را مطرح کرده باشد نيافتيم.
تا آنجا که بررسي شد مفسران شيعه نوعاً آن را ترک اولي (ر.ک :طبرسي ،1372 ،ج،7
ص /383مکارم شيرازي ،1374 ،ج ،16ص /44جوادي آملي ،1388 ،جلسه هفتم 1 ،تفسير سوره
قصص ،ذيل آيات  )21-17و مفسران اهل تسنن (بهجز فخر رازي که عمده مطالب وي ،همان
مطالب علم الهدي است) آن را گناه برشمردهاند (براي نمونه ر.ک :زمخشري ،1407 ،ج،3

 .1تفسري آيت اهلل جوادی آملی از سوره قصص در سايت بنياد بني املللی علوم وحيانی اسراء موجود است ،ويل هنوز
به صورت کتاب منتشر نشده است.
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ص /398آلوسي ،1415 ،ج ،10ص /264مراغي ،بيتا ،ج ،20ص .)44آيتاهلل سبحاني ازجمله
کساني است که در کتاب عصمة ادأنبياء سعي کرده است شبهه ارتکاب معصيت را برطرف نموده
و بهجانب باورمندي به ترک اولي متمايل شود (سبحاني ،1425 ،ص.)159
در اين مقاله ،نخست مطالب آيتاهلل سبحاني ذيل آيات مطرحشده را ميآوريم؛ سپس ،به
نقد و بررسي آن و بيان ديدگاه خويش ميپردازيم .يکي از پيشفرضهاي اساسي ما اين است
که انبيا (ع) در قرآن کريم از شأن و جايگاه واال و ويژهاي برخوردارند که اين مطلب از آيات
متعددي از قرآن استفاده ميشود؛ اين نکته به عنوان يک اصل اساسي و مهم در تمام اين مقاله
موردتوجه است و آيات ،با توجه به اين اصل ،تفسير ميشوند .برخي از محققان شيعه گفتهاند:
مشهور شيعه ،انبيا (عليهمالسالم) را معصوم از خطا و سهو در مقام عمل ميدانند (ر.ک :مصباح،
 ،1388ص /197محمد جميل حمود ،1421 ،ج ،1ص )449و عده زيادي از علماي شيعه ،اعتقاد
خود مبني بر عصمت انبيا عليهمالسالم از خطا و سهو در مقام عمل را بيان نمودهاند (براي نمونه
ر.ک :محقق حلي ،1414 ،ص /155فاضل مقداد ،1422 ،ص /246شبر ،1424 ،ص .)137ما با
رعايت اين مبنا به تفسير آيات ميپردازيم.

 -2عبارات موهم عدم عصمت حضرت موسی (ع) در داستان قتل قبطی
در ادامه مقاله ،آياتي که ممکن است از ظاهر آن ،عدم عصمت حضرت موسي(ع) برداشت
شود ،مطرح و مورد بحث قرار ميگيرد.
ن َعمَلِ الشَّيْطانِ﴾
﴿ -1-2هذا ِم ْ

هنگاميکه حضرت موسي (ع) وارد شهر مصر شد ،دو نفر را در آنجا يافت که با يکديگر
نزاع ميکردند؛ يکي از پيروان ايشان (سبطي) و ديگري از دشمنانش (قبطي) بود .سبطي بر ضد
قبطي ،از ايشان ياري خواست و موسي (ع) نيز به کمک او شتافت و دفع قبطي توسط آن
حضرت ،منجر به مرگ قبطي شد .موسي (ع) فرمود :اين از عمل شيطان بود؛ چراکه او دشمن
و گمراهکننده آشکاري است.
اين داستان در سوره قصص آمده است﴿ :وَ َدخَلَ الْمَدي َنةَ عَلي حنيِ غَفْ َلةٍ ِمنْ أَهْلِها فَ َوجَدَ فيها
ن عَ ُدوِّ ِه َفوَكَزَهُ
ن شي َعتِهِ َعلَي الَّذي مِ ْ
ن عَ ُدوِّ ِه فَا ْستَغاثَهُ الَّذي مِ ْ
ن يَقْ َتتِالنِ هذا ِمنْ شي َعتِهِ وَ هذا مِ ْ
رَ ُجلَيْ ِ
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مُوسي فَقَضی َعلَيْهِ قالَ هذا ِمنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إَِّنهُ عَ ُدوٌّ مُضِلٌّ مُبنيٌ﴾ (قصص .)15 /28 :عبارتي که
ل الشَّيْطانِ﴾ است.
ن عَمَ ِ
در اين آيه ايجاد شبهه کرده است عبارت ﴿هذا ِم ْ
آيتاهلل سبحاني دو وجه را براي مشاراليه «هذا» ذکر نموده است .1 :اشاره به اقتتال بين سبطي
و قبطي .2 ،اشاره به قتل (سبحاني ،1425 ،ص.)157

 -1-1-2وجه اول :اشاره به اقتتال و درگیري بین قبطی و سبطی
آيتاهلل سبحاني ضمن اشاره به روايت امام رضا (ع) «هذا ِمنْ َعمَلِ الشَّيْطانِ َيعْنِي الِاقْتِتَالَ الَّذِي
جلَ ْينِ لَا مَا َف َعلَهُ مُوسَي (ع) ِمنْ قَ ْتلِهِ» (ابن بابويه ،1378 ،ج ،1ص )199ميگويد:
كَانَ وَقَعَ بَ ْينَ الرَّ ُ
طبق اين وجه که مشاراليهِ هذا را اقتتال بين سبطي و قبطي بگيريم ،ديگر هيچ شبههاي باقي
نميماند (سبحاني ،1425 ،ص.)157

 -1-1-1-2تحلیل و بررسی
به نظر ميرسد نظر صحيح همين باشد که مشاراليه «هذا» را اشاره به اقتتال و درگيري بين
قبطي و سبطي بدانيم؛ همانگونه که در روايت امام رضا (ع) آمده است (ابن بابويه ،1378 ،ج،1
ص .)199عالمه طباطبايي و آيتاهلل جوادي آملي نيز بر همين نظر هستند (طباطبايي،1417 ،
ج ،16ص /19جوادي آملي ،1388 ،جلسه ششم ،تفسير سوره قصص ،ذيل آيات .)19-14

 -2-1-2وجه دوم :اشاره به قتل
ايشان در اينکه حضرت موسي (ع) عمل خود را منسوب به شيطان کرد دو توجيه ذکر نموده
است:

 -1-2-1-2توجیه اول
عمل حضرت موسي (ع) خطاي محض بود که ايشان را به سمت عاقبت و سرنوشتي وخيم
سوق داد و ايشان را مجبور به ترک خانه و وطن کرد .وي در ادامه مينويسد :عمل آن حضرت
هيچ فايده فردي يا اجتماعي نداشت و به سبب آن مجبور به ترک ديار و رفتن به ديار غربت
(مدين) و اشتغال به شباني براي حضرت شعيب (ع) شد (سبحاني ،1425 ،ص .)157در ادامه،
مطلب عالمه طباطبايي را آوردهاند :همانگونه که معاصي به شيطان منسوب ميشود ،اعمال
خطئي ناشي از سوءتدبير و ضالل سعي هم به شيطان منسوب ميشود (همان ،ص.)158
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 -1-1-2-1-2بررسی
پذيرش اين وجه مشکل است چراکه اوالً ،حمايت از مظلوم از عمل شيطان نيست ،بلکه
واجب است .ثانياً ،جمع بين باور آيت اهلل سبحاني در اينجا در مورد خطاي حضرت موسي (ع)،
با ديگر عبارات وي در همين کتاب مبني بر عصمت انبيا از خطا ،مشکل به نظر ميرسد .بهعنوان
نمونه ،آيت اهلل سبحاني در يکجا ميفرمايد :عصمت قوهاي است که انسان را از معصيت و
وقوع در خطا بازميدارد (سبحاني ،1425 ،ص )20در جاي ديگري مراحل سهگانه عصمت را
چنين ذکر ميکند .1 :صيانت در تلقي وحي و حفظ آن و ابالغش به مردم؛  .2صيانت از معصيت
و ارتکاب ذنب مصطلح؛  .3صيانت از خطا در امور فردي و اجتماعي (سبحاني ،1425 ،ص.)41
در جاهاي ديگري از اين کتاب نيز اين مسأله با عبارات مختلف بيان شده است (ر.ک :سبحاني،
 ،1425صص .)63 ،38 ،28 ،27 ،26 ،20 ،2همچنين ،وي گفته است« :هدف از بعثت انبيا ،هدايت
مردم به سمت سعادت ميباشد و اين حاصل نمي شود مگر با کسب اعتماد کامل و مطلق به
صحت گفتار انبيا و آنچه که از خداي متعال حکايت ميکنند .اگر مردم ببينند که پيامبرشان در
تطبيق شريعت دچار سهو ميشود يا در امور فردي و اجتماعي خويش دچار اشتباه ميشود،
خطاها و اشتباهات در اين حوزه را به حوزه ابالغ وحي و رسالت ايشان سرايت ميدهند و ديگر
هر آنچه را که اين نبي از وظايف مردم از جانب خداي متعال حکايت کند زبان حال مردم اين
است که آيا اين مطلب ،واقعا از وظايف الهي است يا برخاسته از خطاها و اشتباهات نبي مي
باشد؟ و به کدامين دليل اگر نبي در حوزه هاي ديگر خطا نکند ،در حوزه وحي مصون از خطا
باشد؟ اگر اين حديث نفس در اذهان مردم عميق شود ،سبب سلب اعتماد از نبي و انتفاء نتيجه
مطلوب از بعثت ميشود» (سبحاني ،1412 ،ج ،3صص .)192-191
اگر کسي در مقام دفاع از ايشان بگويد :شايد ايشان معتقد به عصمت انبيا از خطا ،بعد از
رسيدن به مقام نبوت است و قتل قبطي از سوي حضرت موسي (ع) مربوط به قبل از نبوت
ايشان است و اين مطلب از سير آيات قصص مشخص ميشود؛ چراکه حضرت موسي (ع) بعد
از قتل قبطي بهسوي مدين فرار ميکنند و در آنجا با دختر شعيب (ع) ازدواج ميکنند و چندين
سال در آنجا زندگي ميکنند؛ سپس ،تصميم ميگيرند با همسرشان از مدين به مصر برگردند که
در بين راه به پيامبري مبعوث ميشوند (ر.ک :قصص)35-14 /28 :؛ پاسخ آن اين است که اين
دفاع ،ناتمام است چراکه عبارات آيتاهلل سبحاني در موارد مختلفي بر اين داللت ميکند که
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ايشان معتقد به عصمت انبيا از خطا در تمام طول زندگي است (ر.ک :سبحاني ،1425 ،صص،8
.)293-292 ،64
بنابراين ،به نظر ميرسد حضرت موسي (ع) مرتکب هيچگونه خطايي نشد؛ چراکه از مؤمني
دفاع کرده و جان وي را از خطر نجات داد و اينکه گفته شود :اين عمل ،ايشان را مجبور به ترک
خانه و وطن کرد ،جواب آن اين است که هر رنج و ناراحتي که در راه دفاع از مظلوم و
انجاموظيفه به انسان برسد ،حتي اگر انسان جان خود را در اين راه بدهد ،نهتنها مذموم نيست،
بلکه پسنديده است .سيد مرتضي در اين رابطه گفته است« :هر رنج و ناراحتي که در راه دفع
ظلم ظالم به انسان برسد درحاليکه خودِ آن درد و رنج ،مقصود نباشد ،نهتنها مذموم نيست ،بلکه
پسنديده است( ».علم الهدي ،1436 ،ص.)67
اگر با ديد جامعتري نگاه کنيم ميبينيم گرچه اين کار موجب رنج و زحمت موقتي براي
ايشان شد ،اما درمجموع ،به خير و صالح حضرت موسي (ع) تمام شد و ورود به شهر و دفاع
ايشان از اسرائيلي و قتل قبطي و سپس ،فرار بهسوي مدين ،همه اينها نهتنها بد نبود بلکه باعث
شد از آن محيط فاسد و آلوده فاصله گرفته ،در مدين با استفاده از محضر حضرت شعيب (ع) و
با شغل شباني و تفکر در صحرا به دور از آن محيط آلوده ،آماده مقام رسالت گردد .خداي متعال
ُم
ني يف أَهْلِ مَدَْينَ ث َّ
ك ُفتُونًا َف َلبِ ْث َ سِن َ
دراينباره ميفرمايد﴿ :وَ َقتَ ْل َ نَفْسًا َفنَجَّيْناكَ ِمنَ الْغَمِّ وَ فَ َتنَّا َ
ص َطنَ ْعُتكَ ِلنَفْسي﴾ (طه .)41-40 /20 :چنانکه در اين آيات ميبينيم
ِج ْئ َ عَلي قَ َدرٍ يا مُوسي * وَ ا ْ
خداي متعال بعد از ذکر داستان قتل و نجات دادن ايشان و آزمايشهاي بسيار و توقف چندين
ساله در مدين ،ايشان را آماده مقام رسالت ميبيند.
ثالثاً :محيط کفر و دربار فاسد فرعون ،براي حضرت موسي (ع) غربت بوده است و نه محضر
حضرت شعيب (ع).
رابعاً :فرمايش ايشان مبني بر اينکه که عمل حضرت موسي (ع) هيچ فايده فردي يا اجتماعي
نداشت نيز محل تأمل است چراکه خود ايشان گفته است :اگر حضرت موسي (ع) به کمک
سبطي نشتافته بود ،قبطي درصدد قتل او بود (سبحاني ،1425 ،ص .)156آيا نجات جان يک
ن َقتَلَ نَفْسًا بِغَيْ ِر
مؤمن از دست کافري ظالم ،بيفايده است؟! قرآن در اين باره ميفرمايد ...﴿ :مَ ْ
نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْ َأرْضِ فَكَأَنَّما َقتَلَ النَّاسَ جَميعًا وَ َمنْ َأحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَميعًا( ﴾...مائده:
 .)32 /5عالمه طباطبايي ذيل اين آيه فرموده است :قتل به غير حق ،منازعه در ربوبيت الهي است
(طباطبايي ،1417 ،ج ،5ص .)315ازآنجاکه هر فردي از انسانها حقيقتي را با خود حمل ميکند
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که در همه افراد يکي است و همه در آن حقيقت ،واحدند ،الزمهاش اين است که کشتن يک
فرد بهمنزله کشتن نوع انسان باشد و بهعکس ،زنده کردن يک فرد ،زنده کردن همه انسانها باشد.
(همان ،ص)316
خامساً :اينکه آيت اهلل سبحاني به نقل از عالمه طباطبايي آورده اند قتل قبطي توسط حضرت
موسي (ع) از سوءتدبير ايشان بود نيز جاي تأمل دارد؛ چراکه خود عالمه ذيل آيات  39و 40
ني﴾ در مورد عبد مخلَص گفتهاند:
ِال ما ُكنُْت ْم تَعْ َملُونَ ِإالَّ عِبادَ اللَّ ِه الْمُ ْخلَص َ
صافات ﴿ َو ما تُجْزَوْنَ إ َّ
«عبد مخلَص کسي است که مالک چيزي از اراده و عمل براي خودش نيست و اراده نميکند
مگر آنچه خدا اراده کرده و عملي انجام نميدهد مگر براي او( ».طباطبايي ،1417 ،ج ،17ص)135
و در جاي ديگري در مورد عبد مخلَص فرموده است« :خداي متعال بندهاش را براي خود خالص
ميکند يعني مالک او نيست جز او و اين برميگردد به اينکه انسان براي خودش ملکيتي نميبيند
و مالک خودش و چيزي از صفات و آثار و اعمال خودش نيست( ».همان ،ج ،12ص )165و
ب مُوسي إَِّنهُ كانَ ُمخْلَصًا
ميدانيم که حضرت موسي (ع) از مخلَصين است﴿ :وَاذْكُ ْر فِي الْكِتا ِ
وَكا َن َرسُوالً َنبِيًّا﴾ (مريم .)51 /19 :با اين فرمايش ،عبد مخلَص ،کسي است که از خود ،اراده و
عملي ندارد و تمام اعمالش منسوب به خداست و عبد مخلَص از خود تدبيري ندارد که بخواهيم
آن را سوءتدبير بناميم و همان گونه که گفتيم ورود به اين شهر و دفاعشان از اسرائيلي و قتل
غيرعمدي و سپس ،فرار بهسوي مدين ،همه اينها تقدير و تدبير خدا بود و موجب خير و صالح
براي ايشان شد.
ضمن اينکه آيت اهلل سبحاني که سخن عالمه طباطبايي را به عنوان ديدگاه مقبول خود آورده،
مشخص نکرده است حسن تدبير در اينجا به چه چيزي بود؟ آيا حضرت موسي (ع) ميتوانست
بيتفاوت از کنار اين صحنه عبور کند و فريادرسيِ مؤمني مظلوم را بيپاسخ بگذارد؟! همه قبول
دارند که دفاع از مظلوم واجب است و اگر در جايي اين واجب کنار گذاشته شود ،بايد عذري
و علتي وجود داشته باشد .ايشان علت را در اين ميبيند که اين کار موجب عاقبت وخيم و ترک
خانه و وطن شد (سبحاني ،ج ،16ص .)18اما به نظر ميرسد اينکه انجاموظيفه را منوط به
نداشتن رنج و سختي بدانيم صحيح نباشد .اگر اينچنين باشد ،بايد خيلي از اوامر مهم الهي مانند
جهاد ،حج ،امر به معروف ،نهي از منکر و ...را که با رنج و سختي همراه هستند کنار بگذاريم.
اتفاقاً ،اين گونه اعمال که با رنج و سختي عجين است از فضيلت بيشتري برخوردار است« :أَ ْفضَلُ
حمَزُهَا» (مجلسي ،1403 ،ج ،67ص« :)191بهترين کارها دشوارترين آنهاست» .اينکه
الْأَ ْعمَالِ أَ ْ
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انجاموظيفه منجر به سختي و ترک خانه و وطن شود مطلب تازهاي نيست﴿ :فَالَّذينَ هاجَرُوا
وَأُ ْخ ِرجُوا ِمنْ دِيارِهِمْ َو أُوذُوا يف سَبيلي وَقا َتلُوا وَ ُقتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَ ْن ُهمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأُدْ ِخل ََّنهُمْ َجنَّاتٍ تَجْري
ن الثَّوابِ﴾ (آلعمران )195 /3 :در اين آيه نيز
ِمنْ تَحْ ِتهَا الْأَنْهارُ ثَوابًا ِمنْ ِعنْدِ اللَّهِ َواللَّهُ ِعنْدَ ُه حُسْ ُ
اخراج از وطن ،اذيت و آزار و مقاتله ،همگي وجود دارد.

 -2-2-1-2توجیه دوم
عمل حضرت موسي (ع) در قتل قبطي ،ناشي از عجله در از بين بردن دشمن بود و اگر
مقداري صبر ميکرد ،قبطي و همه همرديفانش در دريا غرق ميشدند بدون اينکه منجر به عاقبت
وخيم شود (سبحاني ،1425 ،ص.)158

 -1-2-2-1-2تحلیل و بررسی
اوالً ،حضرت موسي (ع) قصد از بين بردن دشمن را نداشت و همانگونه که عده زيادي از
مفسران فريقين تصريح کردهاند ،قتل قبطي غيرعمدي بود و حضرت قصد کشتن قبطي را نداشتند
(ر.ک :سيوطي ،1416 ،ص /390طباطبايي ،1417 ،ج ،16ص /18مکارم شيرازي ،1374 ،ج،16
ص )43و به قول فخر رازي اصوالً ،بهوسيله وکز و ضربه با مشت ﴿َ ...فوَكَزَهُ مُوسي فَقَضي َعلَيْه﴾
(قصص)15 /28 :؛ « ...پس موسي مشتي بدو زد» اراده قتل نميشود (فخر رازي ،1420 ،ج،24
ص )585و قصد ايشان فقط دفع ظلمِ ظالم کافري حربي از شخصي مؤمن بود.
ثانياً :در مورد اينکه گفتهاند :اگر مقداري صبر ميکرد ،قبطي و همه همرديفانش در دريا غرق
ميشدند بدون اينکه منجر به عاقبت وخيم شود بايد گفت :دانستن اين مطلب که اينها در آينده
در دريا غرق خواهند شد دليل اين نميشود که در قبال وظيفه امروز خود در دفاع از مظلوم
کوتاهي کند و در مقابل استغاثه و فريادرسي مظلومي ،ساکت و بيتفاوت بماند و بگذارد خون
بيگناهي ريخته شود .همانگونه که خود استاد فرموده است :اگر حضرت موسي (ع) به کمک
ايشان نشتافته بود ،قبطي درصدد قتل سبطي بود (سبحاني ،1425 ،ص .)156اگر پاي اسرائيلي و
دفاع از وي در ميان نبود و حضرت ابتدائاً ،به سمت کشتن يکي از قبطيان ميرفتند ،باز گناهي
مرتکب نشده بودند و به فرموده آيتاهلل سبحاني ،کشتن يکي از اعوان و انصار انسانهاي پست
و گنهکار که هزاران طفل از بنياسرائيل را سر بريده بودند ،در محکمه عقل و وجدان ،قبيح و
غيرصحيح به نظر نميرسد (همانجا)؛ اما عجله در از بين بردن دشمن محسوب ميشد؛ زيرا
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بهتر بود که صبر کنند تا در آينده همه آنها در دريا غرق شوند؛ اما در جواب بايد گفت در اين
جريان ،پاي شخص سوم و دفاع از مظلوم در ميان است و جاي صبر کردن نيست.

َب إِنِّي َظ َلمْ ُ َنفْسي فَا ْغفِرْ يل﴾
﴿ -2-2ر ِّ
حضرت موسي (ع) در ادامه خطاب به خداي متعال عرضه ميدارد﴿ :رَبِّ إِنِّي َظلَ ْم ُ نَفْسي
فَاغْفِرْ يل﴾ (قصص .)16 /28 :آيتاهلل سبحاني ذيل اين آيه ميگويد :عبارت ﴿رَبِّ إِنِّي َظلَ ْم ُ
نَفْسي فَاغْفِرْ يل﴾ (قصص )16 /28 :داللتي بر معصيت و مخالفت موال ندارد؛ بلکه ظلم در اينجا
به معناي «وضع شيء در غير موضع خودش» است و عمل موسي (ع) نيز در غير موقع خودش
بود و از دو جهت خطا بود :اول اينکه ايشان را بهسختي سوق داد و مجبور به ترک خانه و وطن
کرد ،دوم اينکه اين عمل ناشي از عجله در اهالک دشمن بود و به خاطر اين دو جهت ،اين عمل
در غير محل خودش بود (سبحاني ،1425 ،ص.)158
طلب مغفرت نيز دليل بر صدور معصيت نيست؛ چراکه «غَفَر» به معناي «سَتَر» است و مراد
از آن ،الغاي اثر فعلش و نجاتش از غم و خالصي از شر فرعون بود (همان ،ص.)159
ايشان در ادامه ميفرمايد :قتل قبطي گرچه معصيت نبود ،ولي از موسي انتظار ترک آن و عدم
ارتکاب آن ميرفت و صدور آن از موسي (ع) با طلب مغفرت متناسب است ،زيرا «إنّ حسنات
ادأبرار سيئات املقربني»؛ بنابراين چهبسا عمل مباحي که بهواسطه آن ،انسان عادي مؤاخذه نميشود،
اما انسان عارف به سبب آن مؤاخذه ميشود ،چه رسد به شخصيتي الهي مثل حضرت موسي
(ع) (همانجا).
ايشان در ادامه فرموده است :اگر حضرت موسي (ع) صبر ميکرد و بين دو متخاصم را با
کالم ليّن فيصله ميداد بهتر بود؛ همانگونه که هنگاميکه خداي متعال او را به سمت فرعون
ال لَيِّنا﴾ (طه:)44 /20 :
فرستاد ،وي را در برخورد با فرعون ،به کالم ليّن امر کرد ﴿ َفقُوال لَ ُه َقوْ ً
«پس با وي سخني نرم بگوييد» (همانجا).

 -1-2-2تحلیل و بررسی
 .1اينکه فرمودهاند :عمل حضرت موسي (ع) از دو جهت خطا بود ،هر دو جهتش ذيل آيه
قبل نقد شد.
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 .2اکثر تفاسير ،دو کلمه «ظلم» و «غفران» را به معناي اصطالحي گرفتهاند؛ درنتيجه چنين
معني کردهاند« :به خودم ظلم کردم پس مرا ببخش» (زمخشري ،1407 ،ج ،3ص /398آلوسي،
 ،1415ج ،10ص /264طبرسي ،1372 ،ج ،7ص .)383بهجز عالمه طباطبايي که آن دو را به
همان معناي لغوي گرفته و «ظلم» را به معناي ورود در موضع خطر و هالکت و «غفران» را به
معناي الغاي پيامد عمل و نجات از غم و خالصي از شر فرعون گرفته است (ر.ک :طباطبايي،
 ،1417ج ،16ص.)19
اما نظر آيتاهلل سبحاني دراينباره واضح و روشن نيست؛ چراکه در ابتدا دو کلمه «ظلم» و
«غفران» را به معناي لغوي ميگيرد در آنجا که ميگويد« :ظلم» در اينجا به معناي «وضع شيء
در غير موضع خودش» است (سبحاني ،1425 ،ص )158و «غَفَر» به معناي «سَتَر» است و مراد از
آن ،الغاي پيامد فعلش و نجاتش از غم و خالصي از شر فرعون بود (همان ،ص)159؛ ولي در
ادامه ميفرمايد« :صدور قتل قبطي از شخصيتي الهي مثل حضرت موسي (ع) که اين کار از ايشان
انتظار نميرفت با طلب مغفرت متناسب است» (همانجا) .ظاهراً در اين جمله ،طلب مغفرت به
معناي اصطالحي گرفته شده است؛ چون ارتباطي بين عدم توقع اين کار از حضرت موسي (ع)
و طلب مغفرت به معناي پوشاندن از شر فرعون نيست .در ادامه نيز گفتهاند :بعدازاينکه حضرت
موسي (ع) از خدا طلب مغفرت کرد و احساس کرد دعايش مستجاب شده ،به خداوند عرضه
ني﴾ (قصص[« :)17 /28 :موسي] گفت:
داشتَ ...﴿ :ربِّ بِما أَنْعَ ْم َ َعلَيَّ َف َلنْ أَكُونَ ظَهريًا ِللْمُجْرِم َ
«پروردگارا به [پاس] نعمتي که بر من ارزاني داشتي هرگز پشتيبان مجرمان نخواهم بود( ».همان،
ص .)161در اينجا نيز ظاهراً ،مغفرت را به معناي اصطالحي گرفتهاند و نه به معناي لغوي؛ به
اين دليل که اگر حضرت موسي (ع) از خدا ،پوشاندن از شر فرعون را خواسته بود و بعد نيز
ص َبحَ فِي
احساس کرده که دعايش مستجاب شده است ،ديگر نگراني و خوف ،معنا ندارد﴿ .فَ َأ ْ
الْمَدي َنةِ خائِفًا يَ َترَقَّب( 1﴾...قصص)18 /28 :؛ ﴿ َفخَرَجَ مِنْها خائِفًا َيتَر ََّقبُ قالَ رَبِّ نَجِّين مِنَ الْ َق ْومِ
الظَّالِمنيَ﴾( 2قصص)21 /28 :
ت نَفْسِي
ضعْ ُ
در روايت امام رضا (ع) در توضيح اين آيه آمده است« :ظَ َل ْم ُ نَفْسي» أَيْ ِإنِّي َو َ
ضعِهَا بِدُخُولِي هَذَا اْلمَدِينَ َة« ،فَاغْفِ ْر لِي» أَيْ اسْتُ ْرنِي ِمنْ َأ ْعدَائِكَ لَِئلَّا َيظْفَرُوا بِي فَيَقُْتلُونِي» (ابن
غَيْرَ َم ْو ِ
( . 1صبحگاهان در شهر ،بيمناک و در انتظار [حادثهاي] بود)...
( . 2موسي ترسان و نگران از آنجا بيرون رفت [در حالي که مي] گفت« :پروردگارا ،مرا از گروه ستمکاران نجات
بخش)».
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بابويه ،1378 ،ج ،1ص« :)199با ورود به اين شهر ،خود را در «غير موضع له» قرار دادم پس مرا
از دشمنان بپوشان تا بر من دست نيابند که مرا بکشند».
«ظلم» در لغت به معناي قرار دادن چيزي در غير موضع مختص به آن ،به نقصان يا به زياده
و يا به عدول از وقت يا مکان است (ابن منظور ،1414 ،ج ،12ص /373راغب اصفهاني،1412 ،
ص« .)537غفر» به معناي پوشاندن و مستور کردن است (ابن منظور ،1414 ،ج ،5ص.)25
ُو َلهُما ( ﴾...قصص/28 :
همه تفاسيرِ ذکرشده ذيل آيه ﴿ َفلَمَّا أَنْ أَرادَ أَ ْن يَ ْب ِطشَ بِالَّذي هُ َو عَد ٌّ
 )19که دنباله همين آيات است ميگويند :حضرت موسي (ع) در دفاع از همين اسرائيلي در
هنگام دعوا با قبطي ديگري در فرداي واقعه قتل به سمت قبطي رفت تا با شدت با او برخورد
کند .حال چه مانند اکثر مفسران ﴿ َظلَ ْم ُ نَفْسي فَاغْفِرْ يل﴾ را به معناي اصطالحي بگيريم و
درنتيجه ،چنين معني کنيم« :به واسطه گناه يا ترک اولي به خودم ظلم کردم ،پس مرا ببخش»؛ و
چه به معنايي که عالمه طباطبايي از «ظلم» گرفته است -که آن را به معناي لغوياش (وضع در
غير موضع له) و به معناي «مداخله در درگيري و خود را در معرض خطر و هالکت قرار دادن»
گرفته است -بگيريم ،اين سؤال پيش ميآيد که اگر حضرت پشيمان شده بود ،چرا دوباره در
دفاع از همين اسرائيلي به سمت قبطي ديگري رفت که او را با شدت بگيرد؟
فلذا به نظر ميرسد تفسير صحيح اين باشد که ظلم و غفران را به معناي لغوي بگيريم ،با
اين تفاوت که «وضع در غير موضع له» را ورود حضرت به آن شهر بگيريم و اينچنين معني
کنيم« :با ورود به اين شهر ،خود را در «غير موضع له» قرار دادم؛ پس مرا از دشمنان بپوشان».
بنابراين ،حضرت موسي (ع) نهتنها مرتکب معصيت نشده ،بلکه از آن باالتر حتي ترک اواليي
هم از ايشان صادر نشده است؛ چراکه از مؤمني دفاع کرد و جان مؤمني را از خطر نجات داد و
دفاع از مظلوم واجب است .ازآنجاکه مقتضاي ادب بندگي اين است که انسان هميشه نسبت به
خودش و اعمالش سوءظن داشته باشد ،حضرت از ورود به شهر پشيمان شده و فکر کردند که
شايد اگر وارد شهر نميشدند ،بهتر بود و به خداي متعال عرضه داشتند :با ورود به اين شهر،
خود را در «غير موضع له» قرار دادم؛ و اين را ميدانيم که ورود به يک شهر ،مشمول هيچيک از
عناوين حرام يا مکروه يا ترک اولي نيست؛ مگر اينکه مفسدهاي داشته باشد که توضيح داديم
ورود به اين شهر ،هيچ مفسدهاي براي ايشان نداشت؛ اما اينکه انسان هميشه نفس خود را متهم
کند و نسبت به خودش و اعمالش سوءظن داشته باشد ،کاري پسنديده و مطابق با ادب بندگي
است؛ ولو اينکه هيچ خالفي از او سر نزده باشد و کارش را به بهترين نحو ممکن انجام داده
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باشد .امام علي (ع) در وصف متقين ميفرمايد« :فَهُمْ لِ َأنْفُسِهِمْ مُتَّ ِهمُونَ وَ ِمنْ َأ ْعمَالِهِمْ مُشْفِقُون»
(شريف رضي ،1414 ،ص« :)304آنان پيوسته خود را متّهم دارند و از آنچه ميکنند بيمناکاند».
در روايات ديگري آمده استَ« :اْلعَاقِلُ َمنِ اتَّهَمَ َرأْيَه( »...آمدي ،1410 ،ص« :)100عاقل کسي
است که رأي خود را متهم کند (نادرست شمارد)» و « َمنِ اتَّهَمَ نَفْسَهُ فَقَدْ غَاَلبَ الشَّيْطَانَ» (همان،
ص« :)239هر که نفس خود را متّهم کند ،قطعا بر شيطان غلبه کند» .حتي از اين باالتر ،اولياء
الهي عبادات خود را نيز معصيت و مايه شرمندگي ميشمارند؛ چنانکه امام حسين (ع) خطاب
ي فَكَيْفَ لَا تَكُونُ مَسَاوِيهِ َمسَاوِي؟»
به خداي متعال عرضه ميدارند« :إِلَهِي َمنْ كَاَنتْ مَحَاسِنُهُ مَسَاوِ َ
(مجلسي ،1403 ،ج ،95ص« :)225معبود من ،کسي که خوبيهايش بدي است ،چگونه
بديهايش بدي نباشد؟»
درواقع ،ورود ايشان به شهر ،دفاع از اسرائيلي و قتل قبطي و سپس ،فرار بهسوي مدين ،همه
اينها نهتنها بد نبود ،بلکه کاري خوب و تقدير خدا بود و موجب خير و صالح براي ايشان شد
و باعث شد از آن محيط فاسد و آلوده فاصله بگيرد و در مدين با استفاده از محضر حضرت
شعيب (ع) و با شغل شباني و تفکر در صحرا به دور از آن محيط آلوده ،آماده مقام رسالت گردد.
ل
خداي متعال دراينباره ميفرمايد﴿ :وَ َقتَ ْل َ نَفْسًا َفنَجَّيْناكَ ِمنَ الْغَمِّ وَ َف َتنَّاكَ ُفتُونًا َف َلبِ ْث َ سِننيَ يف أَهْ ِ
ص َطنَعُْتكَ ِلنَفْسي﴾ (طه )41-40 /20 :چنانکه در اين آيات
مَدَْينَ ثُمَّ ِج ْئ َ عَلي قَ َدرٍ يا مُوسي وَ ا ْ
مي بينيم خداي متعال بعد از ذکر داستان قتل و نجات دادن موسي (ع) و آزمايشهاي بسيار ،و
توقف چندين ساله در مدين ،ايشان را آماده مقام رسالت ميبيند.
تفسيري که ذيل اين آيه بيان شد با توجه به اصل و پيش فرضي بود که در مقدمه بيان شد
مبني بر اينکه انبيا عليهمالسالم در قرآن کريم از شأن و جايگاه واال و ويژهاي برخوردارند و
معصوم ميباشند.
اينکه آيتاهلل سبحاني فرموده است :از موسي (ع) انتظار ترک اين کار و عدم ارتکاب اين
کار ميرفت نيز محل تأمل است .از حضرت موسي (ع) جز کمک به مظلوم انتظاري نميرود.
 .3و اينکه فرموده است :چهبسا عمل مباحي که بهواسطه آن ،انسان عادي مؤاخذه نميشود،
اما انسان عارف به آن مؤاخذه ميشود ،چه رسد به شخصيتي الهي مثل حضرت موسي (ع)؛ بايد
توجه کرد که اتفاقاً ،بهعکس ،باوجوداينکه در چند جاي قرآن به اين داستان اشاره شده است در
هيچجا نميبينيم خداي متعال کوچکترين مؤاخذه و توبيخي را نسبت به ايشان داشته باشد؛
حتي به آن مقدار که نسبت به حضرت آدم (ع) و يا حضرت يونس (ع) و برخي ديگر از انبيا
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د ر برخي موارد وجود دارد در اينجا نيست؛ حتي بعد از ذکر قتل قبطي ﴿وَ َقتَ ْل َ نَفْسًا فَنَجَّيْناكَ
ص َطنَعُْتكَ ِلنَفْسي﴾
ك ُفتُونًا َف َلبِ ْث َ سِننيَ يف أَهْلِ مَدَْينَ ثُمَّ ِج ْئ َ عَلي َق َدرٍ يا مُوسي وَ ا ْ
ِمنَ الْغَمِّ َو َف َتنَّا َ
ص َطنَعُْتكَ ِلنَفْسي﴾ را بهکار ميبرد که به قول برخي ،اين
(طه )41-40 /20 :عبارت ﴿وَ ا ْ
محبتآميزترين سخني است که خداي متعال در حق اين پيامبر بزرگ فرموده است (مکارم
شيرازي ،1374 ،ج ،13ص.)205
 .4آيتاهلل سبحاني در ادامه فرموده است که اگر حضرت موسي (ع) صبر ميکرد و بين دو
متخاصم را با کالم لين فيصله ميداد بهتر بود ،همانگونه که زماني که خداي متعال او را به سمت
فرعون فرستاد ،وي را در برخورد با فرعون به کالم لين امر کرد ﴿فَقُوال لَ ُه َق ْوالً لَيِّنا﴾ (طه/20 :
« :)44و با او سخني نرم گوييد».
به نظر ميرسد دو مبحث با هم خلط شده است :در آنجا حضرت موسي (ع) در مقام دعوت
فرعون بهسوي توحيد است و در اينجا بحث اقتتال و درگيري و نجات جان يک مظلوم مطرح
است .حضرت موسي (ع) در مقام دعوت ،مأمورند که با کالم لين ،دعوت خود را انجام دهند؛
چون در اين صورت ،اميد تأثير بيشتري است؛ اما در مقام اقتتال و درگيري و نجات جان مظلوم،
کالم لين جواب نمي دهد و به اقدام فوري و عملي نياز است و اگر کمي دير بجنبد ،کار تمام
شده است و به فرموده خود استاد ،اگر حضرت موسي (ع) به کمک ايشان نشتافته بود ،قبطي
درصدد قتل سبطي بود (سبحاني ،1425 ،ص.)156
ضمن اينکه کالم لين حضرت موسي (ع) نيز تأثيري بر فرعون نداشت؛ ولي بههرحال ،حجت
ال ،جاي اقدام فوري و عملي نبود .همانگونه که در آنجا کالم لين
بر فرعون تمام شد و آنجا اص ً
حضرت موسي (ع) تأثيري در فرعون نداشت ،در اينجا نيز فايدهاي نداشت؛ اما در اينجا نتيجهاش
ريختن خون بيگناهي بود و اگر حضرت موسي (ع) ميتوانست با زبان خوش جلوي ظلم قبطي
را بگيرد و چنين امکاني وجود داشت ،مسلماً همين کار را ميکرد و وارد درگيري عملي نميشد.
خداوند در آيه  14همين سوره ،قبل از ذکر داستان قتل قبطي فرموده است﴿ :وَ لَمَّا بَ َلغَ َأشُدَّ ُه وَ
ا ْستَوي آتَيْنا ُه حُكْمًا َو ِعلْمًا َو كَذِلكَ نَجْزِي الْمُحْسِننيَ﴾ (قصص .)14 /28 :کار حضرت خيلي
عاقالنه و مجاهدانه بود ،زيرا به تصريح قرآن وي هنگام ورود به شهر ،حکيم و عالم بود (جوادي
آملي ،1388 ،جلسه ششم ،تفسير سوره شعراء ،ذيل آيات  .)29-15پس حضرت چارهاي جز
درگيري عملي نداشت و البته ،همانگونه که قبالً گفته شد ،اصالً قصد کشتن قبطي را نداشت و
فقط قصد نجات مؤمني را داشت.
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اگر به روحيات قبطيان هم توجه کنيم ،متوجه اين مطلب ميشويم که نميشد با زبان خوش
و با روش مسالمتآميز جلوي ظلم آنها را گرفت؛ مثالً ،اگر حضرت دست قبطي را گرفته و او
را از اسرائيلي جدا ميکردند ،آيا قبطي سرش را پايين ميانداخت و به دنبال کارش ميرفت؟ يا
اينکه دست از سر اسرائيلي برنميداشت و از موضع خودبرتربيني و زورگويي پايين نميآمد؟
صرَةً قالُوا هذا ِس ْحرٌ مُبنيٌ َو َجحَدُوا بِها
خداوند درباره آنها چنين ميفرمايدَ ﴿ :فلَمَّا جاءَ ْتهُ ْم آياتُنا ُمبْ ِ
وَا ْستَيْ َق َنتْها أَنْفُسُ ُهمْ ُظلْمًا َوعُُلوًّا( ﴾...نمل« :)14-13 /27 :و هنگامي که آيات روشنگر ما به سويشان
آمد گفتند« :اين سحري آشکار است و با آنکه دلهايشان بدان يقين داشت ،از روي ظلم و تکبّر
آن را انکار کردند .»...قبطيها و فرعونيان کساني بودند که يقين به آيات الهي پيدا کردند؛ اما از
روي ظلم و سرکشي انکار کردند .آنان خود را نسبت به بنياسرائيل در موضع برتر ميديدند و
به آنها به چشم بندگان خود نگاه ميکردند .خود آيتاهلل سبحاني ذيل همين آيات ميفرمايد:
قبطيان سالهاي متمادي خون سبطيان را ميريختند و اگر قبطي در اين ماجرا سبطي را ميکشت،
اين قتل در نظرش مانند کشتن يکي از بندگانش به خاطر تخلف از امر موالي شريف خود ميبود
(سبحاني ،1425 ،ص.)156

﴿ -3-2قالَ فَ َعلْتُها إِذًا َو أَنَا ِمنَ الضَّالِّنيَ﴾
هنگاميکه حضرت موسي (ع) از طرف خدا مأمور به هدايت فرعون و مردم مصر شد و
دعوت خود را اعالم کرد ،فرعون خطاب به حضرت موسي (ع) ميگويد﴿ :وَفَ َع ْل َ فَ ْع َل َتكَ الَّيت
فَ َع ْل َ َوأَنْ َ ِمنَ الْكافِرينَ﴾ (الشعراء« :)19 /26 :و آن فعل زشت (قتل نفس) از تو سر زد و تو از
ناسپاسان بودي» و حضرت موسي (ع) چنين پاسخ ميدهند﴿ :قالَ فَ َع ْلتُها إِذًا وَ أَنَا ِمنَ الضَّالِّنيَ﴾
(شعراء.)20 /26 :
آيتاهلل سبحاني مي فرمايد :ضاللت در اينجا ضد هدايت نيست؛ چراکه خداي متعال قبل از
ني﴾ (قصص)14 /28 :؛ بلکه
سنِ َ
واقعه قتل ميفرمايد﴿ :آتَ ْينَاهُ ُحكْمًا وَ ِعلْمًا وَ كَذَِلكَ نَجْزِي الْ ُمحْ ِ
ضالل در اينجا به معناي غفلت و نسيان از آثار وخيمي است که بر عملش مترتب ميشد؛
ضوْ َن
همانگونه که در اين دو آيه بدين معناست ...﴿ :فَإِنْ لَمْ يَكُونا َر ُجلَ ْينِ فَ َرجُلٌ وَ امْ َرأَتان مِمَّن َترْ َ
الشهَدَا ِء أَ ْن تَضِلَّ إِحْداهُمَا فَ ُتذَكهرَ إِحْدَاهُمَا الْاُ ْخرَي( ﴾...بقره« :)282 /2 :و اگر دو مرد نبودند،
ِمنَ ُّ
يک مرد و دو زن ،از کساني که مورد رضايت و اطمينان شما هستند ،انتخاب کنيد تا اگر يکي
فراموش [يا غفلت] کند ،ديگري به او يادآوري کند»﴿ ،وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْ َأرْضِ أَ إِنَّا لَفي
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ق جَديد...؟!﴾ (سجده« :)10 /32 :آنها گفتند :آيا هنگاميکه ما (مرديم و) در زمين گم شديم،
َخلْ ٍ
ني﴾
ن الضَّالِّ َ
آفرينش تازهاي خواهيم يافت؟!» حضرت موسي (ع) با گفتن ﴿فَ َع ْلتُها إِذًا وَ أَنَا مِ َ
اعتذار جست و آنچه با مقام اع تذار مناسبت دارد ضالل به معناي غفلت و نسيان از آثار وخيم
مترتب بر عمل است (سبحاني ،1425 ،صص.)161-160

 -1-3-2تحلیل و بررسی
فرموده ايشان مبني بر اينکه ضاللت در اينجا ضد هدايت نيست ،با توجه به آياتي که در مورد
حضرت موسي (ع) وجود دارد کامالً ،درست به نظر ميرسد .برخي از اين آيات عبارتاند از:
﴿واذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسي إِنَّهُ كانَ مُ ْخلَصًا وَ كانَ َرسُوالً َنبِيًّا َو نادَيْناهُ ِمنْ جاِنبِ الطُّورِ الْ َأيْمَنِ وَ
صنَعَ عَلي عَيْين﴾ (طه،)39:
قَرَّبْناهُ نَجِيًّا﴾ (مريم﴿ ،)52-51 /19 :وَ أَلْقَ ْي ُ َعلَ ْيكَ َم َحبَّةً مِنِّي وَ ِلتُ ْ
ص َطنَعُْتكَ ِلنَفْسي﴾ (طه )41 /20 :و در همين آيات قبل از واقعه قتل فرموده است﴿ :آتَ ْينَاهُ
﴿وَا ْ
ني﴾ (قصص.)14 /28 :
سنِ َ
حُكْمًا َو ِعلْمًا َو كَذَِلكَ نَجْزِي الْ ُمحْ ِ
همانگونه که فرمودهاند جمله حمل حبث در مقام اعتذار بيان شده است؛ چراکه فرعون
ك الَّيت
ميخواست با پيش کشيدن داستان قتل قبطي توسط حضرت موسي (ع) ﴿وَفَ َع ْل َ فَعْلَ َت َ
ن الْكافِرينَ﴾ (شعراء ،)19 /26 :احساسات قبطيان را عليه ايشان تحريک کند و در
فَ َع ْل َ َوأَنْ َ مِ َ
همان ابتداي کار ،قبطيان را عليه وي بشوراند و اگر حضرت موسي (ع) ميخواست واقعِ مطلب
را بيان کنند ،بايد ميفرمود« :قتل آن قبطي بهجا و بهحق بود؛ زيرا که او ظالم بود و من از مظلوم
دفاع کردم»؛ اما اگر چنين پاسخي ميداد ،اوضاع به ضرر او تمام ميشد و همانجا کار او را تمام
ميکردند و حتي اجازه ارائه پيام و تبليغ را نمييافت؛ بنابراين ،چارهاي جز توريه و جواب مبهم
ني﴾ که بهنوعي کوتاه آمدن در آن
دادن نداشت و با پاسخي که داد ﴿فَ َع ْلتُها إِذًا َو أَنَا ِمنَ الضَّالِّ َ
نهفته بود ،فرعون را در تحريک احساسات قبطيان عليه خود ناکام گذاشت.
عالمه طباطبايي ميفرمايد« :علت اينکه فرعون در عبارت ﴿فَ َع ْل َ فَ ْع َل َتكَ الَّيت فَ َع ْل َ﴾َ « ،ف ْعلَة»
را توصيف کرد به جمله ﴿الَّتِي فَ َع ْل َ﴾ اين بود که بفهماند آن يک عملت ،جرم بسيار بزرگ و
َّالنيَ﴾،
زشت و رسوا بود( ».طباطبايي ،1417 ،ج ،15ص )261و جمله ﴿فَ َع ْلتُها إِذًا وَ أَنَا ِمنَ الض ِّ
جواب اعتراض به قتل قبطي است که فرعون آن را بزرگ جلوه داد و موسي (ع) به خاطر اينکه
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احساسات عليه او تحريک نشود ،نامي از کشتن نبرد تا قبطيانِ حاضر در جلسه متأثر نشوند
(همان ،ص.)262
ل مُوسي( ﴾...غافر )26 /40 :نيز ميفرمايد« :جمله
ايشان ذيل آيه ﴿وَقالَ فِ ْر َعوْنُ َذرُوين أَ ْقتُ ْ
«ذَرونی» به معناي «اتركونی» است ،يعني مانع من نشويد و بگذاريد موسي را بکشم؛ و اين خطابي
است که فرعون به درباريان خود کرده و در آن ،اين داللت است که در برابرش مردمي بودهاند
که با کشتن موسي مخالفت ميکردهاند و به وي ميگفتهاند :او را مکش و دست از او بردار،
همچنان که آيه ﴿قالُوا َأرْ ِجهْ وَ أَخاهُ( ﴾...شعراء )36 /26 :نيز به اين نکته اشاره دارد (طباطبايي،
 ،1417ج ،17ص.)327
حضرت موسي (ع) در ظاهر گفت که من از «ضالني» بودم ،اما درواقع مقصودش اين بود که
من راه را گم کرده و اشتباهاً به آن شهر درآمده بودم و با اين کار ،فرصت ارائه پيام را يافت و
ت
بعدازاينکه پيام خدا را به آنها رساند و به آنها فهماند که رب فقط خداست ﴿قالَ رَبُّ السَّماوا ِ
ض وَما بَيْ َنهُمَا إِنْ كُ ْنتُمْ مُوقِننيَ﴾ (شعراء )24 /26 :و اينچنين نيست که بنياسرائيل بندگان
وَالْ َأرْ ِ
قبطيان باشند ،بلکه همه بنده خدا هستند ،آنها در وجدان خود پي به اين مطلب بردند که آنها
ظالم و گمراهاند و نه حضرت موسي (ع).
َّالنيَ﴾ َعنِ الطَّرِيقِ ِبوُقُوعِي إِلَي مَدِينَةٍ
ن الض ِّ
در روايت امام رضا (ع) آمده است ﴿« :فَ َع ْلتُها إِذًا َوأَنَا مِ َ
ك» (ابن بابويه ،1378 ،ج ،1ص« :)199من آن عمل را در حالي انجام دادم که راه را گم
ِمنْ مَدَائِنِ َ
کرده بودم و به شهري از شهرهاي تو وارد شده بودم» .بنابراين ،موسي (ع) با اين جوابي که داد،
جان خود را از خطر حفظ کرد.
اما اينکه ضالل را به معناي غفلت و نسيان بگيريم اين سؤال به وجود ميآيد که چرا در دفاع
از همين اسرائيلي در هنگام دعوا با قبطي ديگري در فرداي واقعه قتل ،به سمت قبطي رفت تا با
شدت با او برخورد کند؟ آيا فرداي واقعه نيز دچار غفلت و نسيان شد؟! و اينکه آيا اين مطلب
ني﴾
با آيهاي که قبل از واقعه قتل بيان شده است﴿ :آتَ ْينَاهُ حُكْمًا َو ِعلْمًا وَكَذَِلكَ نَجْزِي الْمُحْسِ ِن َ
(قصص )14 /28 :سازگار است؟ ضمن اينکه بايد ديد منظور آيتاهلل سبحاني از غفلت و نسيان
از آثار وخيم مترتب بر عمل که با مقام اعتذار هم مناسبت داشته باشد چيست؟ ايشان در جاي
ديگري آثار وخيم مترتب بر عمل را مجبور شدن به ترک خانه و وطن دانسته است (سبحاني،
 ،1425ص .)158اين معنا از آثار وخيم مترتب بر عمل با مقام اعتذار مناسبت ندارد؛ زيرا در مقام
اعتذار و آرام کردن آنها ،معنا ندارد که حضرت موسي(ع) بگويد :من از اين نکته غافل بودم که
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اين عمل موجب بهزحمت افتادن من و ترک خانه و وطن ميشود؛ بلکه در مقام اعتذار و آرام
کردن آنها بايد بگويد :من اشتباه کردم يا قصد من کشتن او نبود و قتل غيرعمدي بود يا در آن
زمان من گمراه بودم و جمالتي از اين قبيل که نوعي کوتاه آمدن و اعتذار در آن نهفته باشد.
بنابراين ،صحيح نيست که ضالل را به معناي غفلت و نسيان بگيريم و به نظر ميرسد عبارت
َّالنيَ﴾ در مقام توريه بيان شده است؛ يعني حضرت موسي (ع) در ظاهر
﴿فَ َع ْلتُها إِذًا َو أَنَا ِمنَ الض ِّ
گفت که من در آن زمان گمراه بودم ،اما درواقع مقصودش اين بود که من راه را گم کرده و
اشتباهاً ،به آن شهر درآمده بودم .ذيل آيه ﴿رَبِّ إِنِّي َظلَ ْم ُ نَفْسي فَاغْفِرْ يل﴾ (قصص.)16 /28 :
توضيح داديم که حضرت موسي (ع) از دفاع از مظلوم و ورود به درگيري پشيمان نشد؛ فلذا در
فرداي واقعه قتل نيز در دفاع از همين اسرائيلي در هنگام دعوا با قبطي ديگري به کمک او
شتافت.

ب فَأَخاف أَن َيقُْتلُون﴾
َي ذَنْ ٌ
﴿ -4-2لَهُمْ َعل َّ
آيه ديگري که ممکن است ايجاد شبهه کندـ و خوب بود آيتاهلل سبحاني به اين آيه نيز
اشارهاي ميداشتـ آيه  14سوره شعراء است .وقتي خداي متعال در ابتداي رسالت حضرت
موسي (ع) ايشان را مأمور به دعوت قوم فرعون ميکند ،وي در پاسخ عرضه ميداردَ﴿ :لهُمْ عَلَيَّ
ذَْنبٌ فَأَخاف أَن يَ ْقتُلُونَ﴾ (شعراء )14 :ممکن است کسي بگويد بهتصريح آيه ،آن حضرت مرتکب
گناه شده است.
در تفاسير ذيل اين آيه ،دو وجه مطرح شده است:
 .1يعني آنها بر من (به اعتقاد خودشان) گناهي دارند( .طبرسي ،1372 ،ج ،7ص /291آلوسي،
 ،1415ج ،10ص /66طباطبايي ،1417 ،ج ،15ص)259
 .2برخي مفسران نيز «ذنب» در آيه را به همان معناي لغوي دانستهاندَ « .ذنَب» در لغت به
معناي دم حيوانات است و «ذَنْب» در اصل به معناي گرفتن دنباله چيزي است و به هر عملي که
دنباله وخيمي دارد نيز اطالق ميشود (راغب اصفهاني ،1412 ،ص .)331بنابراين ،معناي آيه اين
خواهد بود که من کاري کردهام که از طرف آنها دنباله و عاقبت وخيمي براي من وجود دارد
(طباطبايي ،1417 ،ج ،15ص.)259
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نتیجهگیري
در قصه درگيري ميان فردي از فرعونيان و فردي از بنياسرائيل که حضرت موسي (ع) به
کمک سبطي شتافت و منجر به مرگ قبطي شد ،عباراتي در قرآن از زبان حضرت موسي (ع)
صادر شده که موهم گناه يا ترک اولي از سوي ايشان است .اين مقاله با بررسي نظر آيتاهلل
سبحاني و تحليل آيات به اين نتيجه رسيد که «هذا» در عبارت ﴿هذا ِمنْ عَمَلِ الشَّيْطان﴾ ،اشاره
به اقتتال و درگيري سبطي و قبطي دارد و صحيح به نظر نميرسد که فعل حضرت را -که از
مخلَصين بوده و شيطان ،راه نفوذي به آنها ندارد -منسوب به شيطان بدانيم و بگوييم «هذا»
اشاره به قتل دارد.
در عبارت ﴿قالَ رَبِّ إِنِّي َظلَ ْم ُ نَفْسي فَاغْفِرْ يل﴾ ،دو کلمه «ظلم» و «غفران» به معناي
اصطالحي نيست؛ بلکه به همان معناي لغوي آنهاست و منظور از آن اينچنين است :با ورود
به اين شهر خود را در جايي که نبايد ميبودم قرار دادم ،پس مرا از دشمنان بپوشان.
َّالنيَ﴾ به نظر ميرسد فرعون ميخواست با پيش کشيدن
ن الض ِّ
در آيه ﴿قالَ فَ َع ْلتُها إِذًا وَ أَنَا مِ َ
داستان قتل قبطي توسط موسي (ع) ﴿ َو فَ َعلْ َ فَ ْع َل َتكَ الَّيت فَ َع ْل َ َو أَْن َ ِمنَ الْكافِرينَ﴾ ،احساسات
قبطيان را عليه موسي (ع) تحريک کند و در همان ابتداي کار ،قبطيان را عليه وي بشوراند و
َّالنيَ﴾ را براي جلوگيري از تحريک
حضرت موسي (ع) نيز جمله ﴿فَ َع ْلتُها إِذًا وَ أَنَا ِمنَ الض ِّ
احساسات قبطيان عليه خويش و در مقام توريه بيان فرمود.
در آيه ﴿َلهُمْ عَ َليَّ ذَْنبٌ فَأَخاف أَن يَ ْقتُلُون﴾ دو وجه به نظر ميرسد« .1 :ذنب» به همان معناي
لغوي باشد؛ يعني من کاري کردهام که از طرف آنها دنباله و عاقبت وخيمي براي من دارد؛ .2
به اعتقاد آنان من گناهکارم .ازاينرو ،ميترسم مرا بکشند.
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