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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

را كه م بسيار م  مردم، عمىل  يا مشود كه  و  آن  كنند  آغاز  خواهند 

 آغاز م كنند، عمل خود را با نام  
ى

كنند، تا به اين وسيله مبارك  عزيزى و يا بزرگ

د و يا حداقل باعث شود كه   ام به خود بگير
 آبرويى و احير

ز و پر اثر شود و نير

 آيـد، به ياد آن عـزيز نيـز بيـفتنـد. هر وقت نام آن عمل و يا يـاد آن بـه ميـان م

ز جريان يافته، خداى اين معنا در كالم خداى  تعاىل كالم خود را تعاىل نير

به نام خود كه عزيزترين نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست  

 اديى باشد تا بندگان خود 
ز نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نير

را به آن ادب مؤدب كند و بياموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهايش اين ادب  

وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدايى  را رعايت و آن را با نام  

شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصىل از آن اعمال، خدا و 

رضاى او باشد و در نتيجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام 

 خدايى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد... و

ان ج          كنم!   «آغاز م»  من به نام خدا  ز  (  . ۲۶، ص ۱)الـمير
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 يئ الّله سید محمدحسین طباطبا  عالمه فقید آهی

مولف  تفسیر المیزان 

 

 (۱۳۷۰کار سید مهدی امین  -رنگ روغن  -تصویر عالمه طباطبایی  )
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 مقدمه مؤلف

 

بسم هللا الرحمن الرحیم                        

المیزان معارف قرآن در   
 تفسیر موضوعی المیزان 

كه از »تفسیر المیزان« ، این كتاب به منزله یك »كتاب مرجع« یا فرهنگ معارف قرآن است

بندى شده است. انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه  

 

 کتاب  اهمیت 

تو تهران تو کتابخونه پیدا کردم، صد صفحه اش رو خوندم، ولی مشهد  » ...   -
نکردم، آیات سنگین قرآن رو برداشته بود تفسیر عالمه رو آورده هیچ جا پیداش  

این کتاب رو هر یک داره، دو برابر قیمت ازش یم خرم، بهم    حیف شد واقعا،بود.  
 اطالع بدین ...!« 

که    www.goodreads.com/book/show/8553126در سایت گودریدز:

در آن از همه جای دنیا افراد عالقمند به کتاب می توانند بهترین کتابهائی را که خوانده اند معـرفی 

ر مقدس مشهد مشخصاتی از جـلد اول » معارف قرآن در کنند، آقای محمد رضــا مالئی از شه

 المیزان« را همراه با کتابهای مورد عالقه اش به نحو باال معرفی کرده است. 

های   کتابخانه  و  اینترنتی  های  سایت  از  زیادی  تعداد  حاضر  حال  در 

این   از  اند، و    ۷۷دیجیتال قسمت زیادی  داده  قرار  در سایت های خود  جلد را 

برخی اساتید دانشگاه ها آنها را به عنوان کتاب مرجع به دانشجویان خود همچنین 
 معرفی کرده اند.

 

 از موضوعی کردن المیزان  هدف

دین،                    فروع  دین،  اصول  مانند  کریم موضوعاتی  قرآن    آیات شریفه 
قوانین و احکام شرع مقدس اسالم، اخالقیات، اصول زندگی و اصول حکومت را  

http://www.goodreads.com/book/show/8553126
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آسمان ها، زمین، زندگی   آفرینش عالم،  درباره  شامل هستند و همچنین مطالبی 

و  انسان  نهائی  سرمنزل  نیزدرباره  و  آنها،  امثال  و  دوزخ  بهشت،  اخروی، 
 بازگشتش به مالقات پروردگار را در بر دارند.

موضوعات و احکام در آیات مقدس قرآن درمدت بیست و سه سال نبوت  این         
بندی   طبقه  بدون  البته  و  مکان  و  زمان  شرایط  انواع  در  خدا  گرامی  پیامبر 

تفسیر   جمله  از  کریم  قرآن  تفاسیر  است  واضح  است.   شده  نازل  موضوعی، 

ته اند،  گرانمایه المیزان هم با مراعات همان ترتیب اولیه به شرح و تفسیر پرداخ 
 که اهمیت این روش در مورد یک کتاب هدایت آسمانی برهمه روشن است.

برای سهولت مراجعه و مطالعه خالصه مطالب این تفاسیرنیاز بود آنها به          
ترتیب موضوع طبقه بندی شوند، لذا کتاب های معارف قرآن در المیزان برای  

 همین منظور تالیف یافتند.   

ضمنا تذکر این نکته را ضروری می دانم که از شروع کتابها تا پایان تاریخ ادیان از    )        

چاپ   از  مطالب  بقیه  شده  استفاده  فارسی  ترجمه  جلدی  چهل  در    ۲۰مجلدات  لطفا  جلدی، 

 ( . صورت لزوم مراجعه تطبیفی با اصل المیزان شماره آیات هم در نظر گرفته شود

  

 تفسیر موضوعی شده  ترجمه انگلیسی 
 

اتمام تالیف            جلد به زبان فارسی مولف با کمک خدای سبحان   ۷۷بعد از 

جلد بشرح زیر آماده شده و   ۳۰آنها نمود که در حال حاضر  ترجمه کاملاقدام به 

به همراه کتابهای فارسی در سایت زیر قرار گرفته است. برای جستجوی کتابها  
 می توانید در اینترنت و موبایل با عنوان: 

ان"  ز   جستجو نمایید.  “ www.Almizanref.ir" و یا  " معارف قرآن در المير
 

 :انگلیسیکامل اسامی کتابها با ترجمه 
 

BOOK 1 - INTRODUCING GOD, HIS COMMAND AND HIS CREATION,  

BOOK 2 - DEVISING, PREDESTINATION, AND DESTINY 
BOOK 3 - DIVINE DECREE AND DIVINE TRADITIONS 

BOOK 4 - START AND END OF THE UNIVERSE 

BOOK 5 - CREATION SYSTEM        

BOOK 6 - ANGELS    

BOOK 7 - JINN AND SATAN 

BOOK 8 - CREATION OF MANKIND  

http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf


 
 معارف قرآن ذر المیزان                                                     کتاب ییست و  سوم: زندگانی موسی )ع(  12

BOOK 9 - SOUL AND LIFE  

BOOK 10 - PERCEPTUAL, EMOTIONAL, AND INTELLECTUAL SYSTEM OF HUMAN  

BOOK 11 - HUMAN SELF AND LOVE  

BOOK 12 - HEART, WISDOM, KNOWLEDGE, AND SPEECH 

BOOK 13 - HUMAN SPIRITUAL DEVELOPMENT AND CORRECTIVE MOTION 

BOOK 14 - SECRET OF SRVITUDE  

BOOK 15 - HUMAN REQUESTS AND PRAYERS 

BOOK 16 - GENERAL HISTORY OF RELIGIONS  

BOOK 17 - EARLY NATIONS AND EARLY PROPHETS  

BOOK 18 - ABRAHAM, FOUNDER OF UPRIGHT RELIGIO         

 BOOK 19 - CHILDREN OF ISHMAEL - FRIST DYNASTY OF ABRAHAM SONS 

BOOK 20 - PROPHET LUT (AS) MESSENGER TO OVERTHROWN CITIES  

BOOK 21 – CHILDREN OF ISRAEL- Second Dynasty of Abraham Sons 

BOOK 22 – JACOB AND JOSEPH 

BOOK 23 – LIFE OF MOSES (AS) (Present Volume) 

BOOK 29 - MUHAMMAD, Last Messenger of Allah 

BOOK 31 - SPECIFICATIONS OF HOLY QURAN - Revelation, Collection, Interpretation 

BOOK 38 - ISLAMIC FAMILY LIFE  

BOOK 41 - ISLAMIC SOCIETY 

BOOK 42 - BASIS OF ISLAMIC ETHICS  

BOOK 54 - PARADISE 

BOOK 56 - MEETING WITH GOD 

  جستجو کنید:  ضمناّ مجلدات مزبور را در وبسایتهای زیر نیز می توانید    

www.almizanref.ir    

https://library.tebyan.net/fa/170080/... 

www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task... 

www.tafsirejavan.com/index.php/.../ 

https://sites.google.com/site/almizanclassified  

https://sites.google.com/site/almizanrefrence  

  

http://www.almizanref.ir/
https://library.tebyan.net/fa/170080/
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task
http://www.tafsirejavan.com/index.php/.../
https://sites.google.com/site/almizanclassified
https://sites.google.com/site/almizanrefrence
https://sites.google.com/site/almizanrefrence
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa


 
 معارف قرآن ذر المیزان                                                     کتاب ییست و  سوم: زندگانی موسی )ع(  13

در پایان شکرگزار پروردگار مهربان عالم هستم که این لطف و عنایت را         

سالگی    ۸۶ش تا سنسالگی عمر اعطائی ا  ۴۱بر این بنده ارزانی فرمود که از  

اعطائی امروز بر تهیه و تالیف این مجلدات همت گمارم و برای مجلدات آتی نیز  

الهی عالمه   این نعمات را مرهون روح  فرماید... همه  همچنان پروردگاری می 

طبابائی هستیم که خدایش چنان اعطا فرمود که توانست بر پهنه گیتی نور خدا را  

 حه ای بلکه جبران کنیم!  گسترده سازد و برود!  با فات

  سید مهدی )حبیبی ( امین                                         

                 ۱۴۰۱ماه آذر ۹  – ۱۴۰۱ ماه آبان ۱۴                                        
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  بخش اول

 علیه السالم  زندگاني موسي

 فرار هب مدین و عقد دختر شعیب،              تولد و رشد او، معجزه  

 روش اهی مبارزه موسي با طاغوت،       ماجرای شب بعثت رد وادی طور، 

رق فرعون و نجات بني اسرائیل.   ... ات غ
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 فصل اول 

 شرایط  زماني  تولد  موسي  علیه السالم 
 

   

َك مایــُوحي...!"  ااُخري  ه"   َولَقَد َمنَنّا َعلَیَك َمرَّ             طه   هسور 40تا37همستند:آی   اِذ اَوَحینااِلي اُّمِ

 230ص 27المیزان ج    
 

 چگونگی تـولـد و نگهداری موسـي "ع" 

در این آیات، خداي سبحان از شرایط تولد حضرت موسي علیه السالم و  

 ، صحبت مي كند:  منتي كه قبل از برگزیدن او به نبوت و رسالت بر او نهاده

بعضي از كاهنان به فرعون خبر داده بودند كه فرزندي در بني اسرائیل   

متولد مي شود كه زوال ملك او به دست وي صورت مي گیرد، الجرم فرعون  

فرمان داده بود تا هر فرزندي كه در بني اسرائیل متولد مي شود به قتل برسانند،  

آن به بعد، تمامي فرزندان ذكور بني آن كه    از  تا  اسرائیل كشــــته مي شدند، 

 موسي علیه السالم به دنیا آمد. 
 

 خداي عّزو جل به مادر موسي وحي كرد:   

از   - وقت  هر  و  بده،  شیر  اورا  جالدانش    عّمال مترس،  و  فرعون 

احساس خطر كردي فرزندت را در جعبه اي بگذار، و او را در رود  

نیل بینداز كه آب اورا به ساحل نزدیك قصر فرعون مي برد،  و او  

به عنوان فرزند خود، او را نگهداري مي كند، چون او اجاقش كور  

  است، و به همین جهت او را نمي كشد، و خدا دوباره او را به تو باز 

 ! مي گرداند 

مادر موسي نیز چنین كرد. همین كه آب نیل صندوق را به نزدیكي قصر  

فرعون برد، مادر موسي دختر خود را كه همان خواهر موسي باشد فرستاد تا  
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از سرنوشت برادرش خبردار شود.  دختر، پیرامون قصــر گردش مي كرد، دید  

گیرند كه موسي را    چند نفر از قصر بیرون شدند و از زن شیردهي سراغ مي

شیر دهد.  دختر، ایشان را به مادر خود راهنمائي كرد و ایشان را نزد مادر خود  

 برد. 

مأمورین مادرموسي را براي شیر دادن موسي اجیر كردند. او وقتي فرزند  

خدا را صادق و منت او را    ه خود را دربرگرفت چشمانش روشن گردید، و وعد

 بر موسي عظیم یافت! 
 

خداوند منتي را كه در كودكي بر موسي نهاده، یادآور مي شود.    در اینجا

الهي خبر مي دهد    هاینجا مقام، مقام اظهار عظمت است كه از ظهور قدرت تامّ 

كه چگونه سعي و كوشش فرعون طاغي را در خاموش كردن نور خدا بي اثر  

خود او   نمود؟  و چگونه مكر او را به خود او برگردانید، و دشمنش را در دامن

 پرورش داد! 
 

 پرورش موسي در دربار فرعون    
 

 

خداوند متعال در قرآن مجيد تولد و جريان محفوظ ماندن موسي عليه  

ن بيان یمي فرمايد:   السالم در دربار فرعون را چني 
 

 ما با نوعي الهام به مادر موسي، بعد از آن كه او را زائید،  »

 گفتیم: شیرش بده! 

 و مادام كه از طرف فرعون احتمال خطري نمي دهي، 

 به شیر دادنش ادامه بده،  

 و چون ترسیدي كه آل فرعون خبردار شوند، 

 و او را گرفته و مانند هزاران كودك دیگر به قتل برسانند،  

 بینداز و دیگر از كشته شدن او مترس، او را در دریا 

 و از جدائي او غمناك مباش كه ما دوباره اورا به تو برمي گردانیم، 

 و از پیامبرانش مي كنیم،  

 « تا رسولي به سوي آل فرعون و نیز به سوي بني اسرائیل باشد!  
 

آل فرعون موسي را در دریا جستند و از آب گرفتند و نتیجه كار آن شد  

 گلوگیرشان شود!  هاندوه و لقم ههمین موسي دشمن و وسیلكه 
 

آري فرعون و هامان و لشكریانشان مردمي خطاكار بودند كه فرزندان  
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مردم را مي كشتند، ولي موسي را زنده نگهداشتند. آنان علیه كسي نقشه ریختند  

به بار آوردن كسي است كه طومار هستي و    هكه به زودي همان نقشه عیناً نقش

رت آنان را در مي نوردد، و به همین منظور او را با كمال جد و جهد حفظ  قد

 نموده و در تربیتش مجدانه مي كوشند. 

 

 

ُت  َعیٍن لي و لََك  التَقتُلُوهُ...!"       قصص  هسور 9 همستند:آی   " َو قالَِت  امَراَُت  فِرعُوَن  قُرَّ

 19ص 31المیزان ج    

 موسينقش همسر فرعون درحفظ و تربیت 

همسر فرعون در هنگام گرفتن موسي از رود نیل و آوردنش نزد فرعون  

 حاضر بوده است، كه به فرعون مي گوید: 

 !«این كودك نور چشم من و توست، او را مكشید »

دراین جمله خطاب به عموم مي كند، چون مباشرین كشتن اطفال و آنان  

 بسیار بودند. كه سبب یا مباشر یا آمر یا مأمور بودند، 
 

 قرآن مجید این صحنه را چنین ترسیم كرده است:
 

 و همسر فرعون گفت: » 

 این كودك را نور چشم من و خودت كن!

 و رو به جالدان كرد و گفت:   

 اورا مكشید! شاید مارا سود بخشد!

 و یا اصالً او را فرزند خود بگیریم! 

 این را مي گفتند و نمي دانستند ) كه چرا مي گویند،

 و این خداست كه این پیشنهاد را به دلشان انداخته بود،(

 در نتیجه قلب مادر موسي مطمئن و فارغ از اندوه گشت،

 كه اگر فارغ نمي شد نزدیك بود موسي را لو دهد.    

 «  این ما بودیم كه قلبش را به جائي محكم بستیم تا از مؤمنین باشد!
 

اگر این  طور حكایت كرد براي این بود كه بفهماند چگونه خداي مهربان 

محبت آن كودك را در دل وي انداخت، به حدي كه دیگر اختیاري برایش نماند  

و چاره اي نیافت جز این كه نخست بال و كشتن را از او بگرداند، و پیشنهاد  
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تعالي در حق    فرزندي اش را بكند، كه این یكي از منت هائي است كه خداي

 موسي"ع" ارزاني داشته است! 
 

 عبارت هاي آیه برخي از نكات جالب را روشن مي سازد: 

شاید ما را نفع رساند یا او را به فرزندي    اوالً همسر فرعون گفت: " 

 "بگیریم!

او این جمله را وقتي گفت كه آثار جاللت و سیماي جذبه الهیه را در او  

دید.  وقتي پیشنهاد كرد كه او را به فرزندي بگیریم داللتي است بر این كه وي  

 و همسرش پسري نداشتند.    

و آنجا كه فرمود: " َوهُم الیَشعُرُوَن! " یعني وقتي همسر فرعون این سخن  

ي را كرد و بالي كشتن را از موسي"ع" برگردانید،  را گفت و این میانجي گر

در حالي كه او و مخاطبینش نمي دانستند چه مي كنند، و حقیقت حال و سرانجام  

 كار چه مي شود؟ 

 

 - آن گاه قرآن مجید وضع و حال مادر موسي را تعریف مي كند كه  
 

فاش  به درستي كه نزدیك بود وي پرده از راز برداشته و سّر موسي را 

سازد، ولي ما قلب او را تقویت كردیم تا از دارندگان وثوق به خداي تعالي باشد،  

وثوق به این كه خدا فرزند او را حفظ خواهد كرد و دیگر غم او را نخورد، و  

 در نتیجه سّر او را فاش نسازد! 
 

البته به طوري كه قرآن مي فرماید:  قلب مادر موسي به سبب وحي از  

 لي شد، ترس و اندوهي كه باعث مي شد سّر فرزندش فاش گردد.اندوه و ترس خا

 

 مادر موسي در نقش دایه او 
 

منت   السالم  علیه  موسي  به  متعال  خداوند  كه  هائي  احسان  دنبال  در 

 گذاشته، مي فرماید: 

آن وقتي كه خواهرت آمد و شد مي كرد تا خبري از تو به دست آورد    »

در   فرعون  كاركنان  دید  كنند،  مي  اي  معامله  چه  تو  با  كه  بداند  و 

در   را  دهد.  خواهرت خود  را شیر  تو  كه  اي هستند  دایه  جستجوي 

 معرض پاسخ قرار داده و به ایشان مي گوید: 
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زني كه او را كفالت كند؟  هم   آیا مي خواهید شما را راهنمائي كنم به  -

 شیر دهد و هم حضانت  نماید؟  

بدین وسیله تو را به مادرت برگرداندیم تا خوشحال شود و اندوهناك  

 (42)طهنگردد.« 
 

 

موسي    همادر موسي به دخترش ) كه خواهر موسي باشد( گفت كه دنبال

 را بگیرد و ببیند چه بر سرش مي آید و آب  صندوق او را كجا مي برد؟ 

خواهر موسي همچنان دنبال او را گرفت تا آن كه موسي را از دور دید  

كه خدمه هاي فرعون او را گرفتند.  این را از دور دید،  در حالي كه فرعونیان  

 تعقیب و مراقبت او را متوجه نبودند. 

وند مهربان از طریق تحریم تكویني موسي را از قبول  از طرف دیگر خدا

پستان زنان دیگر منع كرد، به طوري كه قبل از آمدن خواهرش از مكیدن پستان  

او شیر دهد پستانش را قبول   آوردند كه به  دایه  امتناع ورزید، و هرچه  زنان 

 ت:نكرد.  در این موقع خواهرش نزدیك شد و وضع را چنین دید، به درباریان گف
 

و  »   تكفل  آنان  كه  كنم  راهنمائي  خانداني  به  را  شما  خواهید  مي  آیا 

كه   خانداني  بگیرند؟  عهده  به  شما  ازطرف  را  كودك  این  سرپرستي 

 « خیرخواه او باشند!

ایشان را راهنمائي كرد به مادر    فرعونیان پیشنهاد او را پذیرفتند و او 

خداوند متعال او را با این  موسي، پس موسي را تسلیم مادر كردند، و در نتیجه  

 نقشه ها به مادرش برگردانید. 

 قرآن شریف مي فرماید: 

 با این نقشه او را به مادرش برگرداندیم،  » 

 تا چشمش روشن شود و غصه نخورد، 

 خدا حق است، ه و تا آن كه بداند وعد 

 «   ولكن بیشتر مردم نمي دانند!   

 

در این آیه، خداي تعالي علت برگرداندن موسي به مادرش را بیان مي كند  
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 كه چرا او را به مادرش برگردانید؟ 

فرزندش یقین پیدا كند.  چون مادر موسي قبل    هدلیلش این بود كه با مشاهد

خدا حق است، و    هخدا را شنیده بود و مي د انست كه وعد  هاز این جریان وعد 

ما موسي را به او برگرداندیم تا با دیدن    -ولي مي گوید    ایمان نیز بدان داشت،

یقین به حقانیت وعد تنها وعد   ه او  بلكه مطلق     هخدا بكند، نه  برگرداندن موسي 

 وعده هاي الهي !  ههم

مردم متأسفانه بیشترشان این را نمي دانند و یقین پیدا نمي كنند، و غالباً  

 لهایشان بدان مطمئن نیست! در وعده هاي خدا گرفتار شك و تردیدند و د 

 

 رشد و جواني موسي در قصر فرعون 
 

 در این قسمت خداي سبحان مي فرماید: 
 

 از جانب خویش محبوبیتي برتو افكندم،» 

 ! «  تا زیر نظر من تربیت شوي 
 

فصل دوم داستان موسي بزرگ شدن او در قصر فرعون است.  آیات  

سراید، كه ما این محبت را در  فوق محبوب شدن  موسي در دل فرعون را مي  

دل او انداختیم تا از كشتن او صرف نظر كند و دوباره موسي به مادرش برگردد،  

 و در دامن او قرار گیرد، و دیدگان مادر روشن گردد و غمناك نشود. 
 

   –این سرنوشت را خداي تعالي به او وعده داده بود 

 « خدا حق است!  ه تا بداند كه وعد »
 

خداوند موسي "ع" را طوري قرار داده بود كه هركس او را مي دید  

دوستش مي داشت، گویا كه محبت الهي بر او مستقر شده بود، و در نتیجه نظر  

احــدي به او نمي افتاد مگر آنكه دوستش مي داشت و قلبش را به سوي موسي  

 جذب مي كرد. 

 ي َعیني! " " ِلتُصنََع َعل –موسي زیر نظر خدا تربیت مي یافت 

یعني ما محبت خود را برتو افكندیم براي این كه فرعون زیر نظر من  

به تو احسان كند، زیرا من با تو و مراقب حال توام، و به خاطر مزید عنایت و  

 شفقتي كه به تو دارم از تو غافل نمي شوم! 
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 قصص     " نَتلُوا َعلَیَك ِمن نَبَاِء مُوسي َو فِرعُوَن بِاْلَحّقِ ...!"    هسور 3 همستند:آی

 10ص 31المیزان ج           

 استضعاف بني اسرائیل  موسي، و

خداوند متعال موسي علیه السالم را در شرایطي خلق كرد كه فرعون در  

اوج قدرتش بود، و آن قدر بني اسرائیل را خوار و زیردست قرارداده بود كه  

 پسربچه هایشان را مي كشت و زنانشان را زنده نگه مي داشت.  
  

در چنین شرایطي، خداوند موسي "ع" را آفرید. و جالب این كه او را در  

امن دشمنش یعني خود فرعون پرورش داد، تا وقتي كه به حد رشد رسید و آن   د

وقت او را از شر وي نجات داد و از بین فرعونیان به سوي مدین بیرونش كرد،  

و پس از مدتي به عنوان رسالت دوباره به سوي ایشان برگردانید، و معجزاتي  

آخرین نفر غرق كرد و  آشكار به وي  داد تا آن كه فرعون و لشكریانش را تا  

بني اسرائیل را وارث ایشان ساخت، و تورات را براي ایشان به موسي نازل  

 فرمود تا هدایت و بصیرت براي مؤمنین باشد. 
 

   

 كشتار نوزادان پسر بني اسرائیل     
 

دودمان بني اسرائیل در مصر از زمان یوسف "ع" اقامت گزیده و در  

پرداخته بودند و تعداد آنها در زمان تولد موسي علیه السالم به  آنجا به زاد و ولد 

 هزاران نفر رسیده بود. 

بردگان مي كرد،    هفرعون معاصر موسي علیه السالم با بني اسرائیل معامل

و در تضعیف آنـــان بسیار مي كوشید، و این كار را تا بدانجا ادامه دادكه دستور  

ان به دنیا مي آید، سر ببرند، و دختران آنان  داد هرچه فرزند پسر براي این دودم

 را باقي بگذارند.     

شوم چه بود؟  او مي خواست به كلي مردان    همعلوم است سرانجام این نقش

منقرض  كلي  به  نسل  شدند  نابود  مردان  وقتي  و  سازد  نابود  را  اسرائیل           بني 

 مي شد. 

كه وي از مفسدین    علت این كه فرعون چنین نقشه اي را ریخت این بود

 في االرض بود كه در زمین فساد مي كرد و اصالح نمي نمود. 
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بدین معني كه خلقت عمومي كه انسان ها را ایجاد كرده و مي كند، و   

دیگر در بسط وجود فرق نگذاشته و تمامي قبایل و    هحتي میان تیره اي با تیر

ن گاه همه را به  دودمان ها را به طور مساوي از هستي بهره داده است، و آ

جهازي كه به سوي حیات اجتماعي و تمتع از متاع حیات زمیني هدایت كند مجهز  

ساخته است تا هر یك به قدر ارزش وجودي و وزن اجتماعي خود بهره مند شود.  

این همان اصالحي است كه صنع ایجاد از آن خبر مي دهد و تجاوز از این سنت  

مي دیگر، و بهره مندي قومي از چیزهائي  و آزاد ساختن قومي و برده كردن قو

كه استحقاق آن را ندارند، و محروم كردن قومي دیگر از آن چه استحقاق آن را  

 دارند، افساد در زمین است، كه انسانیت را به سوي نابودي مي كشاند. 

 

 اراده الهي در انتقال حكومت به مستضعفین زمین  
 

موسي علیه السالم در آن متولد شد،  و محیطي كه    جوّ   در همین آیه آن 

تصویر شده است، كه تمامي آن اسباب و شرایطي كه بني اسرائیل را محكوم به  

آن اسباب    هفنا مي كرد بر او نیز احاطه داشت، و خداوند سبحان اورا از میان هم

 سالم به درآورد. 

 «  َو نُریُد اَن نَُمنَّ َعلَي الَّذیَن استُضِعفُوا في االَرِض ...!  » 
 

 خداي سبحان مي فرماید :  

پروراندیم، ظرف علّو  جّو  ظرفي كه ما موسي را در آن ظرف و آن     -

بود،   اسرائیل  بني  استضعاف  و  مردم  میان  افكني  تفرقه  و  زمین  در  فرعون 

نابودشان كند، در حالي كه ما خواستیم بر    استضعافي كه مي خواست به كلي 

همان ضعیف شدگان انعام كنیم، و از هر جهتي نعمتي ارزاني شان بداریم، كه  

از سنگیني آن گرانبار شوند. یعني خواستیم پیشوایانشان كنیم تا دیگران به ایشان 

اقتداء كنند، و آنان متبوع دیگران و دیگران تابع ایشان شوند، درحالي كه خود  

تابع دیگران بودند، و نیز خواستیم وارث دیگرانشان در زمین بكنیم، بعد  سال ها  

از آن كه زمین در دست دیگران بود، و خواستیم تا در زمین مكنت شان دهیم،  

به این كه قسمتي از زمین را ملك آنان بكنیم تا در آن استقرار یابند و مالك آن  

به غیر همان جائي كه فرعون   باشند، بعد از آن كه در زمین هیچ جائي نداشتند،

مي خواست در همان جا به دیار نیستي رهسپارشان كند. و خواستیم تا به فرعون  

پادشاه مصر و هامان وزیرش و لشكریان آن ها همان پیش آمد را نشان دهیم كه  
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از آن بیمناك بودند، و آن این بود كه روزي بني اسرائیل بر ایشان غلبه یابند، و  

و رسم و سنت آنان را از دستشان بگیرند، همچنانكه خودشان  ملك و سلطنت  

 موسي و برادرش روزي كه به سوي ایشان گسیل شدند، گفتند:  هدربار
 

اینان مي خواهند شما را با سحر خود از سرزمین تان بیرون كنند و  »  

 « راه و رسم زندگي تان را به دست فراموشي و نابودي بسپارند.
 

شریفه نقشه اي را كه فرعون در زیر پرده براي بنــي اسرائیل  این آیـــه  

كشیده بود تصویر مي نماید، و آن این بود كه از بني اسرائیل یك نفر نفس كش  

در روي زمین باقي نگذارد،  و این نقشه را تا آنجا پیش برده بود كه قدرتش به  

جوانب وجود    تمامي شئون هستي و زندگي آنان احاطه یافته بود و ترسش همه

آنان را پر كرده بود، و آن قدر آن بیچارگان را خوار ساخته بود كه حكم نابودي  

 شان را مي داد. 
 

الهي به این تعلق گرفته    هالبته این ظاهر امر بود، ولي در باطن امر، اراد 

بود كه آنان را از یوغ فرعون نجات دهد، و ثقل نعمتي را كه آل فرعون و آن  

را گرانبار ساخته بود، از آنان بگیرد و به بني اسرائیل منتقل    یاغیان گردن كش 

دست فرعون، و تمامي آن اسباب و نقشه    هكند، همان بني اسرائیل خوار و بیچار

هائي كه علیه بني اسرائیل جریان مي یافت، همه را به نفع آنان به جریان بیندازد،  

ان تمامش كند، آري خدا  و آن چه به نفع آل فرعون جریان مي یافت، به ضرر آن

 حكم مي كند، و كسي هم نیست كه حكمش را عقب اندازد. 

 

 تشابه استضعاف بني اسرائیل و مسلمین مكه

 

جمیل به مؤمنین صدر اسالم است    ه غرض سوره قصص بیان این وعد

كه قبل از هجرت به مدینه در مكه بودند. همان  اندك عده اي كه مشركین و  

قریش ایشان را ضعیف و ناچیز مي شمردند، اقلیتي كه در مكه در بین   هفراعنـــ

این طاغیان در سخت ترین شرایـــط به سر مي بردند، و فتـــنه ها و شــدایدي  

 تند.  پشت سر مي گذاش
 

خداوند متعال عین همان سنتي را كه در بني اسرائیل جاري كرد در میان 

سلطنت   و  و عزت  ملك  به  را  ایشان  و  كرد،  جاري  نیز  اسالم  مؤمنین صدر 

 رسانید، و رسول هللا "ص" را دوباره به وطن خود برگردانید! 
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خداوند سبحان این قسمت از تاریخ را كه ذكر مي كند به ایشان وعده    

مي دهد كه به زودي بر آن ها منت نهاده و پیشوایان مردم قرارشان خواهد داد  

و وارث همین فراعنه خواهد كرد، و در زمین مكنت شان مي دهد و به طاغیان  

 قوم آن چه را كه از آن بیم داشتند، نشان مي دهد:
 

بعضي از اخبار موسي و فرعون را برتو مي خوانیم، خواندني  ما »  -

 «بحق!

شود كه: ما بعضى از اخبار موسى و فرعون  و حاصل معناى آیه این مى

ایمان  را بر تو مى  آیات ما  به  قوم كه  این  اینكه  خوانیم، خواندنى به حق، براى 

ست فراعنه قریش  اند در آن تدبر كنند، قومى كه تو را پیروى كردند، و در د آورده 

اند، تا برایشان محقق و مسلم شود كه: خدایى كه آنان گرفتار سختى و شكنجه گشته

آورده  ایمان  او و به فرستاده او  از  به  آزار و شكنجه  این همه  او  در راه  اند، و 

اند، همان خدایى است كه به منظور احیاى حق، و نجات بنى دشمنان تحمل كرده 

ه آنان بعد از ذلتشان، موسى را آفرید، تا ایشان را از آن  اسرائیل، و عزت دادن ب

مى را  فرزندانشان  كه  ذلتى؟  چه  دهد،  نجات  باقى ذلت  را  زنانشان  و  كشتند 

گذاشتند، و فرعون بر آنان بلندپروازى و قدرت نمایى كرده و چنگال قهر خود  مى

 را در آنان فرو كرده، و جور و ستمش را بر آنان احاطه داده بود.
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 فصل دوم 

 و ازدواج او    هجرت موسي هب مدین
 

 

 

 قصص   "َولَّما بَلََغ اَشُدَّهُ َو استَوي آتَیناهُ  ُحكماً َو ِعلماً و...."    هسور 21تا14 همستند:آی

 2ص 31المیزان ج       

 

 بزرگ شدن موسي و اعطاي حكم و علم  

و چون موسي به حد رشد رسید    خداي تعالي در قرآن مجید مي فرماید: »

و جواني تمام عیار شد اورا حكمت و علم دادیم . و این چنین به نیكوكاران  

 «  پاداش مي دهیم!

رسیدن به حد بلوغ و استواء در حیات به معني این است كه آدمي در كار   

زندگي اش استقرار یابد، و این در افراد مختلف است، و بیشتر بعد از بلوغ اشد،  

 ي بعد از هیجده سالگي حاصل مي شود. یعن
 

  عوامل فرار موسي از مصر
 

فرار موسي از مصر و عوامل و شرایط زماني آن را قرآن مجید چنین 

 نقل مي كند:   

وقت غروب بود كه موسي براي اولین بار قصر فرعون را ترك كرده  "  

."  شهري كه موسي بي خبر از اهلش  وارد آن شد همان شهر  وبه شهر رفت 

مصر بود،  معلوم مي شود كه تا آن روز موسي داخل مصر نشده بود، چون نزد  
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فرعون زندگي مي كرد و قصر فرعون هم در خارج شهر مصر بوده است، و  

 موسي از آن قصر بیرون شده وبدون اطالع مردم شهر به شهر در آمده است. 
 

ي وارد شهر شد كه مردم دكان و بازار را تعطیل مي كردند و به  او وقت

 خانه هاي خود مي رفتند، و خیابان ها و كوچه ها خلوت مي شد. 
 

در شهر دو مرد را دید كه یكدیگر را كتك مي زدند.  یكي از آن دو نفر  

اسرائیلي و از پیروان دین موسي و دیگري یك قبطي و دشمن بود. مرد اسرائیلي  

وسي خواست تا او را علیه دشمنش كمك كند.  موسي علیه السالم آن دشمن  از م

را با لطمه اي دفع كرد و ضربه اي كه به او زد او با همان ضربه مرد، در  

 حالي كه موسي عمدي در كشتن او نداشت. 
 

) اما این كه یكي از آن دو پیرو دین موسي بود جهتش این است كه آن  

منتسب به آباء خود ابراهیم و اسحق و یعقوب علیه  روز بني اسرائیل در دین  

السالم بودند، هرچند كه از دین آن بزرگواران در آن روز جز اسم چیزي نمانده  

بود، و بني اسرائیل رسماً تظاهر به پرستش فرعون مي كردند، و اما این كه  

با بني   قبطیان   آن روز  این بوده كه  دومي قبطي و دشمن موسي بود، جهتش 

ائیل دشمني مي كردند، و شاهد این كه این مرد دشمن قبطي بوده، این است  اسر

و قبطیان بر من گناهي دارند،    كه قرآن كریم از موسي حكایت مي كند كه گفت: "

 "( مي ترسم مرا بكشند!

 

 تحلیلي بر مسئله قتل مرد قبطي  
 

قتل مرد قبطي كه با   هصحن  هموسي علیه السالم بالفاصله بعد از مشاهد

 دست او به قتل رسید، گفت: 
 

 » این از عمل شیطان بود، -

 آشكار!   هكه او دشمني است گمراه كنند

 گفت: 

 پروردگارا ! من به خود ستم كردم، -

 اثر این جرم را محو كن! 

 و خدا هم اثر آن جرم را محو كرد. 

 آري !  خدا آمرزگار ومهربان است!  

 موسي گفت: 
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 پروردگارا!  -

 به خاطر این نعمت كه به من ارزاني داشتي  

 نمي شوم! «  تا آخر عمرم هرگز پشتیبان مجرمین 
 

منظور موسي این بود كه این كتك كاري كه میان آن دو اتفاق افتاده بود،  

از جنس عملي است كه به شیطان نسبت داده مي شود، و یا از عمل شیطان ناشي  

مي شود، چون شیطان است كه میان آن دو عداوت و دشمني انداخته و به كتك  

سي مداخله كند و مرد  كاري یكدیگر واداشته بود و كار تا بدانجا منجر شد كه مو 

 قبطي به دست او كشته شود،  و موسي در خطر و گرفتاري سختي دچار شود.   

او مي دانست كه این جریان پنهان نمي ماند و به زودي قبطیان علیه او  

شورش مي كنند خبر به گوش اشراف و درباریان و سپس به گوش خود فرعون  

مداخله داشته شدیدترین انتقام را  مي رسد، و از او و از هر كسي كه در جریان 

 خواهند گرفت. 

اینجاست كه متوجه مي شود در ضربه اي كه به آن قبطي زد، لطمه اي  

كه باعث مرگ او شد اشتباه كرده، و این وقوع در اشتباه را به خدا نسبت نمي  

دهد براي این كه خداي تعالي جز به سوي حق و صواب راه نمي نماید، لذا حكم  

 ن كه این عمل منسوب است به شیطان! كرد به ای
 

و این عمل، یعني كشتن قبطي، هرچند نافرماني موسي نسبت به خداي  

دفاع از مرد    هتعالي نبود، براي این كه اوالً خطائي بود غیر عمدي، و ثانیاً جنب

اسرائیلي داشت، و مرد كافر و ظالمي را از او دفع كرد، ولكن در عین حال این  

ك نبوده  هم  شیطان  طور  چون  باشد،  نداشته  اي  مداخله  هیچ  آن  در  شیطان  ه 

و   دارد،  وا مي  خدا  نافرماني  گناه و  به  را  آدمي  راه وسوسه  از  همانطور كه 

همچنین او را به هر كار مخالف صواب نیز وادار مي كند، كاري كه گناه نیست  

ه  گرفتاري و مشقت است،  همچنانكه آدم و همسرش را از را  هلكن انجامش مای

خوردن از آن درخت ممنوعه، گمراه نمود، و كار آنان را بدانجا كشانید كه از  

 بهشت بیرون شدند! 
 

 

 سرگرداني موسي در شهر مصر  
 

دیگر به سوي قصر   قتل مرد قبطي،  السالم بعد ازجریان  موسي علیه 

آن روز هم تا  كه  اي  خانه  بود،    هفرعون،  برده  به سر  جا  آن  در  عمرش را 

برنگشت، و شب را در شهر مصر سپري كرد.  تمام این مدت را در ترس و  
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نگراني گذراند و همین كه صبح شد دوباره همان مرد بني اسرائیلي را دید كه  

مجدداً او را به كمك مي طلبد، و این بار نیز با یك قبطي دیگر در گیر شده بود.   

تو در  از  » موسي  گفت:  كه    بیخ  هستي،  گمراه  مردي  آشكارا  تو  كه          راستي 

 «نمي خواهي راه رشد و صواب را پیش بگیري؟ 

این توبیخ و سرزنش بدان جهت بود كه آن مرد با مردمي دشمني و مقاتله  

 مي كرد كه از دشمني و كتك كاري با آنان جز شر و فساد بر نمي خواست. 

وسي با این توبیخ و عتابش بنا دارد او  مرد اسرائیلي خیال كرده بود م

اي موسي!  آیا مي خواهي مرا    را بكشد لذا از خشم او بیمناك شد و گفت:  »

 «بكشي همان طور كه دیروز یك نفر را كشتي؟ 

از سخن او مرد قبطي طرف دعوا فهمید كه قاتل قبطي دیروزي موسي  

ش داد، و فرعون و  بوده است، لذا به دربار فرعون برگشت و جریان را گزار

 درباریانش به مشورت نشستند و سرانجام تصمیم به قتل موسي گرفتند! 
 

) تورات موجود در عصر نزول قرآن هر دو طرف دعوي را در آن  

روز اسرائیلي معرفي مي كند، در صورتي كه قرآن مشخص مي سازد كه یك  

دعواي روز  طرف دعوا یعني كسي كه به قتل رسید و همچنین كسي كه طرف  

 بعد بود هر دو قبطي و دشمن بني اسرائیل بودند. ( 

 مردي از باالي شهر كه قصر فرعون آنجا بود دوان دوان آمد و گفت: 

 اي موسي درباریان مشورت مي كردند كه تو را بكشند،  -»

 ! « از شهر بیرون شو كه من خیرخواه توام  
 

ر فرعون و  ظاهر آیه این است كه مشورت براي قتل موسي در حضو

به دستور او صورت گرفته بود، و این مردي كه آمد و به موسي خبر داد كه  

تصمیم گرفته اند تو را بكشند، از همان مجلس آمده بود و از آن جائي كه قصر  

فرعون بیرون شهر مصر بوده، تعبیر فرموده به این كه مردي از باالي شهر  

 آمد. 
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 هجرت موسي از مصر به مدین

موسي علیه السالم از شهر بیرون شد در حالي كه نگران پشت سر  پس 

 خود بود و گفت: 

 « پروردگارا!  مرا از شر مردم ستمكار نجات بخش !  - »

 وقتي موسي بعد از خروج از مصر متوجه " مدین " شد، گفت: 

 «  از پروردگارم امید دارم كه مرا به راه درست هدایت كند! -»
 

كه موسي علیه السالم قصد شهر مدین را داشته    از سیاق آیه بر مي آید

ولي راه را بلد نبوده است و از پروردگارش امید داشته كه او را به راه مدین  

 هدایت كند. 
 

 تنهائي و گرسنگي موسي در مدین      
 

وقتي موسي به آب مدین رسید، درآنجا جماعتي از مردم را دید كه داشتند  

و در نزدیكي آنها دو نفر زن را دید كه گوسفندان    گوسفندان خود را آب مي دادند،

خود را از این كه به طـــــرف آب روند جلوگیري مي كردند.  موسي از راه  

استسفار، و از این كه چرا نمي گذارند گوسفندان به طرف آب بیایند، و از این  

 شما چه مي كنید؟  -كه چرا مردي همپاي گوسفندان نیست، پرسش كرد، و گفت:  

فتند: ما گوسفندان خود را آب نمي دهیم تا آن كه چوپان ها از آب دادن  گ

گوسفندان خود فارغ شوند.  یعني ما عادت داریم و این كار را همیشه به این  

تواند   انجام مي دهیم، و چون پدرمان پیرمردي سالخورده است و نمي  ترتیب 

ین كار را انجام مي  همراه ما بیاید و متصدي آب دادن گوسفندان باشد لذا ما ا

 دهیم. 

موسي علیه السالم از گفتار آن دو دختر، و كنار كشیدن آنها از چاه و  

طرز آب دادن گوسفندان، نوعي تعجب آمیخته به عفاف در كار آنها احساس كرد،  

و فهمید كه مردم به آن دو دختر تعدي كرده اند لذا پیش رفت و براي آنان آب  

 یراب كرد. كشید و گوسفندان آنها را س

موسي پس از آب دادن گوسفندان دختران شعیب و رفتن آنها تنها ماند و  
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 براي استراحت به سایه پناه برد، چون حرارت هوا بسیار زیاد شده بود، گفت:  

 » َرّبِ اِنّي ِلما اَنَزلَت اِلَيَّ ِمن َخیٍر فَقیٌر ! «  -

 پروردگارا! من به آن چه از خیر به سویم نازل كرده اي محتاجم!    -
 

آن یعني    ه" درخواست طعام نیست بلكه نتیج نازل كردن خیر  مراد از " 

اعمال صالح و كارهائي كه موجب رضاي   آن  با  نیروي بدني است كه بتواند 

 خداست، انجام دهد. 

این اظهار فقر و احتیاج به نیروئي كه خدا آن را به وي نازل كرده و   

خودش به وي داده، كنایه است از اظهار فقر به طعامي كه آن نیروي    هبه افاض

 ارد، تا بدان وسیله كارهاي صالح انجام دهد. نازله و آن موهبت را باقي نگهد

 

 مراقبت در اعمال و اندیشه موسي
 

از بیان فوق روشن مي شود كه موسي علیه السالم در اعمال خود مراقبت  

شدیدي داشته است و هیچ عملي را انجام نمي داده، و حتي اراده اش را هم نمي  

جهاد در راه او، حتي اعمال  كرده، مگر براي رضاي پروردگارش، و به منظور  

این   داده است، و غذا را هم براي  انجام مي  این منظور  طبیعي اش را هم به 

 منظور مي خورده كه نیرو براي جهاد و تحصیل رضاي خدا شود! 
 

این نكته از سراپاي داستان او به چشم مي خورد، چه این موسي همان  

ه نیرویش صرف یاري مظلوم  كسي است كه بعد از زدن قبطي بالفاصله از این ك

و كشتن ظالمي شده شكر مي گذارد، و وقتي از مصر بیرون مي آید از در انزجار  

 « پروردگارا ! مرا از قوم ظالمین نجات بخشیدي!»  از ستم و ستمكار مي گوید:  
 

و هم اوست كه وقتي به راه مي افتد از شدت عالقه به راه حق و ترس از  

شاید پروردگارم مرا به راه  امیدواري مي كند كه » انحراف از راه حق، اظهار  

 «  درست هدایت كند!
 

و باز اوست كه وقتي گوسفندان شعیب را آب مي دهد و به طرف سایه  

مي رود، از در مسرت از این كه نیروئي كه خدا به او داده صرف راه رضاي  

آن را سست  خدا شده، و دریغ از این كه این نیرو را از كف بدهد، و نخوردن غذا  
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 كند، مي گوید: 
 

 « پروردگارا ! من محتاج بهر چیزي هستم كه از خیر مي فرستي!»  -
 
 

و نیز هموست كه وقتي خود را اجیر شعیب علیه السالم مي كند و سپس  

 دختر او را به عقد خود در مي آورد مي گوید: 
 

 «  خداوند بر آن چه كه ما در این قرارداد مي گوئیم وكیل است !» 

 

 قرارداد كار و اشتغال موسي با شعیب 
 

چیزي نگذشت كه یكي از آن دو دختر با حالت شرم، كه از راه رفتنش  

 معلوم بود، برگشت و به موسي گفت:  
 

 پدرم تورا مي خواند تا پاداش آب دادنت را بدهد ! -
 

 همین كه موسي نزد پیرمرد آمد و داستان خود به او گفت، پیرمرد گفت: 
 

 كه از مردم ستمگر نجات یافته اي !دیگر مترس  -
 

آی از  السالم در    هاین قسمت  قرآن كریم نشان مي دهد كه شعیب علیه 

برخورد با موسي علیه السالم نخست احوال  او را پرسیده و موسي داستان خود  

را به او بیان كرده است و شعیب خوشحال شده و گفته است كه از شر فرعونیان  

 رعونیان در مدین تسلطي نداشته اند. نجات یافنه است، چون ف
 

 استجابت سه دعاي موسي 
 

در اینجا سه دعائي كه قبالً موسي علیه السالم كرده بود مستجاب مي شود،    

چون یكي از درخواستهایش این بود كه خدا او را از مصر و از شر مردم ستمگر  

یافته است.    نجات دهد، كه شعیب در این آیه به وي مژده مي دهد كه او نجات   

دوم از درخواستهایش این بود كه امیدوار بود خدا او را به راه درست ) سواء  

دعائي بود.  درخواست سومش    ه السبیل ( راهنمائي كند كه این بیم خود به منزل

رزق بود، كه در اینجا شعیب او را دعوت مي كند كه مزد آب كشیدنش    هدربار

ده سال او را تأمین كرد و همسري به او داد  را به او بدهد، و عالوه بر آن رزق  

 سكونت و آرامش خاطرش باشد!  هكه مای
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 دختر شعیب
 

 یكي از دو دختر شعیب كه آنجا حاضر بودند به پدر گفت: 
 

 چه خوب است كه او را اجیر كني،   » -

 !« كه بهترین اجیر مي تواند باشد، چون هم قوي است و هم امین 
 

 

اجیر كردن این بود كه موسي در تمام حوایج شعیب  البته منظور از این  

را كمك كند، و قائم مقام او در تمام كارهایش باشد، هرچند در نظر اول تنها 

 چراندن گوسفندان به نظر مي آید.  همسئل
 

معرفي كرد، معلوم    امینو    قوياز این كه دختر شعیب "ع" موسي را  

در آب دادن گوسفندان فهمیده  عملكرد موسي "ع"   ه مي شود كه آن دختر از نحو

كه او مردي نیرومند است، و همچنین از عفتي كه آن جناب در گفتار با آن دو  

دختر از خود نشان داد، و از این كه غیرتش تحریك شد و گوسفندان آنان را آب  

پدرش، چیزهائي دیده بود كه به عفت    هداد، و نیز از طرز به راه افتادن او تا خان

 ي برده بود. و امانت او پ
 

این پیشنهاد، همان دختري بود كه به دستور پدرش رفت و موسي    هو گویند

 را به خانه دعوت كرد. 
 

 

 "ع" ازدواج موسي با دختر شعیب
 

شعیب علیه السالم پیشنهادي به موسي علیه السالم مي كند، و آن این كه  

یكي از دو دختر  خود را براي هشت یا ده سال اجیر او كند، و در مقابل او هم  

خود را به همسري به عقد وي در آورد.  البته این قرارداد عقد قطعي نبود، به  

 شهادت این كه در آیه معین نكرده كدام یك از آن دو دختر شعیب همسر وي شد. 

از عبارت آیه بر مي آید كه دختران شعیب در آن هنگام حاضر بودند، و  

نكاحت در آورم، ) در مقابل این كه تو  شعیب گفت یكي از این دو دخترم را به  

 هم خودت را اجیر كني براي من در مدت هشت سال! ( 
 

جالبي كه در آیه وجود دارد، عبارت " ثماني حجج" است، كه سال    هنكت

را " حجه" خواند و آن به این عنایت بود كه در هر سال یك بار حج بیت الحرام  
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جا روشن مي شود از همین  و  شود،  خان  ه كه مسئل  انجام مي  خدا جزو    هحج 

 شریعت ابراهیم علیه السالم بوده و در نزد مردم آن دوره نیز معمول بوده است. 
 

البته اگر ده سال تمام كني خودت كرده    – جزو شرایط قرارداد این بود كه  

اي و آن دو سال جزو قرارداد اصلي و شرط اصلي نیست، و من نمي خواهم بر  

 ي مرا خواهي یافت كه انشاء هللا از صالحانم! تو سخت بگیرم، و به زود

كاري كه از او مي خواهد، و    هشعیب در این جمله خبر مي دهد از نحو

مي فرماید كه من مخدومي صالح هستم، و نمي خواهم تو در خدمتگزاري من  

خود را به زحمت و مشقت اندازي و این صالح بودنم را تو هم انشاء هللا در من  

 خواهي یافت. 

 سي"ع" در پاسخ گفت: مو
 

این قرارداد كه گفتي و شرط ها كه كردي، و این معاهده كه پیشنهاد   -

نمودي، ثابت باشد بین من و تو، نه من مخالفت آن مي كنم و نه  

سر  به  خواستم  كه  سال  ده  یا  سال  هشت  مدت  دو  از  هریك          تو، 

چه  آن  بر  خدا  و  باشي،  نداشته  اعتراض  حق  تو  و  رسانم،           مي 

 مي گوئیم وكیل باشد!

او خدا را در آنچه بین خود شرط و پیمان بستند، وكیل مي گیرد كه به  

طور ضمني او را گواه هم گرفته است تا در صورت تخلف و اختالف حكم و  

 داوري بین آن دو با او باشد! 

بلكه گفت كه وكیل باشد، براي  موسي "ع" نگفت كه خد ا شاهد باشد، 

اینكه شهادت و داوري همیشه با خداست، و احتیاج به شاهد گرفتن كسي ندارد،  

 و اما وكیل شدنش وقتي است كه كسي او را وكیل خود قراردهد. 

این در جاي دیگر قرآن نیز آمده كه وقتي یعقوب علیه السالم خواست از  

 را به او برگردانند، گفت:  بنیامینفرزندانش میثاق بگیرد كه 

 اهلَلُ َعلي ما نَقوُل وكیل !  -

 
  



 
 معارف قرآن ذر المیزان                                                     کتاب ییست و  سوم: زندگانی موسی )ع(  34

 

 فصل سوم 

 وادی طور   رد     "ابالغ شباهن رسالت موسي

 

   

قصص "  فَلَّما قَضي مُوسَي  االََجَل  َو ساَر بِاَهِلِه آنََس ِمن جانِِب الّطوِر    هسور  29همستند:آی

 49ص 31المیزان ج                                                               ناراً...." 

 حركت شبانه موسي از مدین به مصر 

با ش قرارداد را  كند كه چون موسي"ع" مدت  نقل مي  عیب  قرآن مجید 

پیامبر به سر رسانید، یعني آن مدتي را كه قرار گذاشت براي شعیب خدمت كند،  

و دو سال را نیز بر اساس روایات وارده، اضافه خدمت كرد، همسر خود را  

برداشت و به راه افتاد، و در راه از سمت طور آتشي از دور دید و به خانواده  

 اش گفت: 
 

 احساس مي كنم،  آتشي من از دور   »           

 شما در اینجا بمانید،  

 خبري كسب كنم،  آتش تا شاید از كنار آن  

 «  بیاورم و خود را گرم كنیم...!  آتش و یا پاره اي از  
 

سیاق آیه شهادت مي دهد كه این جریان در شب واقع شده است. گویا شبي   

بسیار سرد بوده است. همچنین بر مي آید كه موسي علیه السالم و همراهانش راه  

 را گم كرده بودند.  

در چنـــین شرایطي، آتشي از طرف بلندي طور كه درآن نزدیــــكي ها   
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ل خود دستور مي دهد تا در همانجا بوده، به چشم موسي"ع" مي خورد، و به اه 

بمانند و او برود به طرف آنچه به چشمش خورده و شاید در آنجا انساني ببیند و  

از او بپرسد راه كجاست، و یا آنكه پاره اي آتش گرفته و بیاورد تا با آن گرم  

 شوند. 
 

شاید از آن برایتان پاره اي بیاورم و یا بر كنار   طه فرموده:   ه در سور  

! این تعبیر بهترین دلیل است بر این كه این كاروان در آن  ش راهنمائي شوم آت

 شب راه را گم كرده بود.  

 

 

 نمل                " اِذ قاَل مُوسي اِلَهِلِه اِنّي آنَسُت ناراً ...!" ه سور7همستند:آی

 249ص 30المیزان ج    
 

 

 جزئیاتي ازآتش طور  

نبوت موسي   آغاز  هم  نمل  آیدر سوره  با  السالم را       زیر شروع   هعلیه 

 مي كند:
 

   " اِذ قاَل مُوسي اِلَهِلِه اِنّي آنَسُت ناراً ...!"    -
 

 خود گفت:  ه چون موسي به خانواد

 من آتشي مي بینم به زودي خبري از آن براي شما مي آورم،  -

 « یا شعله اي از آتش گرفته مي آورم تا شاید گرم شوید! 
 

نمل ماجرائي را كه از این داستان در سوره هاي    هفوق در سور  هسیاق آی 

دیگر آمده، تأئید مي كند، و شهادت مي دهد بر این كه موسي علیه السالم در این  

هنگام كه از دور آتشي دیده، داشته خانواده اش را به سوي مصر مي برده، و  

  در حین حركت راه را گم كرده، و خود و خانواده اش دچار سرما شده اند.  و 

شب هم شب بسیار تاریك بوده است.  در این هنگام از دور آتشي دیده و خواسته  

تا نزدیك آن برود تا اگر انساني در كنار آتش یافت شود از او راه را بپرسد، و  

یا پاره اي آتش بگیرد و نزد اهلش بیاورد و در آنجا هیزمي آتش كند تا گرم 

 شوند، لذا به خانواده اش گفت: 



 
 معارف قرآن ذر المیزان                                                     کتاب ییست و  سوم: زندگانی موسی )ع(  36

 ینجا باشید كه من احساس آتشي كردم و آن را دیدم، ا  -        

 از جاي خود تكان نخورید،

 كه به زودي از آن آتش یعني از كنار آن آتش خبري مي آورم، 

 و به راهنمائي او راه را پیدا مي كنم، 

 و یا شعله اي از آن آتش مي آورم تا هیزمي آتش كنید و گرم شوید!  
 

نامبرده تنها براي آن جناب هویدا شده و    و از سیاق آیه بر مي آید كه آتش

غیر از او كسي آن را ندیده است، وگرنه به طور نكره نمي گفت كه من آتشي  

 مي بینم بلكه آن را نشان مي داد و به آن اشاره مي كرد. 
 

همراه موسي در این شب، همسر او، دختر شعیب پیامبر بود، كه موسي  

خود را به پایان برده و با خانواده اش به  بعد از سالها شباني براي شعیب تعهد  

مصر برمي گشت.  احتمال دارد در آن روز به غیر همسرش شخص یا اشخاص  

باشند، چون موسي   بوده  آن همراهش  یا غیر  یا مكاري  خادم  قبیل  از  دیگري 

خطاب را با عبارت " شما " بیان كرده است، یا این كه همسرش تنها بوده و قائم  

لقي شده است، چون در مواقع حساس و جاهاي وحشت انگیز یك  مقام چند نفر ت

 نفر در ایجاد انس در دل آدمي كار چند نفر را مي كند. 
 

( آمده كه موسي در این  2۰  هدر تورات ) ِسفر خروج اصحاح چهارم آی

 سفر همسر و فرزندانش را همراه داشته است. 
 

 
 

 2۱۰ص   27طه    "  َو َهل اَتیَك َحدیُث مُوسي...؟"    المیزان ج  هسور 48تا  ۹ همستند:آی

 

   موسي در كوه طور

 ازآنچه در طور گذشت سوره طه چنین نقل مي كند:
 

 آیا خبر موسي به تو رسیده است؟  » -

 آن دم كه آتشي دید، و به اهل خود گفت:  

 اینجا بمانید كه من آتشي مي بینم، -

 برایتان بیاورم، شاید شعله اي از آن  

 «  یا پیرامون آن كسي را ببینم كه راه را بلد است...! 
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افق از طرف راست    ههمین كه موسي نزدیك آتش رسید صدائي از كران 

 – از درختي كه در قطعه زمین مباركي واقع بود، برخاست كه 

 !     ي موسيا » -

 هستم،   للا به درستي كه من 

 ! « رّب العالمینم و 
 

راست وادي(    ه خاصي است از شاطي ایمن ) لب  همباركه قطعه و نقط  هبقع

 كه در آن درختي قرار داشت كه نداي موسي از آن درخت برخاست. 
 

مبارك بودنش به همین خاطر بود كه نداي الهي و تكلم او با موسي از آن  

برخاست، و از این راه شرافتي یافت، و موسي به خاطر همین شرافت و قداست  

 شد كفش خود را بكند:  مأمور
 

 ! «   طُوائي  نعلین خود را بكن كه تو در وادي مقدس»  - 
 

شریفه، بدون تردید، داللت دارد بر این كه درخت مزبور به وجهي    هاین آی

این نیز مسلم است كه   آن گفتگو بوده است، و چیزي كه هست  ندا و  آن  مبدأ 

 درخت سخن نگفته بلكه سخن، سخن خدا و قائم به او بوده است، نه به درخت! 
 

در  همان طور كه كالم یكي از ما آدمیان قائم است به خود متكلم، پس  

حقیقت درخت حجابي بوده كه خداي تعالي از وراي آن با موسي سخن گفت.    

البته این احتجاب به معنائي بوده كه الیق ساحت قدس او باشد،  احتجابي كه با 

 او بر هر چیز منافات نداشته باشد.  هاحاط
 

شوري مي فرماید كه تكلم كردن خدا با خلق به یكي از سه نحو   ه در سور

 است: 

 رسول و مبلّغ،  هه وسیل یكي ب

 دومي از وراي حجاب، 

 سومي كه عالي ترین مراحل تكلم است، تكلم بدون واسطه و بدون حجاب.  
 

تكلم خدا با موسي علیه السالم، این سخن گفتن بدون واسطه نبوده    ه دربار

این تكلم درخت بوده كه   بلكه از وراي حجاب بوده است، و حجاب در  است، 

 واسطه شد بین خداي سبحان و موسي علیه السالم. 
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 آنجا كه خداي تعالي فرمود: 

 ! « َربُّ العالَمین   للاُ اَناَ  اِنّي » 

  است، خبر مي دهد، و او را به  « للا » در آن از ذات متعالي كه نامش 

انواعش    هوصف وحدانیت و یكتائي در ربوبیت توصیف مي كند، و شرك را به هم

به طور مطلق از او نفي مي كند، به این بیان كه وقتي او را به ربوبیت براي  

این كه  ههم با در نظر گرفتن        به معناي مالك و مدبر    ربّ   عالمیان ستود،  و 

مي باشد، مستحق است كه مملوك هایش او را بپرستند، و دیگر چیزي از عالمیان 

غیر او باقي نمانده    ربّي  باشد،  در نتیجه دیگررا باقي نگذاشته كه مربوب غیر او  

 و معبودي سواي او نیست! 

 
   

 تكلم الهي با موسي 
 

 

سخن گفتن خداي تعالي با موسي علیه السالم    ۱4تا  7 هنمل آی هدر سور

 را چنین شرح داده است: 

 وقتي موسي نزد آتش آمد ندائي به گوشش خورد:
 

 ! مبارك باد هركه در این آتش است، و هركه پیرامون آن است »  -

 و پروردگار جهانیان منزه است!  

 « اي موسي!  بي گمان من خداي نیرومند و فرزانه ام!  
 

نیز تكرار شده است. آنجا در این    ۱3  هطه آی  هاین صحنه و بیان در سور

 كه چه ندائي از آتش برخاست، فرموده: 
  

 همین كه نزد آتش آمد، ندا شد:  »                       

 اي موسي! به درستي كه من، آري خود من هستم كه پروردگار توام!  

 پس نعلین خود بكن!  

 كه تو در وادي مقدس طوي هستي!  

 من تو را بر گزیدم!  

 ( ۱3) طه « پس بدانچه به تو وحي مي شود گوش فراده !   
 

آن چه پیرامون آتش    "  از این بیان چنین به نظر مي رسد كه منظور از 
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مورد بحث كسي است كه پیرامون آتش بوده، كه  یا موسي به    ه در آی  "است،

 تنهائي بوده است، و یا اگر غیر از او نیز بوده، موسي هم بوده است.  
 

 مراد به مبارك بودن او همان برگزیدن او بعد از تقدیس اوست! 

 " كیست؟  آن كه در آتش است! - َمن في النّار اما این كه مراد به "

 – بعضي گفته اند: خداست، و معنایش این است كه 

 مبارك است آن كسي كه سلطان و قدرتش در آتش ظهور كرده است !  
 

چون صداي گفتگو از درخت بر مي خواست، درختي كه به شهادت آیات  

این مفسر معناي   هقصص، آتش اطرافش را احاطه كرده بود، و بنا به گفت  هسور

   – آیه  این مي شود كه 
 

 مبارك است آن كسي  " -

 كه با كالم خود از آتش براي تو تجلي كرد، 

 " !و خیر كثیر به تو داد   
  

   : هآن وقت جمل 

 َرّبِ العالَمیَن ! «  ِللا» َو ُسبحاَن 
 

تنزیه خداست از این كه جسم یا جسماني باشد و مكان به او احاطه یابد و  

منظور از آن به شگفت در آوردن  یا در دسترس حوادث قرار گیرد، نه این كه  

 موسي باشد، كه بعضي ها گفته اند. 
 

مفسرین در این باره حرف هاي مختلفي زده اند. برخي گفته اند كه منظور  

خود موسي بوده كه در آتش بوده و اطرافش پیامبران بوده اند.  و برخي گفته اند  

د كه درخت بوده  كه نورخدا بوده و اطرافش موسي بوده، و برخي دیگر گفته ان

آتش و اطرافش مالئكه بوده اند، و خدا را تسبیح مي گفته اند. لكن در   هدر احاط

 بیشتر این وجوه من در آري روشني است كه از نظر خواننده مخفي نمي باشد! 
 ( 24۹ص3۰) المیزان ج 

 

 

نیز تكلم خدا با موسي علیه السالم را چنین    ۱4تا    ۱۰  هدر سوره طه آی

 شرح مي دهد: 

 و چون به آتش رسید،  ندا داده شد:  »        
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 اي موسي !  

 توام ! پروردگار من خود 

 كفش خود از پا در آر، كه تو در وادي مقدس طوي هستي! 

 من تو را برگزیده ام،

 به این وحي كه مي رسد گوش فرا دار: 

 یكتایم! من خداي  -

 خدائي كه معبودي جز من نیست!  -

 عبادت من كن !  -

 « و براي یاد كردن من نماز بپا دار ...!  -
 

طور قرار دارد و همان جاست كه    ه" جلگه اي است كه در دامنطوي"  

" نامیده است.  و این نام و توصیف دلیل بر  وادي مقدس   خداي سبحان آن را "

داده   آن  این است كه چرا به موسي دستور  احترام  تا كفشش را بكند.  منظور 

 سرزمین بوده است تا با كفش لگد نشود! 

كرد، دلیل بر این    " اِنّي اَنَا َربُّك !  "  اگر كندن كفش را فرع بر عبارت  

قرب به خدا، و    هاست كه تقدیس و احترام وادي به خاطر این بوده كه حضیر

 - محفل حضور و مناجات به درگاه اوست، پس مي توان چنین گفت كه 

 به موسي ندا شد: 

 این منم پروردگارت،  -

 و اینك تو به محضر مني،  

 و وادي طوي به همین جهت تقدس یافته،  

 شرط ادب به جاي آر،    

 و كفشت را بكن !   

 

 تقدس زمان ها و مكان ها  
  
یابد،  با مالكي كه    در باال گفته شد، هرمكان و زمان مقدسي تقدس مي 

مشرفه، مسجدالحرام و سایر مساجد و مشاهد مشرفه و محترمه در    همانند: كعب

 اسالم. 

همچنین است اعیاد و ایام متبركه، كه قداست را از راه انتساب به واقعه  

رده است،  اي شریف كه در آن واقع شده، یا عبادتي كه در آن انجام شده، كسب ك
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 وگرنه بین اجزاء مكان و زمان تفاوتي نیست! 

 

 چگونه به موسي وحي شد؟ 
 

را شنید    » یا مُوسي ! اِنّي اَنَا َربُّك! «موسي علیه السالم وقتي نداي 

از آن به طور یقین فهمید كه صاحب ندا پروردگار او، و كالم كالم اوست.  چون  

و، كه خود خداي تعالي تصریح كرده  كالم نامبرده وحیي از خداي سبحان بود به ا 

بر این كه خداي واحد با احدي جز به وحي و یا از وراء حجاب و یا با ارسال  

 رسول تكـــلم نمي كند، و هرچه بخواهد به اذن خود وحي مي كند.  
 

از این مطلب فهمیده مي شود كه میان خداي سبحان و كسي كه خداي   

رسول یا حجاب نباشد، و تنها   هكه به وسیل  سبحان با او تكلم مي كند، در صورتي

وحي صورت گیرد، هیچ واسطه اي نیست، و وقتي هیچ واسطه اي    ه به وسیل

نبود شخص مورد وحي كسي را جز خدا همكالم خود نمي یابد، و در وهم او  

خطور نمي كند، و غیر كالم او كالمي نمي شنود، چه اگر احتمال دهد متكلم غیر  

  -و یا كالم كالم غیر او باشد، دیگر خداي تعالي باشد،
 

 !«  َكلََّم للاُ موسي تَكلیماً »             
 

 به طوري كه واسطه اي نباشد، صادق نمي شود!
 

مي شود،    و این حال، حال هر نبي و پیغمبر است. دراولین وحیي كه به او 

كند در این  و نبوت و رسالت او را به او اعالم مي دارد، هیچ شك و ریبي نمي  

كه صاحب این وحي خداي سبحان است، و در درك این معني هیچ احتیاجي به 

حجتي نیست،  زیرا اگر محتاج به یكي از   هاعمال نظر یا درخواست دلیل یا اقام

آنها شود باز هم یقین پیدا نمي كند كه به راستي پیغمبر شده است، چون ممكن  

تعقل از آن    ه قو هصیت دلیل، و استفاداست اطمیناني كه به دست آورده اثر و خا

 دلیل باشد، نه تلقي از غیب بدون واسطه! 
 

پس حاصل كالم این شد كه پیغمبران در بار اولي كه وحي خداي تعالي  

در   اول  در همان  است، كه  و وحي هم طوري  گیرند، طوري هستند،  را مي 

آی از  هم  مطلب  این  كنند.  مي  پیدا  ایمان  آن  صدق  به  قلب  استفاده سویداي             ه 

 مي شود، و هم از حكم عقل! 
 



 
 معارف قرآن ذر المیزان                                                     کتاب ییست و  سوم: زندگانی موسی )ع(  42

 

چیزي كه    وحي هم مانند سایر افعال خداي تعالي بدون واسطه نیست،

هست، اصل مطلب توجه مخاطبي است كه كالم را دریافت مي كند. اگر متوجه  

واسطه اي كه حامل كالم خداست بشود و آن واسطه میان او و خدا حاجب باشد،  

ن كالم همان رسالتي است كه مثالً فرشته اي مي آورد و وحي  در این صورت، آ

آن فرشته است، و به این نمي گویند خدا با او تكلم كرد، ولي اگر متوجه خود  

خداي تعالي باشد، وحي او خواهد بود، و در این صورت صحیح است گفته شود  

ي باشد،  كه خدا با فالني سخن گفت، هرچند كه در واقع حامل كالم خدا فرشته ا 

ولي چون او متوجه واسطه نشده، وحي وحي خود خدا مي شود، چنانچه به موسي  

 خطاب شد: 

 «  گوش كن بدانچه وحي مي شود! -  فَاستَِمع ِلما یُوحي »
 

كه عین ندا از جانب طور را وحي هم خوانده و در موارد دیگر كالمش  

 اثبات حجاب هم نموده است. 

 

 موقف حضور
 

 موسي "ع" فرمود: ندائي كه به 

 من خود پروردگار توام،  نعلین از پاي دربیار ! -

در واقع موسي را متوجه مي كند به این كه موقفي كه دارد، موقف حضور  

و مقام شفاهي و روي در روي سخن گفتن است، و خدا با او خلوت، و او را از  

 فرماید: خود به مزیـــد عنایت اختصاص داده است، و بیان آیه كه مي 
 

! « نشانگر آن  من خدایم   -«   و نمي فرماید: »  من پروردگار توام!   -» 

 است. 
 

  ه« تكرار جمل من خود خدایم! –  نّي اََن للا اِو اگر بعد از آن فرمود: » 

فرمود: »   َربُكقبلي كه  اَنَا  جملاِنّي  در  نیست، چون  قبلي در عین معرفي    ه « 

صاحب كالم، مقام را هم از اغیار خالي مي سازد، تا وحي را انجام دهد، ولي  

 دوم فقط وحي است.  ه در جمل
 

« و نام صاحب ندا را نیاورد لطفي به كار  نُوديدر این كه فرمود: »  

رفته كه با هیچ مقیاسي نمي توان گفت چه مقدار است، و در آن اشاره است به  
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 هور این آیت براي موسي به طور ناگهاني و بي سابقه بوده است. این كه ظ

 

 

 "  َو اَنَا  اَختَرتَُك فَاستَِمع  ِلما یُوحي ...!"                    طه     هسور 48تا  13 همستند:آی

 216ص  27المیزان ج 
 

 

 برگزیده شدن موسي"ع" 

طورناگهاني، در یك تا اینجا گفته شد كه چگونه موسي در وادي طور به 

اضطراري همراه همسرش، از دور آتشي دید و به سراغ آن رفت و ندا    هلحظ

 آمد و خداي تعالي با او تكلم فرمود و او را به پیامبري برگزید: 
 

 من تو را بر گزیده ام!  -

 به این وحي كه مي رسد گوش فرادار !  -
 

انسان را وادارد  در این لحظه مشیت الهي به این تعلق گرفته كه فردي از  

تا مشقت حمل نبوت و رسالت را بر دوش كشد.  چون در علم خدا، موسي بهتر  

 از دیگران بوده، بدین جهت او را اختیار كرده است. 

با عبارات فوق، خداوند متعال اختیار نبوت و رسالت را انشاء فرمود، و  

وحي را كه  چون اختیار با انشاء آن تحقق یافت، امر به گوش دادن به فرمان  

 متضمن رسالت و نبوت موسي بود بدان اضافه فرمود و گفت: 
 

 پس بدانچه وحي مي شود گوش فرا ده !  -
 

 

 وحي هاي ابالغ شده  
 

 وحي هائي كه در آن لحظه به موسي ابالغ شد بدین ترتیب بود: 

به درستي كه من للا ام، هیچ الهي جز    -   اِنَّني اَناَ اهلَلُ ال اِلهَ ااِلّ اَنَا   -۱

 من نیست! 

 عبادت من كن!  براي یاد كردن مكن نماز بپا دار !    -  فَاعبُدني ! -2

مي خواهم آن را پنهان كنم تا هر كسي در برابر    قیامت آمدني است،  -3

 سعي خود جزا بیند ... !
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ت كه موسي را مأمور به شنیدن آن فرمود.  این وحي  این همان وحیي اس

 دیگر ادامه دارد، و در آن نبوت و رسالتش با هم اعالم مي شود.     هتا یازده آی
 

 بعد،  و رسالتش از آیه اي كه مي فرماید:  ه نبوتش در این آیه و دو آی

برو به سوي فرعون كه طغیان كرده    -  اِذَهب اِلي فِرعُوَن اِنَّهُ َطغي  -  »

 «  است!

  -نامبرده كه نبوت آن جناب را اعالم مي كند، دو ركن ایمان   هدر سه آی

را با هم ذكر مي كند، ولي از اصول اعتقاد كه توحید     -  ركن اعتقاد و ركن عمل 

را ذكر مي كند    - توحید و معاد -و نبوت و معاد است تنها دو اصل آن را یعني 

 نبوت اسم نمي برد زیرا روي سخن با شخص رسول خدا"ص" بوده است.  و از 
 

را با این كه تفصیل زیادي دارد در یك كلمه خالصه كرده و    عمل ركن  

"  و با این، اصول و فروع دین را در سه آیه تكمیل   مرا عبادت كن !فرموده " 

 فرموده است. 
 

 

 معرفي حضوري خدا 
 

مسمي را با خود اسم معرفي    «به درستي كه من للا ام !    » این كه فرمود:  

  ه " براي این كه مقتضاي حضور این است كه با مشاهدللا منم!كرد و نفرمود "  

وصف به ذات آشنا گردید.  ) همچنان   هذات به وصف ذات آشنا گشت، نه به وسیل

سفي! یوسف  كه برادران یوسف وقتي او را شناختند، گفتند: " به درستي كه تو یو 

 هم گفت : من یوسفم! كه اگر مقام حضور نبود جا داشت بگویند یوسف توئي! ( 
 

و نام مخصوص ذات خداي متعال است، لكن مسمي    َعلَم اسم جالله هرچند  

را مي فهماند، چون ذات او مقدس تر از آن است كه كسي بدان راه    (للا  )  به  

 یابد.  پس مثل این كه فرموده: 

من آن كسي هستم كه مسماي به للا است.  خود گوینده حاضر و   -

مشهود است، ولي مسماي به للا مبهم است كه كیست؟!  لذا گفته  

 شده من همانم ! 

سم جالله هرچند كه به خاطر  اسم است نه وصف، ولي ا  للا) با این كه  

 شده است ولكن خالي از اصلي وصفي نیست.(   َعلَمغلبه 
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 كلمه توحید، و امر به عبادت و نماز 
 

توحید است كه از نظر عبارت   هكلم  «  ال اِلهَ ااِلّ اَنَا فَاعبُدني !» عبارت 

شده است.  چون حقیقتاً هم مترتب    » اِنَّني اَنَا اهلَل ! «   و لفظ مترتب بر عبارت

بر آن است.  وقتي خداي تعالي كسي باشد كه هر چیزي از او آغاز شده ، و به  

وجود او قائم، و به او منتهي است، پس دیگر جا ندارد كه كسي براي جز او  

خضوع عبادتي كند،  پس اوست هللا معبود بحق، و اله دیگري غیر او نیست، و  

 « فَاعبُدني !  »دت را فرع بر این حقیقــت نموده و فرمــود: لذا امر به عبـــا
 

لو  و اگر در عبارت از تمام عبادت ها مخصوصاً      ِلِذكري ! «   ه » َو اَقِم الصَّ

« بدین    مرا عبادت كنید!را ذكر كرد با اینكه قبالً به طور عام گفته بود: »    نماز

جهت بود كه هم اهمیت نماز را برساند و هم بفهماند كه نماز از هر عملي كه  

خضوع عبودیت را ممثل كند و ذكر خداي را به قالب در آورد، آن چنان كه روح  

 در كالبد قرار مي گیرد، بهتر است. 

معنایش این   « نماز را به یاد من بپا دار !    »منظور از این كه فرمود:  

 دآوري و عبادت مرا با عمل نماز تحقق بخش! است كه یا

 

 قیامت آمدني است! 
 

در واقع، علت امر به عبادت را    «قیامت آمدني است !  »  وقتي فرمود:  

فهمانده است، براي این كه هرچند وجوب عبادت خدا ذاتاً فرع بر یكتائي اوست،  

ولكن یكتائي او به تنهائي و بدون وجود روز جزا، كه آدمیان پاداش داده شوند،  

و نیك و بد از هم متمایز گردند، و مطیع و یاغي از هم جدا شوند، اثري ندارد،  

 احكام و اوامر و نواهي بي نتیجه مي ماند.و تشریع 

 قیامت آمدني است! »         

 مي خواهم آن را پنهان دارم،  

 تا هركس در قبال كوششي كه مي كند سزا ببیند!

 آن كه رستاخیز را باور ندارد، و پیروي هوس خود كند،

 تورا از باور كردن آن باز ندارد، 

 (2۱۰ص27)المیزان ج «  كه هالك شوي!!
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قصص   "  َو اَلِق َعصاَك  فَلَّما َراها تَهتَزُّ  َكاَنَّها جآنٌّ َولّي ُمدبِراً َولَم    ه سور  32همستند:آی

 یُعَِقّب...!"     

 49ص 31المیزان ج 

 اعطاي معجزات رسالت به موسي"ع" 

 پس از آن كه نداي رب العالمین آمد، این نیز به گوشش رسید كه فرمود: 

 بینداز !عصایت را  -

همین كه موسي عصا را دید كه به سرعت و شدت به حركت در آمد،  

توگوئي در جست و خیز مار سبك بالي است، پشت كرد و بگریخت، به طوري  

 كه دیگر به پشت سر خود نگاه نكرد. 

 خطاب رسید: 

 اي موسي ! پیش برو، و مترس، كه تو ایمن هستي !  -
 

منیت مي دهد كه اي موسي تو  در این خطاب، خداي عّزوجل به موسي ا

 مرسلي و مرسالن نزد من ایمنند!  ه فرستاد
 

 نمل آنجا كه مي فرماید:   هسور   هاین آیه با آی هدر مقایس

 «  مترس! كه مرسالن نزد من نمي ترسند!» 

معلوم مي شود كه این بیان هرگز عتاب و توبیخ موسي "ع" نبوده، بلكه جهت  

 است. امنیت بخشیدن به او بوده 

 سپس در خطاب بعدي فرمود: 
 

 دست خود در گریبان ببر و بیرون آر   »        

 در حالي كه سفید و درخشنده است، 

 بدون این كه سفیدي اش از پیسي باشد، 

 و دست خود بر قلب خود نه، تا از ترس آرام گیرد!

 این دو معجزه از طرف پروردگار تو به سوي فرعون و مردم اوست،

 «  از دیر باز مردمي فاسق بودند. كه آنان 
 

" ) سفید بدون  دست خود برون آر بدون پیسي!   ظاهر این كه فرمود: " 

بیماري و پیسي(، تعریضي باشد به تورات حاضر كه این سفید شدن را ناشي از  
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مي گوید:    6  هبیماري برص دانسته است. ) در سفر خروج اصحاح چهارم آی

 ز برص سفید شده است.(ناگهان دید كه دستش مانند برف ا 
 

 

 درخواست هاي موسي از خدا در لحظات اول رسالت 
 

 موسي گفت: 
       

 پروردگارا !   » -

 من از فرعونیان كسي را كشته ام و مي ترسم مرا بكشند،   

 برادرم هارون از من در بیان فصیح تر است،    

 او را هم با من و به كمك من بفرست، تا مرا تصدیق كند،   

 «كه اگر جز این باشد مي ترسم مرا تكذیب كنند!    
 

منظور موسي از این درخواست این بوده كه آن جناب از این ترس داشته  

كه فرعونیان تكذیبش كنند و او خشمگین شود و آن گاه نتواند حجت خود را بیان  

 كند، چون در حال خشم لكنت زبانش كه از بچگي داشت، بیشتر مي شد. 
 

سور گفت:  شعرا    ه در  كه  كند  مي  بیان  موسي  زبان  من از         پروردگارا 

مي ترسم تكذیبم كنند، آن گاه حوصله ام سر رود و عصباني شوم و آن وقت  

 زبانم بند آید. 
 

 خداي تعالي فرمود: 
  

برادرت هارون تقویت و یاري خواهیم كرد   ه به زودي تو را به وسیل -

و براي شما تسلط و اقتدار و غلبه اي علیه آنها قرار خواهیم داد تا  

آن غلبــــه مي دهیم    ه به سبب آیاتي كه ما شما دو نفر را به وسیل

 نتوانند بر شما مسلط شوند. 
 

 وده: آنگاه همین غلبه دادن آن دو بزرگوار را بر فرعونیان بیان كرده و فرم
 

 شما و هركس كه شما دو نفر را پیروي كند، غالب خواهد بود! -
 

این بیان را آورد تا بفهماند كه نه تنها آن دو غالبند بلكه پیروان ایشان نیز  

 غالب خواهند بود! 
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 نخستین معجزات 

 در این آیات، آن چه به موسي ندا داده شده بود چنین آمده:  

 بیفكن! عصاي خویش »           

 و چون آن را دید كه چون مار جست و خیز مي كند،  

 گریزان روي برگردانید، و باز پس همي نگریست.  
 

 اي موسي!  بیم مدار !  كه پیغمبران در پیشگاه من بیم نمي دارند،    -        

 مگر كسي كه ستم كرده، سپس از پي بدي نیكي آورده باشد، 

 كه من آمرزگار و رحیمم ! 

 و دستت را به گریبان كن، كه سپید و روشن بدون رنج درآید ! -        

 نه معجزه اي بود كه سوي فرعون و قوم او برد،  ه این ها  از جمل ههم

 « كه آنان قومي عصیان پیشه بودند! 
 

اعراف و شعرا در همین    هدر اینجا سؤالي پیش مي آید كه چرا در دو سور 

" یعني اژدهائي آشكار خوانده كه مار    ثعبان مبینداستان عصاي زنده شده را "

بسیار بزرگ و عظیم الجثه است، و در این سوره آن را به مار كوچك تشبیه  

 كرده است؟ 

و سرعت   اهتزاز  نظر  از  تنها  تشبیه  است كه  این  این سؤال  از  جواب 

شگفت    هر كوچكي و بزرگي، چون آنچه مایحركت و اضطراب است نه از نظ

است، این است كه یك چوب دستي به صورت اژدهائي عظیم الجثه و هول انگیز  

درآید، آن وقت برخالف اژدهاهاي دیگر مانند یك مار كوچك جست و خیز كند،  

 و به سرعت آن بدود. 
 

 اینجا نخواسته است عصا را یا ثعبان را به خود مار كوچك تشبیه كند. 
 

 ترس موسي در لحظه تلقي معجزه 
        

 ! « اي موسي مترس!  رسوالن نزد من نمي ترسند »          
 

این جمله حكایت خود آن خطابي است كه در كنار آتش طور صدور یافته  

است.  این یك نهي مطلق است كه او را از تمام ترسیدني ها كه ممكن است پیش  

رساند كه مادام كه در حضور پروردگار و قرب  بیاید، امنیت مي دهد، و مي  

عصا، و نه غیر آن، و به همین    ه اوست هیچ مكروهي به او نمي رسد، نه از ناحی
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 رسوالن در حضور من نمي ترسند!  - جهت دلیلش را چنین فرموده كه 
 

 

از هیچ چیز مترس، چون تو از    - فوق این معنا به دست مي آید كه    ه از آی

از هر گزندي ایمنند، و    - كه در مقام قرب مایند    - سالن  مرسلین هستي، و مر 

 ایمني با ترس جمع نمي شود. 
 

به   كه  از عصا  چرا  بود،  و مرسالن  بزرگان  از  این كه موسي كه  اما 

صورتي هائل یعني ماري پر جست و خیز درآمده بود، ترسید؟  جوابش این است  

گیزي، آن هم بي سابقه،  هول ان  ه كه این اثر طبیعي آدمي است كه وقتي با منظر

بر مي خورد كه هیچ راهي براي دفع آن به نظر نمي رسد، مگر فرار كردن، و  

قهراً پا به فرار مي گذارد، از طرف دیگر، از خدا نیز دستوري نگرفته بود كه  

وقتي عصایش اژدها شد نترسد، لذا ترس موسي از نوع ترس هاي مذموم نبوده  

 است. 
 

 

انبیاء    -  مرسلین نزد من نمي ترسند   -و اما اینكه خداي تعالي به او فرمود  

و مرسلین مادام كه در جوار پروردگارشان هستند، از چیزي نمي ترسند، این  

ناحی از  و  ایشان  خود  بگوئیم    هكرامت  نداشت  موسي  چون  تا  نیست  خودشان 

 ب الهي به دست  رسولي ناقص بوده است، بلكه این فضیلت را به تعلیم و تأدی

مي آورده اند، و چون آن شب، یعني شب طور، اولین موقفي بود كه خدا موسي  

را به مقام قرب خود برد، و افتخار هم سخني و رسالت و كرامت خود به وي  

نه مذمت و   است،  الهي  تأدیب  و  تعلیم  این دستورش همان  لذا  داد،  اختصاص 

 سرزنش! 
 

 -دومین خطاب این بود كه 

 ي! دستت را به گریبان كن كه سپید و روشن بدون رنج درآید! اي موس   -
 

این ها از جمله نه معجزه اي بود كه موسي علیه السالم سوي فرعون    ههم

 و قوم او برد. 
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 فصل چهارم 

 هب سوی فرعون    تجهیزموسي و فرمان حركت

 

 221ص    27طه     "  اِذَهب  اِلي فِرعُوَن  ...!"     المیزان ج    هسور  48تا  17همستند:آی
 

 اعطاي معجزات اولیه 

 وحي رسالت موسي "ع" از آنجا آغاز مي شود كه خداوند از او مي پرسد: 

 » یا موسي، آنچه در دست راست توست چیست؟ « 

پیامبري را به او بدهد تا بدان وسیله    هخداوند متعال مي خواهد معجز

رسالتش را به فرعون و فرعونیان ثابت كند لذا از موسي سؤال مي كند كه چه  

در دست دارد تا او متوجه چوب خشكي شود كه بیجان در دستش است و این  

چوب خشك وقتي با اعجاز الهي تبدیل به اژدها شود موسي به عظمت موضوع  

 اید در دلش عظیم بنماید.پي ببرد و آن طور كه ب

موسي علیه السالم فكر كرد كه خدا از او مي خواهد اوصاف و خواص  

و خواص عصایش   اوصاف  بیان  به  به طور مفصل  لذا  كند  بیان  را  عصایش 

 پرداخت و گفت: 

 این عصاي من ا ست!  »          

 بر آن تكیه مي كنم، 

 با آن براي گوسفندان خود برگ مي تكانم،

 «  عصا حوائجي دیگر از من رفع مي كند! و این 
 

 اژدها شدن عصا 

خداي سبحان به موسي دستور داد تا عصاي خود را از دستش بیندازد،  
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 و او چون عصا را انداخت دید ماري بزرگ شد و با حركاتي تند به راه افتاد. 

یك جسم جامد سخت تعجب كرد.  در    هموسي از دیدن حركت غیر مترقب

 اینجا خدا دستور داد: 

 بگیر آن را !  و مترس ! »           

 «كه به زودي به حال اول خود بر مي گردانیم !  
 

 این جمله داللت دارد بر این كه موسي "ع" از آن چه دیده، ترسیده است. 
 

 قصص فرموده :  هدر سور

 حركت مي كند گوئي مار است، موسي چون آن را بدید كه »            

 آن چنان فرار كرد كه دیگر پشت سر خود را ننگریست!  

 گفتیم: 

 « اي موسي  بیا!  و مترس !  -

 

 "ع" سفید شدن دست موسي
 

خداوند تعالي بار دوم دستور مي دهد كه موسي"ع" دست خود را داخل  

دست موسي  گریبان لباسش كند و بیرون آورد.  در موقع بیرون آوردن نور از  

 ساطع گشت، بدون این كه زیاني یا سوختگي به دست او برسد. 
  

 آنگاه خداي تعالي فرمود:  
 

 این هم آیت دیگر!  »         

 - آنچه  ما به دست تو اجرا كردیم براي این بود كه

 «   بعضي از آیات كبراي خود را به تو نشان دهیم!
 

 

 اعزام موسي به سوي فرعون 

گذشت مقدمه بود براي فرمان رسالت، و خداوند متعال  آن چه در باال  

 چنین فرمود: 

 » اِذَهب اِلي فِرعُوَن اِنَّهُ  َطغي ! 

 « به سوي فرعون برو كه او طاغي شده است !  -
 

وسیله   را كه  چیزهائي  از مسجل شدن رسالتش  بعد  السالم  علیه  موسي 

براي انجام رسالتش بود از خداي تعالي درخواست كرد.  رساندن رسالت خداي  
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امور ایشان،   ه متعال به فرعون و درباریانش، و نجات دادن بني اسرائیل، و ادار

 این وسایل را الزم داشت. 
 

 : درخواست هاي موسي عبارت بود از 

 قاَل  َرّبِ اشَرح لي َصدري !   »      

ر لي اَمري !    َو یَّسِ

 ِمن ِلساني !   یَفقَهَوا قَولي ، ه َواحلُل  عُقدَ  

 َواجعَل لي َوزیراً ِمن اَهلي !  هارُوَن  اَخي ، 

 اُشُدد بِِه اَزري !  

 َو اَشركهُ في امري !  

 َكي نَُسبَِّحَك َكثیراً ،     

 َو نَذكَُرَك َكثیراً، اِنََّك كُنَت بِنا بَصیراً ! «  

 

 شرح صدر:
 

 « مرا فراخ كن!  ه گفت: پروردگارا سین »
 

انسان را كه    ه" به معناي گشادكردن و باز كردن است. گویا سینشرح "

قلب در آن جاي دارد ظرفي فرض كرده كه آنچه از طریق مشاهده و ادراك در  

آن وارد مي شود جاي مي گیرد، و در آن انباشته مي شود.  و اگر آن چه وارد  

مي شود امري عظیم یا مافوق طاقت بشري باشد سینه نمي تواند در خود جایش  

ا شرح دهند و باز كنند تا گنجایشش دهد، الجرم محتاج مي شود به این كه آن ر 

 بیشتر شود. 
 

و موسي علیه السالم رسالتي را كه خدا بر او مسجل كرد، بزرگ شمرد،  

از این جهت كه فرعون   چون از شوكت و قدرت قبطیان آگاه بود، مخصوصاً 

منازعه   ربوبیت  بر سر  خدا  با  كه  فرعوني  داشت،  قرار  آنان  رأس  در  طاغي 

د گفت: " انا ربكم االعلي!" و نیز از ضعف و اسارت بني  نمود، و به بانك بلن

اسرائیل در میان آل فرعون باخبر بود و مي دانست چقدر جاهل و كوتاه فكرند؛  

و گویا خبر داشت كه دعوتش چه شداید و مصایبي به بار مي آورد، و چه فجایعي 

 را باید ناظر باشد. 
 

از سوي دیگر، حال خود را هم مي دانست كه تا چه حد در راه خدا بي  

ببیند.    را  قبطیان  ظلم  نداشت  به هیچ وجه طاقت  او  است.   تحمل  كم  طاقت و 
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داستان كشتن آن قبطي، و نیز داستان آب كشیدنش بر سر چاه مدین براي دختراني  

 كه حریف مردان نبودند، شاهد ابي القیم بودن اوست. 
 

   كه یگانه اسلحه اي است براي كسي كه    -ي دیگر زبان موسي  از سو

لكنت داشت، كه     -مي خواهد دعوتي نوظهور كند و رسالت خداي را تبلیغ نماید  

 نمي توانست آنطور كه باید مقاصد خود را برساند. 
 

به همین جهات عدیده از پروردگارش درخواست كرد كه براي حل این  

هد تا تحملش زیاد شود، و شدایدي كه در پیش رو  صدر به او د  همشكالت،  سع

!  خدایا سینه مرا فراخ كن  -و در مسیر دعوتش دارد، آسان گردد، لذا فرمود:  

زیادي به من بده تا وقتي نامالیمات به من هجوم مي آورند، سینه    ه یعني حوصل

 ام تنگي نكند. 
 

 سهولت در كار: 
 

 «  گفت:  امر را بر من آسان ساز!» 
 

موسي"ع" عرض نكرد كه خدایا رسالتم را تخفیف بده و به دست كم آن  

قناعت كن تا اصل رسالت آسان تر شود، بلكه گفت همان امر خطیر و عظیم را  

 دشواري و خطرش بر من آسان گردان!  هبا هم

 

 باز كردن عقده زبان : 
 

 

 «  گفت: گرهي كه زبانم دارد باز كن!» 
 

از   سوم  درخواست  در  عقد موسي"ع"  گشودن  تعالي  را    هخداي          زبان 

مي خواهد و اشاره به یك نوع عقده دارد.  در حقیقت عقده اي است كه داراي  

" معلوم  تا گفتارم را بفهمند!    مشخصات معیني است و آن مشخصات از عبارت " 

 مي شود، یعني آن عقده اي را بگشاي كه نمي گذارد سخنانم را بفهمند. 
 

 تعیین وزیر: 
 

خاندانش  موس از  كند كه  درخواست مي  پروردگارش  از  السالم  علیه  ي 

منظورم   گوید:   مي  و  كرده  معرفي  را  همو  آنگاه  دهد،  قرار  برایش  وزیري 

" است!  و اگر درخواست وزیر كرد، بدین جهت بود كه امر  هارون برادرم"  
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به   او  و  دور،  هم  از  جوانبش  و  اطراف  و  كثیراالطراف،  است  امري  رسالت 

جوانب دور از هم آن برسد، الجرم وزیري الزم دارد    ه نمي تواند به هم  تنهائي

كه در امر رسالت با او شركت جوید، و بعضي از جوانب آن را اداره كند تا بار  

 او سبك شود، و آن چه او مي كند وزیرش مؤیدش باشد. 
 

آی معناي  است  منزل  ه این  به  كه  و   ه بعدي  است  قراردادن  وزیر         تفسیر 

 » اَشُدد بِِه اَزري  َو  اَشِركهُ في اَمري! «فرماید: مي 
 

 وظایف وزیر: 
 

 

پشتم را به  موسي "ع" منظور از تعیین وزیر را چنین تفسیر كرد كه »  

«  این شركت دادن غیر شركت دادن    او محكم گردان و در كارم شركت ده!

پیغمبر است، چه آن    هدین بعد از تمامیت دعوت به وسیل  همبلغین دین در اشاع

اشراك اختصاصي به هارون ندارد، پس مقصود از اشراك در آیه، اشراكي است  

كه مخصوص به هارون است، و آن این است كه هارون در اصل دعوت دین،  

یك موسي باشد، و چنین شركتي تنها مخصوص  و از همان روز اول دعوت شر

به هارون است، به طوري كه نه موسي مي تواند غیر هارون كسي را نایب خود  

هركسي است كه    هكند، و نه هارون، به خالف شركت به معناي اول، كه وظیف

 به آن دعوت ایمان آورده و چیزي از معارف آن را دانا شده باشد. 
 

ر او این است كه او مقداري از آنچه را كه به  معناي اشراك هارون در ام

ناحی از  كه  خصایصي  از  چیزي  و  شود  مي  وحي  رسد،   هوي  مي  او  به             خدا 

 )مانند وجوب اطاعت و حجیت گفتار،( عهده بگیرد و انجام دهد. 

، به معناي گرفتن وحي خدا، چیزي نبوده كه  ّصهو اما اشراك در نبوت خا

آن بترسد و از خدا بخواهد هارون را شریكش كند، بلكه  موسي از تنهائي در  

امور در نجات دادن بني اسرائیل و سایر    ه ترس او از تنهائي در تبلیغ دین و ادار

برادرم هارون زبانش    لوازم رسالت است.  همچنانكه خود موسي "ع" فرمود: »

 « از من فصیح تر است، او را با من بفرست تا مرا تصدیق كند! 
 

یات صحیحي از طریق شیعه و سني وارد شده كه رسول خدا "ص"  روا)  

امیرالمؤمنین علي علیه السالم كرد، با اینكه علي علیه    ه عین همین دعا را دربار

 (السالم پیغمبر نبود! 
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 ذكر و تسبیح:
 

 

 «تا تو را بسیار تسبیح كنم و بسیار ذكر گویم!  » موسي"ع" عرض كرد:  
  

ارتباط داشته باشد، ذكر و تسبیح   با وزارت هارون  ذكر و تسبیحي كه 

علني و در بین مردم است، نه در خلوت و نه در دل، زیرا ذكر و تسبیح در  

 خلوت و در قلب هیچ ارتباطي با وزارت هارون ندارد. 
 

بین مردم و مجامع عمومي، و مجالس آنان،  مراد این است كه آن دو در   

ایمان   هروقت كه شركت كنند، ذكر خداي را بگویند، یعني مردم را به سوي 

 دعوت كنند، و نیز او را تسبیح بگویند، یعني خداي را از شركاء منزه بدارند. 
  

امر   آن مرتبط مي شود، گویا مي گوید:  آیات با صدر  ذیل  بیان  این  با 

ست، و این طاغوت و درباریانش، و نیز امتش مغرور عزت  رسالت بس خطیر ا 

و سلطنت خود شده اند و شرك و وثنیت در دلهایشان ریشه دوانیده، یاد خدا را  

به كلي از دلهایشان برده، و عالوه بر آنها عزت فرعون و شوكت درباریانش  

مرعوب  چشم بني اسرائیل را پر كرده و دلهایشان را خیره ساخته و آن ها به كلي  

سلطنت او شده اند، و در نتیجه آنها نیز از این راه خداي را فراموش كرده اند،  

و تنها به یاد فرعونند،  خالصه، یاد فرعون دیگر جائي خالي در دلهایشان براي  

 یاد خدا باقي نگذاشته است. 
  

در نتیجه  این امر،  یعني امر رسالت و دعوت، در پیروزي اش سخت  

تو از شرك و ذكرت به ربوبیت و الوهیت دارد تا در اثر كثرت  محتاج به تنزیه 

این دو، یاد تو در دلهایشان رخنه كرده و رفته رفته به خود آیند و ایمان بیاورند.   

این ذكر و تسبیح بسیار كاري نیست كه از من به تنهائي برآید، پس هارون را  

قرار ده، تا به اتفاق او    وزیرم كن، و مرا با او تأئید نموده و شریك در كارهایم

بسیار تسبیحت گوئیم و بسیار ذكرت بنمائیم، بلكه بدین وسیله امر دعوت موفقیتي  

 به دست آورد، و سودي بخشد. 

 «  تو نسبت به من و برادرم بینا بوده اي! - » َو اِنََّك اَنَت بِنا بِصیراً  

ي دانستي  یعني از روزي كه ما را آفریدي و خودت را به ما شناساندي م 

كه ما الیزال با تسبیح و ذكر تو بندگیت مي كنیم و در این بندگي ساعي و جدي  

هستیم.  پس اگر او را وزیر من قرار دهي و مرا با او كمك كني و شریك در  
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 امرم سازي،  امر دعوت من تكمیل مي شود و بسیار تسبیح و ذكرت مي گوئیم! 

 

 قبول دعاهاي موسي: 
 

پایان نقل دعاهاي موسي علیه السالم تذكر مي دهد كه  خداي سبحان در  

 همه دعاهاي موسي را اجابت فرموده است: 

 ! مُوسي  یا  َسئُولَُك  اُوتَیَت  قَد  قاَل  را    -    »  خویش  مطلوب  موسي  اي 

 !« یافتي

 

       

اِلي    هسور  48تا  42هآیمستند: اِذَهبا  ِذكري  تَنِیا في  بِآیاتي َوال  اَخُوَك  َو  اَنَت  اِذَهب    " طه  
 فِرعُوَن ...!"                    

 23ص 27المیزان ج  
 

 

 صدور فرمان حركت رسالتي موسي"ع" 

 تو و برادرت معجزه هاي مرا ببرید!» 

 و در كار یادكردن من سستي مكنید! 

 كرده است . به سوي فرعون روید كه طغیان 

 با او سخني نرم گوئید!

 «   شاید اندرز گیرد یا بترسد ! 
 

خداوند متعال دستور مي دهد موسي و برادرش با آیات او نزد فرعون  

 روند.  موسي"ع" در آن موقع داراي بیش از دو آیت نبود. 

جمیلي است كه به    ه« خود وعد  با آیات منو از همین كه فرمود: »   

 زودي در موقع لزوم با آیت ها و معجزه هاي دیگري تأئیدش خواهد كرد. 
 

در اینجا خداوند هر دو را مخاطب قرار مي دهد )چون موسي درخواست  

كرده بود كه برادرش را در كار او شركت دهد،( و توصیه مي كند در گفتگو با  

كنند، كه همین خودداري  تندي و خشونت  از  تندي    فرعون  از  داري  خویشتن 

 واجب ترین آداب دعوت است. 
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 ترس از مقابله با فرعون
 

موسي و هارون از تعجیل فرعون در عقوبت مي ترسیدند و ترس آنها  

از این بود كه نگذارد دعوت تمام شود و مهلت ندهد معجزات اظهار گردد، و او  

ني اسرائیل و جرئت  در ظلم خود تعدي و از حد تجاوز نماید، و با تشدید عذاب ب

بر ساحت مقدس ربوبي مقابله نماید و این بار كارهائي بكند كه تاكنون نمي كرده  

 است. 
 

 خداي سبحان جوابشان مي دهد كه : 
 

 » ال تَخافا اِنَّني َمعَكُما اَسَمُع َو اَري ! 

 نترسید از فرط و طغیان فرعون، -

 كه من با شما حاضرم، 

 و آنچه بگوید مي شنوم، 

 و آنچه بكند مي بینم، 

 «و شما را یاري مي كنم و تنهایتان نمي گذارم!   
 

وعد با  كه  است  تأمیني  درحقیقت  آیه  پیامبر  هاین  دو  آن  به             نصرت 

دیگر جائي براي ترس شما   دیدن و شنیدنم،  مي دهد، یعني با حضور من، و 

به مراقبت و نصرت خود وعده مي دهد وگرنه  نیست.  خداوند در حقیقت آنها را  

صرف حاضر بودن و دیدن و شنیدن و آگهي به آنچه رخ مي دهد، باعث رفع  

و   بیند  مي  را  چیز  همه  تعالي  خداي  چون  شود،  نمي  هارون  و  موسي           ترس 

 مي شنود و از هر چیزي آگاهي دارد. 

     

 

اعراف     " ثُمَّ بَعَثنا ِمن بَعِدِهم مُوسي بِآیاتِنا اِلي فِرعُوَن َو   هسور126تا 103 همستند:آی
 َمالَ ئِِه ...."               

 237ص 27المیزان ج 
 

 موسي و فرعون  

موسي علیه السالم سومین پیغمبر اولواالعزم و صاحب كتاب آسماني و  

تازه تري    همرحلسومین شریعت الهي است. دین توحید با مبعوث شدن او پا به  
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گذاشت، و بعد از دو مرحله اي كه در بعثت نوح و ابراهیم "ع" داشت، احكامش  

 مفصل تر گردید. 
 

انبیاء در قرآن مجید آمده است.  وي    هنام موسي علیه السالم بیش از هم

قرآن نامبرده شده است.    ه به اسم در صد و سي و چند جا و در سي و اندي سور

ریخ این پیامبر اولواالعزم الهي توجهي بیش ازدیگر پیامبران  قرآن مجید به ذكر تا

 ( 282ص2۰) المیزان ج  دارد.
   

برادر موسي "هارون" علیه السالم نیز مانند او از طرف خداي تعالي به  

پیامبري برگزیده شده بود كه همراه موسي علیه السالم براي  دعوت فرعون و  

 مجاهده شریك نبوت موسي"ع" بود. قوم او اقدام مي كرد و در تبلیغ و 

 خداوند تعالي مي فرماید:  

 به نزد فرعون بروید و بگوئید  » 

 ( ۹6ص   3۰المیزان ج  -۱۶)شعرا « رب العالمین هستیم! ه كه ما )دونفر( فرستاد
 

واما " فرعون" اسم پادشاه مصر نبوده است بلكه لقبي بوده مانند" خدیو"  

پادشاهان خود را بدان لقب مي خوانده اند.  همچنانكه كه مصري ها به طور كلي  

رومیان پادشاهان خود را " قیصر" و ایرانیان " كسري" و چیني ها " فغفور"  

 لقب مي دادند. 

اما این كه فرعون معاصر موسي علیه السالم و آن شخصي كه به دست  

 موسي غرق شد كه بود قرآن تصریح نكرده است. 
 

د شروع دعوت حضرت موسي بن عمران علیه  در این آیات، قرآن مجی

السالم را بیان مي كند. جزئیات آمدن موسي "ع" به نزد فرعون،  اعالم رسالت  

خود براي نجات بني اسرائیل، و موضوع دو معجزه اي كه در شب طور خداوند  

 به او كرامت فرموده بود، قسمتي از این آیات را تشكیل مي دهند. 

 

 تجهیزات موسي براي مقابله با فرعون انواع معجزات و 
 

السالم كرامت فرموده   خداوند متعال معجزات زیادي به موسي علیه 

بود.  بعضي ها را در اوائل بعثت، از قبیل: انداختن عصا و اژدها شدن آن،  

بیرون كشیدن دست از گریبان و روشن شدن بین انگشتانش، و برخي دیگر را  
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ملخ، شپشه، وزغ  و خون.  قرآن مجید براي هیچ  در مواقع دیگر مانند طوفان،  

 موسي علیه السالم معجزه نقل نكرده است.  ه پیغمبري به انداز
 
 

 مظالم فرعون و فرعونیان 
 

 قرآن مي فرماید: 

از پس پیامبران پیشین، موسي را با آیات خویش به سوي فرعون   »

آن ستم كردند، بنگر سرانجام    ه و بزرگان قوم او فرستادیم ولي دربار

 « مفسدین چگونه بود؟! 
 

اینكه چگونه آنها به آیات الهي ظلم كردند، خداي تعالي خود در خالل  

داستان آن را بیان مي كند.  البته مسلم است كه ظلم به هر چیزي به تناسب خود  

آن چیز است، و ظلم به آیات الهي همان تكذیب و انكار آن است.   ذكر عاقبت  

ند اگر فرعونیان منقرض  فساد انگیزي به منظور عبرت گرفتن مردم است، تا بدان

شدند، براي این بود كه در زمین فساد مي كردند، و بني اسرائیل را خوار و ذلیل  

و زیردست خود كرده بودند، لذا در كالمي كه خداوند از موسي نقل كرده كه از  

طه این   ه و همچنین در سور -بني اسرائیل را با من بفرست!    - فرعون خواسته  

بني اسرائیل بردار و آنان را رخصت ده تا با ما    ه كنجدست از ش  - چنین دارد  

 بیایند!

 

 اولین پیام موسي به فرعون 
 

 

 موسي گفت:  اي فرعون! » 

 «پروردگار جهانیانم!  همن رسول و فرستاد
 

 با این آیه و آیات بعدي شرح دعوت موسي آغاز مي شود: 
 

زمینه را  نخست موسي"ع" خود را به رسالت معرفي كرده است، تا  

 براي بیان چیزهائي كه مأمور به ابالغ آنهاست، فراهم سازد. 
 

« را ذكر كرد براي    رب العالمین اگر از اسامي خداي تعالي،  اسم»  

این بود كه مناسب ترین اسم خداي تعالي در مقابل بت پرستاني است كه براي  
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حي جهان،  هر قوم و براي هر شأني از شئون عالم و براي هر ناحیه اي از نوا

 پروردگار جداگانه اي قائل بودند. 

 هموسي در تأكید صدق رسالتش گفت: بر من واجب است كه از ناحی

خداي تعالي جز حق نگویم و در رسالتي كه به من داده، باطلي به او نسبت ندهم،  

 و در خالل چیزهائي كه مأمور به ابالغ آنم چیزي را كه مأمور نیستم، نگنجانم.

 اضافه كرد: موسي 

 من براي شما معجزه اي از پروردگارتان آورده ام،  »

 « بنابراین بني اسرائیل را بامن بفرست!   

فرعون عبارتي را بیان كرد كه نشان مي دهد معتقد به صدق موسي  

 در این كه آیه اي آورده، نبوده است، و گفت: 

 اگر معجزه اي آورده اي نشان بده! » 

 « تو در دعوي خود راست بگوئي !  ولي من گمان نمي كنم كه 

 

 ارائه اولین معجزات
 

موسي علیه السالم در جواب فرعون عصاي خود را بینداخت كه در دم   

" شد، و دست خویش از گریبان بیرون آورد كه به  اژدهائي بزرگ  -ثعبان مبین"

 بینندگان سفید مي نمود.  هدید

" عبارتي است كه براي اژدهاي موسي در این آیات به كار  ثعبان مبین" 

رفته است.  ثعبان به معناي مار بزرگ است.  در آیات دیگر، آنجا كه موسي در  

" خوانده كه در عرب به  جانّ شب طور این معجزه را دریافت مي كند، آن را "  

 معناي مار كوچك است.    

آن براي به زانو    ه ائموقعیت دریافت معجزه در شب طور و موقعیت ار

درآوردن فرعون،  تنافي بین آیات را از بین برده است، چنانكه در جاي دیگر  

 "  پس ناگهان ماري شد و به راه افتاد! فرموده : "

 بعدي موسي این بود كه دست خویش از گریبان بیرون آورد و آن   همعجز

دید استفاده    هبه  باب  این  در  وارده  اخبار  از  گرچه  نمود.   مي  سفید            بینندگان 
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آورد،   بیرون مي  اعجاز دست خویش را  به منظور  شود كه وقتي موسي  مي 

نوري به مانند نور آفتاب از بین انگشتانش مي درخشید، ولكن از آیات قرآني  

د اندر كرده و وقتي  بیش از این استفاده نمي شود كه موسي دست به گریبان خو

بیرونش مي آورد، براي بینندگان سفید و درخشنده بود،  ولي باید دانست كه این  

درخشندگي و سفیدي باید به حدي باشد كه براي بینندگان خارق العاده و معجزه  

 به شمار آید.  

 
 

هود    " َولَقَد اَرَسلنا مُوسي بِآیاتِنا َو سُلطاٍن ُمبیٍن اِلي فِرَعوَن    هسور  99تا    96  همستند:آی

 َوَمالَئِِه...."       

 282ص20المیزان ج 

 تحلیلي برتجهیزموسي دراول مأموریت  

متعال   خداي  از  زماني كه موسي كلیم"ع"  به  است  اي  اشاره  آیات  این 

 معجزاتي دریافت مي كند. 

 بیان مي كند.  آیه اول تجهیز او را چنین
 

 ما موسي را با آیات خود و دلیل و برهان قاطعي فرستادیم،» 

 او،   هبه سوي فرعون و اشراف وابست

 ولي آنان از امر فرعون پیروي كردند، 

 «  در حالي كه امر فرعون داراي رشد نبود!
 

پیغمبران الهي برخي با معجزه و آیات الهي مبعوث شده اند، یعني قبل  

سوي قوم و مأموریت خود خداوند به آنها معجزه و آیات روشن عطا  از اعزام به  

 مي كند، و برخي را بنــا به درخواست قومشان معجزاتي مي بخشد. 
 

آین آیات نشان مي دهد كه موسي علیه السالم با آیات و برهان روشني  

" امور خارق العاده اي  آیاتفرستاده شده بود.  و واضح است كه مراد از این "  

ت كه به دست موسي"ع" جریان مي یافت و آن از تاریخ زندگي و دعوت او  اس

 در قرآن كریم مشهود است. 
 

" یعني دلیل و برهان قاطعي كه بر عقل و فهم مردم  سلطانعبارت "  

 مسلط شود، اعم از معجزه یا دلیل عقلي. 
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" این باشد كه خدا  سلطان مبینبعید نیست مراد از فرستادن موسي با " 

 بر اوضاع جاري بین او و آل فرعون مسلط ساخت. او را 
 

از   از رسوالن غیر  كدام  هیچ  بود كه  دیكتاتور سركشي  چنان  فرعون 

موسي علیه السالم گرفتار چنین كسي نشده بود، ولي خدا موسي را بر او پیروز  

ساخت و فرعون و لشكریانش را غرق كرد، و بني اسرائیل را به دست موسي  

 نجات داد. 

در دو مورد در قرآن كریم پشتیباني خود از موسي علیه السالم و  خداوند  

  او بر دشمنانش را به او تذكر داده و سپس اورا به مأموریت خود   ه تسلط و غلب

 فرستاده است. 

 سوره طه آمده كه فرمود:   46 ه اولي در آی
 

 موسي و هارون گفتند:  پروردگار ما !    »          

 ما مي ترسیم كه فرعون نسبت به ما افراط یا طغیان نماید،  

 «  خدا فرمود: مترسید!  من با شمایم، مي شنوم و مي بینم !
 

 سوره طه است كه مي فرماید:   68بار دوم در آیه 

 « مترس !  كه محققاً تو برتري!  »
 

دهد كه رسالت موسي علیه السالم مختص  این آیه و نظایر آن نشان مي  

 به قوم بني اسرائیل نبوده بلكه شامل آنها و دیگران نیز بوده است. 

 

 اشراف و درباریان فرعون و وضعیت فكري آنها
 

زیر وضعیت فكري و اجتماعي افراد عصر فرعون و    هخداوند در آی

 طاغوتشان را نشان مي دهد و مي فرماید كه : 

 موسي را با آیات و تسلط واضح فرستادیم،   »    

 او،   هبه سوي فرعون و اشراف وابست

 ولي آنان از امر فرعون اطاعت مي كردند،  

 «  در حالي كه امر فرعون داراي رشد نبود!
 

"  َمالَءاینكه خداي تعالي رسالت موسي را نسبت مي دهد به فرعون و "  

از هیبت خود پر كرده بودند و به    او، یعني اشراف و بزرگان قوم او كه دل هارا

مردم فقط پیرو و   هقوم او نسبت نمي دهد، احتماالً اشاره به آن است كه عام ههم
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 تابع بودند و رأئي جز رأي بزرگان خود نداشتند.

 از زبان فرعون در جائي مي گوید: 

 من به شما جز آنچه خودم مي بینم، ارائه نمي كنم، » 

 ( 2۹) مؤمن« و جز به راه رشد راهنمائي تان نمي كنم! 

 

" منطبق بر سنت و طریقه اي است كه وي پیش گرفته بود  امرپس "  

فرعون قرار گرفته كه    هو بدان دستور مي داد و گوئي این آیه در برابر آن گفت

 خدا فرعون را تكذیب مي كند و مي فرماید: 

 «   امر فرعون رشد نداشت! یعني  -َوما اَمِر فِرَعوَن بَِرشید» 

امر فرعون آن رشد را نداشت كه به حق هدایت كند و بلكه با گمراهي    

 و جهالت همراه بود. 

    
قصص    " فَلَّما جاَء مُوسي بِآیاتِنا  بَیِّناٍت قالُوا ما هذا ااِلّ ِسحٌر   هسور 42تا36 همستند:آی

 ُمفتَرًي...!"       

 55ص31المیزان ج 

 اتهامات فرعون علیه موسي"ع" 

 قرآن مجید آغاز دعوت رسالت موسي علیه السالم  را چنین بیان میكند:
 

 » پس چون موسي با معجزات روشن ما به سوي فرعونیان آمد،  

 گفتند:

 این جز سحري كه به خدا بسته است، چیز دیگري نیست،  -

 و ما از نیاكان خود چنین چیزي نشنیده ایم! 

 موسي گفت:  

 خود آورده داناتر است، هپروردگار من به هدایتي كه از ناحی  -

 آخرت كه راست! هو بهتر مي داند كه خان

 چه،  ستمگران رستگار نمي شوند. 

 فرعون گفت:  

 بزرگان قوم!  من غیر از خودم معبودي براي شما نمي شناسم! اي  -
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 اي هامان! برایم از گل پخته آجر بساز،

 و برجي درست كن!  

 باشد كه از معبود موسي اطالع بیابم!

 و من او را از دروغگویان مي دانم! 
 

 فرعون و لشكریانش در زمین بدون حق استكبار كردند،

 نمي گردند. و پنداشتند كه به سوي ما باز 

 پس ما او و لشكریانش را گرفتیم و به دریا ریختیم! 

 پس بنگر كه عاقبت ستمگران چگونه بود!؟

 ما آنان را پیشوایاني كردیم كه مردم را به سوي آتش دعوت مي كردند،

 و روز قیامت از آن مردم یاوري نخواهند یافت،

 بشان كردیم!« بعد از رفتنشان هم در دنیا لعنت و در قیامت زشتروئي نصی
 

فرعون كاري به معجزات موسي نداشت، بلكه او دعوت موسي را مورد  

 هدف قرار داده و گفت: 

آنچه موسي آورده دین نوظهوري است كه از پدران گذشته و قدماي   -

ما برایمان نقل نشده است كه وقتي از اوقات و در عصري از اعصار  

 به آن معتقد شده باشند. 

 السالم در پاسخ گفت: موسي علیه 

پروردگار من كه همان رب العالمین است و خلقت و امر به دست   -

اوست، از شما داناتر است به كسي كه هدایتي مي آورد، و كسي كه  

موفق به دار آخرت مي شود، و همین پروردگار است كه مرا به  

هدایتي كه همان    -عنوان رسول فرستاده تا هدایت برایتان بیاورم  

و مرا وعده داده كه هركس به دینم بگرود دار    -حید است  دین تو

عاقبت داشته باشد، و دلیل بر این دعوتم آیات بیناتي است كه از  

 خود به من داده است!  هناحی
 

موسي علیه السالم به فرعون و قومش تعرض مي كند و گوشه مي زند  

و عاقبت الدار را از ایشان نفي مي كند براي این كه آنان اساس سنت حیات را  

بر ظلم نهادند و معلوم است در چنین سنت و نظامي از عدالت اجتماعي خبري  

نظام  از  است، كه جزئي  انساني  فطرت  نظامي برخالف  چنین  و  كون    نیست، 

است، در نتیجه برخالف نظام آفرینش نیز هست، ) و نظام آفرینش چنین اجتماعي  
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 را و سنت او را خرد و نابود خواهد كرد، پس چنین مردمي رستگار نمي شوند!(
 

فرعون شروع مي كند به گوشه زدن به موسي كه براي مردم دعوت  

ولي آنچه تو به سوي    حقه اي آورده اي و آن دعوت را با معجزاتي تأئید كرده اي

آن دعوت مي كني براي ما ثابت نشده است، و همچنین خوارق عاداتي را كه  

آورده اي براي ما ثابت نشده است كه واقعاً از طرف خدا باشد، و اصوالً من  

 خدائي غیر از خودم سراغ ندارم كه مردم  آن را بپرستند! 

تا در دل مردم  فرعون مطلب را در سیاق و عباراتي حق بجانب آورده  

 جاكند و مورد قبول قرار گیرد. 
 

حاصل معنا این است كه فرعون براي بزرگان قوم خود چنین اظهار  

كرد كه از آیات و معجزات موسي و دعوت او برایش روشن نشده كه معبودي  

عالمیان باشد، و اصوالً اطالع از معبودي غیر خودش    ه در عالم هست كه رب هم

گاه به هامان دستور مي دهد كه برجي بسازد بلكه بر باالي  در عالم ندارد، و آن

 آن شده و از خدا و معبود موسي اطالعي پیدا كند. 
 

موسي الوهیت را تنها براي خداي تعالي اثبات مي كرد و از غیر خدا  

نفي مي نمود، و فرعون درست بر عكس، الوهیت را براي خود اثبات و از خداي  

، و اما سایر الهه كه او وقومش آنها را مي پرستیدند،  تعــــالي نــــفي مي كرد

 مورد تعرض نبودند، و لذا الوهیت را منحصر در خود كرد. 
 

مشاهد براي  برج  ساخت  دستور  كرد،    هوقتي  را صادر  خداي موسي 

" را به كار ببرد،( ممكن بود مرادش    اله موسي   )فرعون سعي كرد عبارت " 

این بوده باشد كه برایش رصدخانه اي بسازند تا ستارگان را رصد بندي نموده و  

از اوضاع كواكب استنباط كند آیا رسولي مبعوث شده یا نه؟ ) تا با رسالت موسي  

تطبیق دهد و یا آنچه موسي دعوي مي كند حق است یا نه؟(  زیرا در جاي دیگر  

اي هامان برایم برج بساز، باشد كه    ریم از او نقل مي كند كه گفت: »قرآن ك

من آنچه از عوامل آسماني سبب حوادث روي زمین است اطالع پیدا كنم و در  

 « نتیجه به اله موسي اطالع یابم، چون من خیال مي كنم او دروغگوست! 
 (37) مؤمن  

 

فرعون و لشكریان  سپس قرآن كریم با لحن توهین آمیز از عاقبت كار  

 او و هول انگیز بودن عذابي كه بر سر آنان مي آورد سخن مي گوید: 
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 » پس ما او و لشكریانش را گرفتیم و در دریا ریختیم...!            

 ما آنان را پیشوایاني كردیم كه مردم را به سوي آتش دعوت مي كردند،

 در روز قیامت از آن مردم یاوري نخواهند یافت،

 فتنشان هم در دنیا لعنت، بعد از ر

 و در قیامت زشتروئي نصیبشان كردیم! « 

 

 

 

 25ص4۰المیزان ج نازعات   "   َهل اَتیَك  َحدیِث مُوسي ...؟"  ه سور 26تا ۱5همستند:آی
 

 تكذیب معجزات موسي و ادعاي الوهیت فرعون  

فرستاده  این آیات اشاره اي است به اجمالي از داستان موسي علیه السالم و  

آن جناب را رد نمود و خداي   اینكه فرعون دعوت  شدنش به سوي فرعون و 

 تعالي او را به نكال و عذاب دنیا و آخرت گرفتار ساخت. 

این آیات در عین حال مشركین مكه را كه منكر قیامت بودند و با این انكار   

اندرز مي دهد و موعظه مي   دیني اسالم را رد مي كردند،  كند،   خود دعوت 

)چون بدون اعتقاد به معاد، تشریع دین معنا ندارد! ( و در عین حال تسلیتي براي  

 رسول هللا "ص" و تهدیدي براي آن كفار مي باشد. 
 

آن نكات گذشته، استدالل بر وقوع قیامت و   هدر این داستان عالوه بر هم 

دلیل  با آن وضع هراسناك    جزا نیز هست، چون هالكت فرعون و لشكریانش 

روشني است بر حقیقت رسالت موسي "ع" از جانب خداي تعالي به سوي مردم،  

و این رسالت از جانب خدا تمام نمي شود مگر با ربوبیت خداي تعالي نسبت به  

مردم، و این برخالف پندار غلطي است كه مشركین دارند و معتقدند خداي تعالي  

مردم كساني دیگرند و خدا    تنها خالق است و ربوبیتي براي مردم ندارد، و ارباب

 رب آن ارباب است؟! 
 

 » آیا گفتگوي موسي به تو رسید؟  -

 وقتي پروردگارش از وادي مقدس طوي ندایش داد: 

 به سوي فرعون برو كه طغیان كرده است!  -

 بگو:  آیا مي خواهي پاك شوي؟
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 و من تو را به سوي پروردگارت هدایت كنم تا از او بهراسي؟ 

 را نشانش داد،بزرگتر  هموسي معجز

 ولي او تكذیب و سرپیچي كرد،

 و سپس برگشت تا علیه موسي تالش كند،

 جارچي فرستاد تا همه جمع شوند،

 آنگاه گفت:  من از این خدایان كه داریم براي شما مفیدترم!

 این بلندپروازي،  خداي تعالي او را به عذاب دنیا و آخرت بگرفت!  هدر نتیج

ترسان   از سوء عاقبت  كه  اندیشي  مآل  براي  است  عبرتي  این سرگذشت  در  و 

 است! « 
 
 

)ممكن است این آیات اولین نوبتي باشد كه قرآن كریم داستان موسي را  

مزمل كه قبل از این سوره نازل شده، اشاره    هشرح داده است.  و اگر هم در سور 

اي شده باشد، بسیار كوتاه و مجمل بوده است، كه بعداً در سوره هاي اعراف و  

طه و دیگر سوره ها تفصیل زیادي درباره تاریخ زندگي و دعوت موسي علیه  

 السالم آمده است.( 

ه  در این آیات اشاره به دعوت ربوبیتي كه فرعون براي خود قائل بود

 اََن َربُّكُم االَعلي!  كرده و مي فرماید: فرعون گفت: 

فرعون خود را رب االعال مي پنداشت.  یعني از سایر ارباب كه مورد  

 پرستش مصریان بودند، بلند مرتبه تر مي دانست. 
 

بعید نیست منظورش از این بلوف، با اینكه خودش هم بت پرست بود،  

ن به شما نزدیك ترم، براي این كه ارزاق  خدایا  ه این بوده كه بگوید: من از هم

شما به دست من تأمین مي شود، و شئون زندگي و شرافت و آقائي تان به همت  

 من حفظ مي شود، و سایر خدایان دستي از دور بر آتش دارند! 
 

 در پایان این داستان مي فرماید: 

 ِلَمن یَخشي !  هاِنَّ في ذالَك لَِعبرَ  -

در این حدیث، یعني در داستان موسي عبرتي هست براي كسي كه خشیت   

ترس از شقاوت و عذاب باشد، و انسان سالم    ه داشته باشد، یعني داراي غریز

پس در داستان موسي عبرتي است براي هركس كه    چنین غریزه اي را دارد.

 انسان باشد و فطرت انساني اش را از دست نداده باشد! 
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 شعرا   "  َواِذ نادي َربَُّك مُوسي اَن اَئِت القَوِم الظاِلمیَن  ...!"    هسور 68تا  10همستند:آی

 96ص  30المیزان ج    

 فراز دیگري از آماده سازي موسي"ع"  

و شروع دعوت رسالت او  "ع"  صحنه هاي دیگري از تاریخ حیات موسي  

 و اعزامش به سوي فرعون در این آیات بیان گردیده است: 
 

 و چون پروردگارت به موسي ندا داد كه سوي گروه ستمكاران برو! »

 گروه فرعون كه چرا نمي ترسند؟ 

 گفت: پروردگارا ! من بیم آن دارم كه دروغگویم شمارند، 

 و حوصله ام سرآید، در نتیجه زبانم روان نشود،

 پس هارون را نیز پیغمبري ببخش ! 

 دارم كه مرا بكشند. فرعونیان خوني به گردن من دارند و بیم 

 گفت: هرگز!  آیه هاي مارا ببرید كه ما همراه شما شنوائیم! 

 پروردگار جهانیانیم، هنزد فرعون روید و بگوئید كه ما فرستاد

 « باید كه بني اسرائیل را با ما بفرستي ! 
 

در این سوره داستانهائي از اقوام انبیاء گذشته آورده، تا روشن شود كه  

اء "ص" نیز همان راه را مي روند كه قوم موسي و هارون و  قوم خاتم االنبی

ابراهیم و نوح و هود و صالح و لوط و شعیب رفته بودند.  و به زودي راه اینان 

نیز به همان سرنوشتي منتهي مي شود كه آن اقوام دیگر بدان مبتال شدند، یعني 

 خروي مي گیرد. بیشترشان ایمان نمي آورند و خدا ایشان را به عقوبت دنیوي و ا
 

 

نقل داستان فوق براي این است كه خاطر رسول هللا "ص" تسلي یابد و  

حوصله اش از تكذیب قومش سر نرود، و بداند كه تكذیب قوم او امري تازه و  

اقوام انبیاء گذشته نیز همین رفتار را داشتند.  رسول هللا    هنوظهور نیست بلكه هم

" نباید از قوم خود انتظاري جز آنچه امت هاي گذشته در مقابل انبیاء خود  ص"

داشتند، داشته باشد.  و درضمن، قوم آن جناب را هم تهدید مي كند به سرنوشتي  

 كه امت هاي گذشته به خاطر تكذیب پیغمبرشان دچار شدند. 
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 اولین برخورد فرعون با دعوت موسي
 

وقتي فرعون متـــوجه سخنان موسي و هارون "ع" مي شود و سخنان  

آن دو را مي شنود موسي را مي شناسد و خطاب را متوجه او به تنهائي مي كند  

 و مي  گوید: 

 «  آیا تو نبودي كه ما در زمان كودكي تربیتت كردیم؟» 
 

كه   ادعائي  از جهت  بود،  بر موسي  اعتراض  این سخن  از  مقصودش 

موسي كرد، و خالصه منظورش این بود كه تو خیال كرده اي نمي شناسیمت؟   

مگر تو همان نبودي كه ما در آغوش خود بزرگت كردیم؟  در حالي كه كودك  

     بودي، و سالها از عمرت را در میان ما به سر بردي؟  ما اسم و رسم تو را  

مي شناسیم و هیچ خاطره اي از تو را و از احوال تو را فراموش نكرده ایم، آن  

وقت چطور شد كه ناگهان رسول شدي ؟  تو كجا و رسالت كجا؟  با این كه اصل  

 و فرع تو را مي شناسیم! 
 

فرعون اعتراض خود را ادامه داد كه اي موسي تو آن بودي كه با كشتن  

قبطي( كفران نعمت من كردي، با این كه  تو عبدي    مردي از دودمان من) آن مرد 

از عبید من یعني از بني اسرائیل بودي!   آن وقت با این سوابق سوئي كه داري  

 دعوي رسالت هم مي كني؟ 
 

اگر من آن روز آن عمل را كردم در    -موسي علیه السالم جواب داد:  

دانستم، یك نفر    حالي كردم كه به خاطرجهل گمراه بودم، و مصلحت كار را نمي

بني اسرائیلي مرا به یاري طلبید و من او را یاري كردم و هرگز احتمال نمي  

دادم كه این یاري او به كشته شدن مرد قبطي مي انجامد، و عاقبت وخیمي به بار 

مي آورد، و مرا ناگزیر مي كند كه از مصر بیرون شده و به مدین بگریزم و  

 سالها از وطن دور شوم! 
 

 ي اعطا شده به موسي"ع" حكم ها
 

جواب فرعون به موقعیت تازه خود اشاره    هموسي علیه السالم در ادام

 مي كند و مي فرماید: 

چون از شما بیم داشتم از دستتان گریختم و پروردگارم مرا حكم داد   -

 و از پیغمبرانم كرد! 
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مگر این نعمتي است كه منت آن به من مي نهي كه پسران اسرائیل   -

 بردگي گرفته اي؟ را به 

موسي علیه السالم به حكمي كه خداوند به او داده بود و پیغمبرش  كرده  

 بود اشاره مي كند كه بعد از قتل مرد قبطي به او داده شده است. 
 

به موسي علیه السالم در چند نوبت و چند مرتبه  حكم داده شده بود كه  

قبل از كشتن مرد    بعضي از مراتب آن مافوق بعضي دیگر بوده است:  حكمي

قبطي، و حكمي دیگر بعد از فرار، و قبل از مراجعتش به مصر، و حكمي دیگر  

تا آن كه  بعد از غرق فرعون، و در هر بار مرتبه اي از حكم به او داده بودند،  

 با نزول تورات حكمت را برایش تمام كردند. 

 

 رب العالمین كیست؟ 
 

رسالت موسي"ع" سخن گفت، و در رسالتش    هبعد از آن كه فرعون دربار

متوجه   اشكال را  ناگزیر  بداد  را  او  پاسخ خرده گیري  و موسي  خرده گرفت، 

 او كرد، كه چه كسي تو را فرستاده است؟  همرسل و فرستند 
 

 موسي در پاسخ گفت:   

 مرا " رب العالمین" فرستاده است! -

  رب العالمین   فرعون دوباره بر مي گردد و از او توضیح مي خواهد كه

 چیست؟ 

هفتم ادامه دارد زیرا فرعون وثني مذهب بود و    هاین استیضاح تا آخر آی

كالمي بي معناست و با اصول مذهب    رب العالمین  هدر برابر یك وثني مذهب كلم

آنان هیچ مفهومي ندارد، چون اگر منظور از این كلمه یكي از مقدسات آنان باشد  

نیست بلكه فقط رب عالِم خودش است كه مسئول    نرب العالمیكه هیچ یك از آنها  

تدبیر و مباشر در تصرف آن است، مانند عالم آسمان و عالم زمین و امثال آن.   

آنان   مذهب  در  او  باز  كه  باشد  سبحان  خداي  كلمه  این  از  منظور  اگر  رب  و 

ار  نیست و اصالً با عالمیان سروكار ندارد، زیرا در پندار آنها عالم واگذ  العالمین

به دیگران شده است، و خداي سبحان رب آن دیگران و یا بگو رب االرباب و  

 اله تنها عالم آلهه است. 
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" فرعون از موسي"ع" از حقیقت  َوما َربُّ العالَمیَن  پس در عبارت فوق "  

"رب العالمین" مي پرسد، چون فرعون وثني مذهب بود و خود بت مي پرستید  

 داشت. و در عین حال دعوي الوهیت هم  
 

در اعتقاد وثني ها منافاتي بین رب العالمین و مربوب بودن یك نفر نیست،  

و ممكن است شخص واحدي مانند فرعون مثالً از یك سو خودش رب سایر مردم  

باشد و از سوي دیگر مربوب ربي دیگر بوده باشد.  اصوالً رب هاي وثني ها 

 رباب است. مربوب ربي دیگرند، كه او خداي سبحان است كه رب اال
 

در اعتقاد وثني ها، پادشاهي عبارت است از ظهور و جلوه اي از الهوت  

در نفس بعضي از افراد بشر یعني پادشاه، كه آن ظهور عبارت است از تسلط  

بر مردم، و نفــــوذ حكـــم، و به همین جهت پادشـــاهان را مي پرستیدند، همان  

رؤساي خانواده ها را در خانه مي پرستیدند.   طور كه ارباب بت ها را، و نیز  

فرعون یكي از همین وثني ها بود كه الهه اي مي پرستید، و چون خودش پادشاه  

 قبطیان بود قومش او را مانند سایر آلــــهه مي پرستیدند. 
 

 این فرعون با چنین وصفي وقتي از موسي و هارون شنید كه مي گویند: 

 العالَمینَ اِنّا َرسُوُل َرّبِ  -

 تعجب كرد و پرسید: " رب العالمین چیست؟ "   و موسي جواب داد: 

 َرّبِ السَّماواِت َواالَرِض َو ما بَینَُهما ...!   -

همان رب آسمان ها و زمین و آن چه بین آن دو است، مي   رب العالمین

اینكه تدبیري است متصل و واحد و   آنها به خاطر  باشد، كه تدبیر موجود در 

به هم، داللت دارد بر این كه مدبر و رب آن نیز واحد است و این همان  مربوط  

عقیده اي است كه اهل یقین و آنهائي كه غیر اعتقادات یقیني و حاصل از برهان  

 ... اِن كُنتُم ُمو قِنیَن  !و وجدان را نمي پذیرند، بدان معتقدند  

او داللت    " همان رب واحدي است كه تدبیر واحد عالم بر رب العالمین"

دارد، و این داللت یقیني است كه وجدان اهل یقین آن را درك مي كند،  اهل یقیني  

 كه جز با برهان و وجدان سروكاري ندارند. 
 

" كسي است كه اهل یقین وقتي به آسمانها و زمین و مابین  رب العالمین"

نسبت به  آن دو مي نگرند و نظام واحد در آنها را مي بینند به وي و به ربوبیتش  
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 آنها یقین پیدا مي كنند.  ههم
 

موسي علیه السالم در پاسخ فرعون، وي را در آن چه پرسید به چیزي  

 حــــواله داد كه اهل یقین مي توانند تصورش كنند، چون به وجودش یقین دارند.  
 

  رب العالمین ) خالصه اینكه موسي علیه السالم فرمود: اگر مي خواهي 

 را تصور كني و بداني كه چیست و كیست، باید اهل یقین شوي ! ( 
 

خداي تعالي به وجهي قابل درك، و به تصور صحیحي قابل تصور است،  

علمي به    ههرچند كه به حقیقت و كنه اش قابل درك نیست، و محال است احاط

 وي یافت! 
 

موسي علیه السالم از لحاظ دیگر برهاني بر توحید ربوبیت كه آن را از  

توحید   هوثني ها باید همین مسئلوحدت تدبیر گرفته بود، اقامه كرد، چون در قبال  

ربوبیت اثبات شود، زیرا آن ها قائل به توحید ذات هستند ولي در ربوبیت خدا  

 شریك قائل شده اند. 

 

 در مجلس فرعون چه گذشت؟ 
 

 «آیا گوش نمي دهید به این موسي كه چه مي گوید؟  -»  

نیز خوب گوش   در مجلس  خواهد حاضران  این عبارت مي  با  فرعون 

العالمین   ، و مانند او تعجب كنند كه موسي دعوي رسالت از طرفبدهند       رب 

مي كند، و وقتي مي پرسم كه رب العالمین چیست، همان سخن اولش را تكرار  

 مي كند!
 

این عكس العملي كه فرعون بروز داد، نقشه اي بود كه بر روي حق پرده  

زیرا موسي گفت   بپوشاند، چون از كالم موسي "ع" حق برایش روشن شده بود، 

تمامي عالم داللت دارد بر یك تدبیر، كه اهل یقین آن را مشاهده مي كنند، و این  

وحدت تدبیر داللت دارد بر این كه ربي و مدبري واحد دارد، و این رب واحد  

 است، كه از من سؤال كردي !  رب العالمین همان 
 

گفتار او    ولي فرعون به منظور این كه موسي"ع" را به اصطالح هو كند

!  و چون از  من رسول رب العالمینم  را ا ین طور تفسیر كرد كه وي مي گوید:

 است.  رب العالمین چیست؟  جوابم مي دهد كه او  رب العالمیناو مي پرسم 
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موسي علیه السالم وقتي دید كه فرعون دارد مغالطــــــه مي كند و امر را  

فرعون را خنثي كند،    ه كه نقشبر حاضرین مجلس مشتبه مي سازد، براي این  

 صریح تر جواب داد و این بار گفت: 

 «  شماست!  هرب العالمین، همان رب شما، و رب پدران گذشت -» 
 

فرعون این بود كه موسي جوابي به من نداد، تنها عبارت   هحاصل مغالط

رب  " را عوض كرد، لذا موسي این بار به طور صریح فرمود كه"رب العالمین"

همان رب عالم انسانیت عصر حاضر و عالم انسانیت اعصار گذشته  "  العالمین

فرعون خنثي شد.   زیرا فرعون نمي خواست    هاست، و با این بیان حیله و نقش

از حریم ارباب دفاع كند بلكه در حقیقت مي خواست از ربوبیت خود دفاع كند،  

اطل كند و بگوید  و این حیله را به كار برد تا تعلق ربوبیت خدا نسبت به خود را ب

نیست بلكه رب رب    رب العالمین ربوبیت خدا مرا نمي گیرد، چون خدا    هدامن

چه معنائي   رب العالمین هاست، وهر الهي هم رب عالم خودش است، پس دیگر 

دراد؟  و موسي در پاسخش اثبات كرد كه در عالم هستي جز یك رب وجود ندارد  

 او مرا نزد شما فرستاده است!  رب شما هم هست و  رب العالمینو در نتیجه 

 فرعون از در هوچي گري و مسخره در آمد و به حاضران گفت: 

 « اي مردم این رسولتان كه به سوي شما فرستاده شده، دیوانه است!  -»  

در اینجا رسالت موسي"ع" را به حاضرین نسبت داد و خواست بگوید  

و در آخر هم نسبت  شأن من اجل از آن است كه رسولي نزد من فرستاده شود،  

«  شما،  هپروردگار شما و پدران گذشتدیوانگي به موسي"ع" داد كه چرا گفت: »  

 اینكه دارد فقط همان حرف اول خود را تفسیر میكند؟

 موسي بار دیگر اضافه كرد: 
  

 « پروردگار مشرق و مغرب و هرچه میان آندوست، اگر تعقل كنید! » 
 

در این پاسخ موسي "ع" اشاره كرد به این كه تو و حاضرین در مجلست  

از نعمت عقل محرومید و درك و فهم ندارید و گرنه اگر فهم مي داشتید پاسخ  

اولي  اول مرا مي فهمیدید.  موسي"ع" در این بیان روشن تر فرمود همان برهان  

 را كه اشاره به طلوع و غروب است و تدبیر بین آن دو براي همه روشن است. 
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 تهدید فرعون به زنداني كردن موسي
 

 

فرعون عاجز از برهان موسي"ع" اورا شروع به تهدید كرد كه اگر بار  

و رسالت خودت از جانب او سخن گوئي تورا به   رب العالمین  دیگر از ربوبیت 

جاهالن تاریخ است كه وقتي حرف    هو این رسم همخت! )زندان خواهم اندا

 حسابي نداشته باشند، متوسل به زور مي شوند و تهدید مي كنند!( 
 

 « گفت:  خواهم    فرعون  زندان  به  ترا  بگیري  من  از  غیر  الهي  اگر 

«  گویا آن زمان مجازات هركس كه منكر الوهیت فرعون مي شد زندان  انداخت!

 بوده است. 

 پاسخ گفت: موسي در 

كه   - دهم  ارائه  چیزي  من  كه  هرچند  كني  مي  زندانیان  از  مرا 

 راستگوئي و صدق دعوي رسالتم را روشن سازد؟ 

 فرعون گفت: 

 اگر دعوي مي كني كه چیزي بیانگر صدق دعوي توست، -

 بیاور آن را اگر راست مي گوئي ! 
 

 

 ظهور معجزات موسي"ع" در مجلس فرعون 
 

 

 بینداخت و در دم اژدهائي هویدا گشت، موسي عصاي خود را »    

 « و دست خویش بیرون آورد، همه دیدند كه سفید و روشن بود!     
 

این دو آیت دو معجزه اي است كه خداي تعالي در شب طور به موسي  

 داد. 
 

فرعون وقتي این دو آیت را دید فهمید كه چاره اي ندارد الجرم متوسل به  

دانا " خطاب كرد كه با سحر خود مي خواهد  تهمت شد و آن جناب را " ساحري  

فرعونیان را از سرزمین شان بیرون كند.  با این حیله خواست مردم را علیه  

 موسي بشوراند. 

 ؟ نظر شما چیستسپس فرعون رو به بزرگان قبط كرد و گفت: 



 
 معارف قرآن ذر المیزان                                                     کتاب ییست و  سوم: زندگانی موسی )ع(  75

 

گفتند: موسي و برادرش را مهلت بده و آنان را سیاست و شكنجه مكن و  

 ع كنند تا با سحر خود علیه سحر موسي معارضه كنند. بفرست ساحران را جم
 

 
 

 یوم زینت، میعاد موسي با ساحران فرعون
 

 

ِسحر    ه " براي مسابقزینتموسي"ع" و فرعون توافق كردند كه روز "

 معین شود. آن روز،  فرعون مردم را كه جمع شده بودند، خطاب كرد و گفت: 
 

آیا شما گرد آمده اید تا اگر ساحران بر موسي و برادرش غلبه كنند   -

 و برتري یابند ما از ساحران تبعیت كنیم؟ 
 

منظور فرعون از این كه گفت ساحران را تبعیت كنیم پیروي دین آن  

پرستش   همانا  كه  پیروي  هاست  كه  نگفت  را صریحاً  این  البته  است،  فرعون 

 موسي نكنید، ولي هدفش این بود كه موسي را پیروي نكنند.
 

اگر ما غلبه یابیم آیا پاداشي    ساحران وقتي گردآمدند به فرعون گفتند:

 بلي!  شما از مقربان خواهید شد! ؟ فرعون جواب داد: خواهیم داشت

 هرچه افكندني هست بیفكنید! - موسي به ایشان گفت: 

 پس آنها ریسمانها و عصاهاي خویش را بیفكندند و گفتند:  
 

 به عزت فرعون سوگند ما غلبه یافتگانیم! -

 پس موسي عصاي خویش بیفكند و آن چه را ساخته بودند بلعیدن گرفت. 

 جادو پیشگان سجده كنان خاكسار شدند و گفتند: 

 جهانیان ایمان آوردیم، به پروردگار  -      

 كه پروردگار موسي و هارون نیز هست!        

آن چه كه ساحران از موسي دیدند و معجزات واقعي اورا مشاهده كردند  

آن قدر دهشت زده و مبهوت شدند كه نتوانستند جلوي خود را بگیرند و بي اختیار  

    مباركه این مطلب را   هبه سجده افتادند و خداي سبحان را سجده كردند.   ) آی

مي رساند كه آنها به خاك افتادند، و این دلیلي است بر شگفت و بي اختیاري آنها  

 كه گوئي دیگران ایشان را مانند یك موجود بي جان به زمین ریختند! ( 
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ذكر عبارت » با  پروردگار موسي و هارون!  و  به  آوردیم  «    ایمان 

رسالت موسي و هارون نیز كردند، و با  عالوه بر اقرار به توحید، اعتراف به  

بودن    رب العالمین اعتراف به    "  ایمان آوردیم به  رب العالمین،   " ذكر عبارت  

 خدا كردند كه جز با توحید خدا و انكار الوهیت آلهه تمام نمي شود! 
 

 فرعون از سر خشم گفت:  

 من به وي ایمان آوردید؟  ه چرا بدون اجاز -

 موسي زد وگفت: فرعون بهتان دیگري به 

 حتماً این موسي، بزرگ شما ساحران است   -

 كه جادو تعلیمتان داده است!  

 به زودي خواهید دانست! 

 من دست و پاهایتان را به عكس یكدیگر قطع مي كنم،  

 و همگي تان را بر دار مي آویزم!  

 ساحران جواب دادند: 

ندارد، زیرا ما در  این كه تو مارا به دار بیاویزي، ضرري براي ما    -

مقابل این عذابي كه ما را بدان تهدید مي كني صبر مي كنیم، و به سوي  

 پروردگار خود باز مي گردیم، كه عالي ترین بازگشت هاست! 

ما نه تنها از مرگ و كشته شدن باك نداریم بلكه مشتاق آن نیز هستیم  

شدن به    تا پروردگار خود را دیدار كنیم، چرا؟  زیرا با مردن و كشته

سوي پروردگار خود بر مي گردیم، و از این برگشتن هم خوفي نداریم،  

چرا؟  براي این كه ما امیدواریم پروردگارمان خطاهاي مارا بیامرزد!   

و   موسي  به  كه  كسي هستیم  اولین  ما  كه  این  براي  امیدواریم؟  چرا 

 هارون فرستادگان پروردگارمان ایمان آوردیم! 
 

ص بسیار  تعلیل  این  شك  )  آن  در  سلیمي  عقل  هیچ  زیرا  است           حیحي 

نمي كند كه اگر خداي سبحان بنا داشته باشد مؤمني را به علت این كه به رحمت  

و مغفرت او ایمان دارد بیامرزد قطعاً رحمت و مغفرت او اولین كسي را كه فتح  

 باب ایمان كرده، و راه را براي دیگران هموار ساخته، وا نمي گذارد! ( 
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"َولَقَد اَرَسلنا مُوسي بِآیاتِنا َو سُلطاٍن ُمبیٍن اِلي فِرَعوَن َو هاماَن  مؤمن    ه سور  25تا21همستند:آی 

 وقاروَن ...."  

 200ص  34المیزان ج   

 نقش چهره هاي دیگر در مبارزات موسي"ع" 

مؤمن فراز دیگري از مبارزات موسي علیه السالم شروع    ه سور  2۱از آیه  

مي شود كه در آن به نقش چند فرد دیگر در این كشاكش  اشاره مي شود.  زمان 

این مخاصمات روزهاي اول اعالم نبوت و دعوت آن حضرت است و قرآن كریم  

 از آنها چنین یاد مي كند: 
  

 » موسي را با آیات خود و سلطان مبین،

 به سوي فرعون و هامان و قارون گسیل داشتیم...! «   
 

مقدم  كه    ه در  شده  خوارق عاداتي  به معجزات و  اي  اشاره  فرازها  این 

موسي"ع" با آن ها به سوي فرعون اعزام شد، از قبیل:  عصا و ید بیضا و غیر  

آن موسي    هكه سلطه الهي است كه خدا به وسیل  سلطان مبینآن دو، و همچنین به  

آن جلو فرعون را از كشتن موسي و خاموش كردن    ه را تأئید كرد و به وسیل  "ع"

 نور او گرفت. 

دو امت قبطي و سبطي، فقط نام سه نفر " فرعون، هامان   هاینجا از بین هم

و قارون" را برده و نشان داده كه تمامي فتنه ها و فسادها به این سه جرثومه  

 فساد منتهي مي شده است.   

 نام جبار و دیكتاتور نژاد قبط و پادشاه ایشان است. " كه فرعون" 

 " نام وزیر اوست. هامان"    

" نیز نام یكي از طاغیان بني اسرائیل است كه داراي خزائني قارون"    

 مملو از پول بوده است. 

موسي "ع" براي آنان حق را آورده بود و جا داشت حق را بپذیرند، به  

 ه" است، ونیز به خاطر این كه آن چه آورده بود از ناحیحقخاطر همین كه "  

خداي تعالي بود، بدین جهت نیز الزم بود آن را قبول كنند و رد نكنند ولي در  

ي به موسي ایمان  عوض كید كردند و آنچه كه گفتند بدین منظور گفتند كه كس

نیاورد، اما خداي عزیز كید ایشان را بي نتیجه و خنثي ساخت و نگذاشت آن كید  
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 به گروندگان به موسي اصابت كند. 
 

 »  آنها گفتند:  وي ساحري است دروغ پرداز!

 ما آورد، گفتند:  هو چون حق را از ناحی 

 فرزندان هركس كه طرفدار اوست، به قتل برسانید،

 نگه دارید!  و زنان شان را 

 ولي كید و نقشه هاي فرعون كیدي كور و نقشه اي بر آب بود! « 
 

سیاق این آیات داللت دارد بر این كه یكي از گویندگان این حرف " قارون"  

بوده كه خود از بني اسرائیل بوده است.  اشكال هم ندارد، چون فرمان به كشتن  

فرعونیان و قبل از دعوت    هحیپسران بني اسرائیل و زنده نگهداشتن دختران از نا

موسي علیه السالم بوده است و این فرمان در این آیه كه گفتیم قارون هم در آن  

شریك بوده، بعد از دعوت موسي و در خصوص فرزندان مؤمنین به او بوده  

است، و هیچ مانعي ندارد كه قارون هم در این فرمان با فرعونیان موافقت كرده  

 و مؤمنین عداوت مي ورزید.  باشد، چون او با موسي 

"  اشاره است به اینكه گروندگان  مؤمنین طرفدار موسيدر اینكه فرمود: "

 به موسي از آن جناب پشتیباني هم مي كردند و در دعوتش كمك مي نمودند. 

 فرعون گفت: 

 مانع من نشوید، بگذارید موسي را بكشم! -

آن این داللت  این خطابي است كه فرعون به درباریان خود كرد و در  

هست كه در برابرش مردمي بودند كه با كشتن موسي مخالفت مي كردند و به او  

 مي گفتند: 

 اورا مكش! و دست از او بردار!  -
 

 فرعون از در تكبر و طغیان مي گوید: 
 

بگذارید من موسي را بكشم، آن وقت او پروردگارش را بخواند، تا    -

 قتل خالصش كند!؟ اگر توانست از دست من نجاتش دهد و از 
 

این تصمیم خود را توجیه مي كند به این كه من از موسي بر شما نگرانم  

كه مبادا دین و دنیاي شما را تباه سازد، یعني از پرستش بت ها به سوي پرستش  

از   آساني سر  به  و  شود  زیاد  پیروانش  دیگر  از طرف  و  بكشاند  یگانه  خداي 
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 یت از بین برود. اطاعت برتابد و كار به جنگ بكشد و امن

 موسي علیه السالم در مقابل او مي گوید: 
 

من به پروردگارخود و پروردگار شما پناه مي برم از هر متكبري كه    »

 به روز جزا و حساب  ایمان ندارد! «
 

موسي در مقابل تهدید فرعون چنین او را تهدید مي كند كه به پروردگارش   

ه فرعون به او اختصاص داده بود و  پناه مي برد!  موسي پروردگار خود را ك

دهد؟    مي  نجاتش  چگونه  پروردگارش  بینم  به  تا  بكشم  را  موسي  كه  بود  گفته 

تعالي   خداي  همانگونه كه  فهماند كه  و  نامید  آنها  پروردگار  خود و  پروردگار 

پروردگار من است، پروردگار شما نیز هست، و همان طور كه حكمش در من  

ان است، پس چون چنین است مي تواند پناهنده خود  روان است، در شما نیز رو 

 را از شر شما حفظ كند همچنانكه تاكنون حفظ فرموده است. 

 
 

 مؤمن        "َوقاَل َرُجٌل ُمؤِمٌن ِمن آِل فِرَعوَن  یَكتُُم ایمانَهُ  ...!"     هسور 54تا26همستند:آی

 200ص  34المیزان ج    

 نقش مؤمن آل فرعون  

یكي دیگر از چهره هاي موثر در مناظرات روزهاي اولیه حضرت موسي  

است . دخالت    مؤمن آل فرعون  در جلسات دربار فرعون فردي تحت عنوان  

 قرآن كریم به شرح زیر بیان مي كند: چنین فردي را 

 مردي از آل فرعون كه ایمان خود را پنهان مي داشت، گفت: »

 آیا مردي را مي كشید كه مي گوید:  پروردگار من للا است!؟ 

 پروردگارتان آیاتي روشن آورده است؟  ه با اینكه  از ناحی

 خود اوست،   ه گیرم كه دروغگو باشد، گناه دروغش به عهد

 ولي اگر راست بگوید،  

 حد اقل بعضي از آن وعده ها به شما نیز خواهد رسید! 

 به درستي،  خدا كسي را كه اسرافگر و دروغگو باشد، نمي آمرزد!

 اي قوم من!   

 امروز سلطه و قدرت به دست شماست، و در زمین نیرومند هستید،
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 خدا بیاید   هولي اگر فردا عذابي از ناحی

 « چه كسي ما را یاري خواهد كرد؟
 

از دودمان خود   آل فرعون  آید كه مؤمن  آیات بر مي  از ظاهر سیاق 

فرعون، یعني از نژاد قبطیان بوده است. و نیز از خواص دربار وي بوده، ولي  

كسي از ایمان دروني او خبردار نشده است، زیرا او در پنهان داشتن ایمانش 

 كرده است. سعي و تقیه مي 

 فرعون در پاسخ گفت: 

 من شما را جز به طریق صواب و مطابق واقع راهنمائي نمي كنم!  -

منظورش این بوده كه بگوید: خودم بدانچه مردم را به سویش راهنمائي 

با واقع هم   یقین است،  دارم و آن طریقه عالوه بر این كه برایم  یقین  مي كنم 

 كاري و زرنگي عجیبي است! مطابق است.  این سخن از فرعون یك فریب
 

 مؤمن آل فرعون مجدداً رو به مردم كرد و گفت:
 

 من!  ه اي قوم و قبیل -» 

 به راستي، من از همان عذاب مي ترسم بر شما، 

 كه بر سر اقوام گذشته آمد!

 من از روزي مي ترسم  

 كه مانند یك عادت همیشگي بر اقوام گذشته یكي پس از دیگري گذشت،

 كه كفر ورزیدند و پیامبران خود را تكذیب كردند،به خاطر این 

 مثل سنتي از عذاب، كه در قوم نوح و عاد و ثمود  

 و اقوام بعد از ایشان جریان یافت،

 ظلم نسبت به بندگان ندارد!  هو خدا هرگز اراد

 اي قوم من !  -

 من بر شما مي ترسم از روز قیامت! 

 شود،روزي كه بانگ و فریاد مردم از هر سو بلند مي 

 روزي كه از عذاب پا به فرار مي گذارید، 

 خدا هیچ حافظي ندارید،  ه ولي از ناحی

 « و كسي را كه خدا گمراهش كند دیگر هیچ راهنما نخواهد داشت! 
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 اشاره مؤمن آل فرعون به سلطنت حضرت یوسف در مصر 
 
 

دیگر   و  كرده  گمراه  را  ایشان  خدا  گفت  آنكه  از  بعد  فرعون  آل  مؤمن 

راهنمائي ندارند، به عنوان شاهد داستان پیامبر دیگري كه در مصر مبعوث شد،  

و رفتاري كه مصریان با او داشتند، یعني حضرت یوسف علیه السالم را، ذكر  

مي كند كه مادام كه در میان آنان بود در نبوتش شك مي كردند، و بعد از آن هم  

 نیست: كه از دنیا رفت گفتند كه دیگر پیامبري بعد او 

 سوگند مي خورم » 

 كه یوسف هم قبل از این به سوي شما مصریان آمد، 

 آورد،   بیّناتي و آیات 

 آیاتي كه دیگر هیچ شكي در رسالتش براي كسي باقي نمي گذاشت، 

 دعوت او در شك بودید، ه ولي تا زنده بود شما همواره دربار

 و همین كه از دنیا رفت، گفتید: 

 خداي سبحان رسولي مبعوث نمي كند، دیگر بعداز یوسف  -

 و با این سخن، گفتار خود را نقض كردید،  

 و هیچ پروائي هم نكردید! «

 

 قصد صعود فرعون به آسمان 
 

در اثناي بگومگوي فرعون با مؤمن آل فرعون، و بعد از منصرف شدنش  

برایش  از كشتن موسي، فرعون به وزیر خود هامان دستور مي دهد تا بناي بلندي  

 آن از خداي موسي اطالعي به دست آورد.  ه بسازد تا به وسیل

فرعون دلیل این دستورش را " دسترسي به اسباب سماوات" ذكر مي كند  

و گویا مي گوید:  اگر به تو دستور مي دهم براي من برج بلندي بسازي علتش  

ست یابم.   آن و با صعود بر باالي آن به اسبابي د هاین است كه امیدوارم به وسیل

و آنگاه خودش اسباب را تفسیر كرده به اسباب سماوات، و بر آن متفرع كرده  

 كه به اسباب آسمانها دست یابم تا آن كه بر خداي موسي مشرف شوم! 

گویا خواسته بگوید:  آن اله كه این مرد) مؤمن آل فرعون( به سوي آن  

دعوت مي كند و موسي هم به سوي آن مي خواند، در زمین نیست، و چون در  

زمین به غیر از من اله دیگري وجود ندارد، پس اگر باشد البد در آسمان است،  
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باب آسماني كه  پس برایم صرحي بساز، باشد كه من با صعود بر باالي آن به اس

نهاني هاي آسمان را كشف مي كند، دست یابم، و از راه آن اسباب كشف كنم كه  

 خداي موسي كجاست، چون من او را دروغگو مي پندارم! 
 

 َو َكذاِلَك َزیََّن ِلِفرَعوَن سُوِء َعَمِلِه َو َصدَّ َعِن السَّبیلَ  -

آیه به منزل این  آید  قاعده و ضابط  ه از سیاق بر مي  لي باشد و  ك  هیك 

بفهماند كه چرا فرعون در مقابل حقي كه موسي وي را به سوي آن مي خواند،  

 این طور دست و پا مي زد؟ 

براي این كه شیطان عمل زشت او را در نظرش زیبا جلوه داده بود، و  

او را از راه رشاد بازداشته بود، الجرم احساس كرد كه در بن بستي قرار گرفته  

خود در برابر آن مجادله كرد، و دست به این گونه كارهاي  است، لذا با اباطیل  

 ناشایست و نقشه هاي سفیهانه زد، تا شاید حق را از بین ببرد. 

 شریفه در ادامه مي فرماید:    هولي آی

 كید فرعون جز به سوي هالكت و بي نتیجه گي ره نمي برد!  -

 

 دعوت مردم به وسیله مؤمن آل فرعون 
 

فرعون قوم خود را مخاطب قرارداد و ایشان را به  بار دیگر مؤمن آل  

 پیروي از خود دعوت كرد: 
 

 » اي قوم من! 

 مرا پیروي كنید تا شما را به راه رشد هدایت كنم!

 اي قوم من! 

 این زندگي دنیا سرگرمي بي ارزشي است، 

 قرار و دائمي است! هآخرت خان ه و خان

 خواهد داشت، كسي كه عمل زشت كند تنها كیفري مثل آن 

 ولي كسي كه عمل صالح انجام دهد،  

 چه مرد و چه زن، به شرطي كه ایمان داشته باشد،  

 چنین كساني داخل بهشت مي شوند،

 و در آن بي حساب روزي داده خواهند شد. 
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 اي قوم من!  -

 چه مي شود مرا كه شما را به سوي نجات مي خوانم،

 در عوض شما مرا به سوي آتش دعوت مي كنید! 

 را مي خوانید كه به خدا كفر ورزم،  م

 و برایش شریك قائل شوم، 

 كه هیچ دلیلي بر شرك او ندارم،  

 و من شما را به سوي خداي عزیز آمرزنده دعوت مي كنم!  

 آري، این حقیقتي است كه آن چه شما مرا به سویش مي خوانید 

 نه در دنیا دعوتي دارد و نه در آخرت،  

 ما به سوي خداست!   هو محقق است كه بازگشت هم 

 و محققاً تنها اسرافگران اهل آتشند! 

 پس به زودي متوجه آنچه به شما مي گویم خواهید شد،  

 ومن امر خود را به خدا واگذار مي كنم، 

 «  كه خدا داناي به بندگان است!
 

اي قوم، زندگي این دنیا متاعي  در این گفتار مؤمن آل فرعون گفت:  »  

«  و این مهم ترین سندي است  بیش نیست، و آخرت همانا دار قرار ابدي است!  

كه مؤمن آل فرعون سلوك سبیل رشاد را به آن مستند كرده است، و تدین به دین  

عبارت است از این    حقي است كه در هیچ حالي آدمي از آن بي نیاز نیست، و آن 

دارد، كه   جاوداني  و  ابدي  زندگي  دنیا،  ناپایدار  زندگي  از  بعد  آدمي  كه  عقیده 

عبارت است از زندگي آخرت، و این زندگي دنیا در مقابل آن متاعي پشیز و بي  

ارزش است،  و در حقیقت این زندگي مقدمه اي است براي آن، و به همین جهت  

این معنا را خاطر نشان ساخت و بعداً به ذكر    در بیان معناي سبیل رشاد، اول 

 عمل زشت و عمل صالح پرداخت. 
 

مؤمن آل فرعون در كوتاه ترین عبارت، تمامي اركان دین حق و سبیل  

رشاد را جمع كرد و آن عبارت از این است كه آدمي حیاتي دارد برخالف حیات  

چه در دنیا كرده، جزا  ناپایدار دنیا، پایدار و داراي قرار، كه در آن حیات به آن

داده مي شود، چه عمل زشت و چه عمل صالح؛  و چون چنین است آدمي باید  

 عمل صالح كند و عمل زشت مرتكب نگردد. 
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براي مزید بیان، این را هم اضافه كرد كه اگر كسي عمل صـــــالح كند،  

 بدون حساب روزي داده مي شود! 

به نظر مي رسد كه مؤمن آل فرعون   بعد از سخنان و نصایح  ظاهراً 

خود، از طرف مردم با عكس العمل خوب مواجه نشده است، و مردم به    هاولی

 جاي قبول دعوت او، او را به پرستش خدایان خود دعوت كرده اند، لذا او گفته: 
 

 من شما را به سوي نجات مي خوانم و شما مرا به سوي آتش!   -

شما مرا دعوت مي كنید به كفر خدا و اعتقاد به شریك براي او، كه   

این كه آن   هیچ علمي بدان ندارم، و مدركي ندارم كه داللت كند بر 

 چیزشریك خداست! 

ولي من شما را دعوت مي كنم به پرستش خدائي كه عزیز است و   

هرگز مغلوب نمي شود، و غفار است و از بندگان خود آن كسي را كه  

 توبه كند و به سویش باز گردد و ایمان آورد، مي آمرزد! 

 : او ادامه داد 

را شریك خداي سبحان   - نامش  و  به سویش مي خوانید  مرا       آنچه 

مي گذارید كه هیچ دعوتي در دنیا ندارد، چون سابقه ندارد كه پیغمبري  

به سوي مردم فرستاده باشد تا مردم را به پرستش او دعوت كند و  

نیز در آخرت هم دعوتي ندارد چون احدي از خلق به سوي او بر نمي  

 گردد!

ف، آن خدائي كه من شما را به سویش مي خوانم هم در دنیا  بخال  -

 دعوت دارد و هم در آخرت، آن خداي سبحان است! 

 او گفت: 

الجرم برگشتگاه ما به سوي خدا خواهد بود، پس باید در برابر او     -

او را پیروي كنیم و حدود عبودیتش را رعایت    هتسلیم شویم و طریق 

 نمائیم!

ه از زي عبودیت تجاوز مي كنند اصحاب دوزخند    الجرم اسرافكاران ك  -

 و آن همین شما مردم هستید! 



 
 معارف قرآن ذر المیزان                                                     کتاب ییست و  سوم: زندگانی موسی )ع(  85

مای  - خوانم  مي  سویش  به  را  شما  من  كه  خدائي  آن  نجات    هپس 

 شماست، نه آن چه كه شما مرا بدان مي خوانید!

 

 او در پایان گفته هایش افزود: 

 آنچه امروز به شما مي گویم گوش نمي دهید،  -

 پس همچنان باشید تا به زودي متوجه گفته هاي من بشوید،  

 اما وقتي كه عذاب را به چشم  خود دیدید  

 آن وقت مي فهمید كه من خیرخواه شما بودم! 

  َو اُفَّوُِض اَمري اِلَي للِا  ،  اِنَّ للاَ بَصیٌر بِالِعباد !

 به خدا واگذار مي كنم ،من امر خود را 

 خداي بیناي به حال بندگان است !    
 

 قرآن كریم مي فرماید: 
 

نتیجه كار این شد كه خداي سبحان هم شّر كفار و نقشه هاي شوم آنان  

را از وي بگردانید. كفار كه قصد كشتن یا آزار مؤمن آل فرعون را داشتند و  

از  برایش نقشه كشیده بودند، نقشه هایشان نقش   بر آب شد و خدا شّر آنان را 

 مؤمن آل فرعون برگردانید، و بدترین عذاب متوجه آل فرعون شد! 
 

 در اینجا قرآن كریم وضع عذاب آن ها را نشان مي دهد و مي فرماید: 
 

 » آتش هر صبح و شام بر آنان عرضه مي شود، 

 تا قیامت بپا شود، وچون بپا شد، گفته مي شود:

 شدیدترین عذاب شوید....« اي آل فرعون!  داخل  
 

در این آیات وضع آنان در جهنم و بگومگویشان علیه مستكبرین بیان  

 گردیده كه عین آیات ذیالً نقل مي شود: 

 » همان روزي كه در آتش با یكدیگر بگو مگو مي كنند،  

 ضعفا به گردنكشان و مستكبرین مي گویند:

 ما در دنیا پیرو شما بودیم،   -

 آیا امروزمي توانید مقداري از این آتش را از ما بگردانید؟ 

 استكبار كنندگان و گردنكشان در پاسخ مي گویند:

 ما و شما هر دو دسته در دنیا بودیم،   -
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امروز هم خدا در بین بندگانش حكم كرده است.) و خالصه حاكم خدا  

 بوده نه این و آن !( 

 ن كه در آتشند به خازنان دوزخ مي گویند:آنا ههم

 پروردگارتان را بخوانید  -

 تا یك روز هم شده باشد عذاب را برما تخفیف دهد!    

 در پاسخ مي گویند: 

 آیا همواره رسوالنتان با معجزات و آیات روشن به سویتان نیامدند؟  -

 بله ! آمدند!  –مي گویند 

 در پاسخ مي گویند: 

 اي كافران جز در ضاللت نخواهد بود! « پس بخوانید! كه دع  -
 

 پایان ماجراي مؤمن آل فرعون خداوند تعالي مي فرماید: در 
 

 » به درستي كه ما رسوالن خود را و آنان را كه ایمان آوردند، 

 هم در دنیا و هم در روزي كه گواهان بپا خاسته اند،   

 یاري كرده و مي كنیم!

 در آن روز ستمكاران را پشیماني و عذرخواهي سود ندهد،  

 و بر آنها خشم و لعن و منزلگاه بد مهیاست! «
 

سرگذشت، قرآن كریم مجدداً به بیان هدایت موسي "ع" و حقانیت    هدر خاتم

 مأموریت او و ظلم فرعونیان در برابر او، برگشته و مي فرماید: 
 

 » ما بودیم كه به موسي هدایت دادیم،

 و كتاب را به ارث به بني اسرائیل دادیم، 

 كتابي كه هدایت و تذكر براي خردمندان بود! « 
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 فصل پنجم

ل موسي با فرعون و ساحران   جدا
 

 طه    " فَاتِیاهُ فَقوال اِنّا َرسوال َربَِّك فَأرِسل َمعَنا بَني اِسرائیَل ...!" هسور 47 همستند:آی

 242ص  27المیزان ج    

 مباحثات موسي وهارون دردربارفرعون  

در این آیه بیان مي كند كه خداوند متعال بار دیگر به حضرت موسي و  

هارون دستور مي دهد كه نزد فرعون بروند.  در ضمن رسالت آن دو را نیز  

كامالً بیان فرموده است وآن این است كه نزد فرعون شوند، و او را به ایمان و  

رفع ید از عذاب بني اسرائیل دعوت كنند، و پیشنهاد نمایند كه بني اسرائیل را  

 ستند بروند. رخصت دهد تا با آن دو بزرگوار به هر جا كه خوا

در این آیات با این كه فرعون بي مقدار و خوار شمرده شده لكن هیچگونه 

خشونتي دیده نمي شود، و از نرمي و مالیمت كه قبل از این موسي را بدان امر  

مي كرد بیرون نشده است.  سخن حق را به گوش فرعون مي رسانند بدون این  

عون و عزت دروغین او مرعوب  كه تملق كرده باشند، و یا از سلطنت باطل فر

 شده باشند. 

 

 شروع اعتراضات فرعون 
 

آیات فوق بیان دیگري از داستان موسي "ع" است كه در آن رفتن موسي  
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اسرائیل را شرح   تبلیغ رسالتشان مبني بر نجات بني        و هارون نزد فرعون و 

  ه جمله: مسئلمي دهد.  البته جزئیات جریان را هم خاطرنشان مي سازد. از آن  

حق بر سحر ساحران، و    ه آوردن معجزه و مقابله با ساحران، و ظهور و غلب

 ایمان آوردن ساحران.  
 

موسي "ع" با ساحران و خالصه اي   ه) در فصل پیشین قسمتي از مبارز

از تصمیمات درباریان فرعون نقل شد. در این فصل بیان تفصیلي و جزئیات  

 بیشتري از آن مطالب ارائه شده است.( 
 

از این جا گفتگوي فرعون و موسي شروع مي شود كه فرعون به آن دو  

 گفت: 

 «  پروردگار شما كیست؟ -» 
 

كه قبالً به فرعون چه گفته، حكایت در اینجا قرآن مجید كالم موسي را  

نكرده است، چون احتیاجي به حكایت آن نبوده است، زیرا از آیات قبل كه خداي  

تعالي آن دو بزرگوار را مأمور كرد كه نزد فرعون شده و او را به دین توحید  

دعوت كنند، و از او بخواهند بني اسرائیل را به ایشان بسپارد، معلوم بود كه آن  

فرعون چه گفته اند، كه او در پاسخ گفته كه پروردگار شما كیست؟  و  دو به  

 حتي از این جواب فرعون هم معلوم مي شود كه كالم آن دو چه بوده است. 

و نیز معلوم مي شود كه موسي و هارون یكدیگر را شریك در دعوت  

معرفي كرده اند، لكن موسي اصل در دعوت و قیام به دعوت است و هارون  

و  و    وزیر  كرده  تنهائي  به  موسي  متوجه  را  خطاب  فرعون  ولذا  اوست         یاور 

 مي پرسد:  

 ؟ پروردگار شما )دو نفر( كیست  -

مطلب دیگري كه از این گفتگو بر مي آید این است كه در هنــــگام تلقي  

« و در این گفتار    ... ما رسوالن پروردگار توئیم!وحي مأمور شدند بگویند: »  

« را تكرار كردند با این كه فرعون براي خود معتقد    پروردگارت»    هدو بار كلم

هارون  و  موسي  حتي  و  مردم  پروردگار  را  خود  بلكه  نبود  پروردگاري             به 

 مي دانست! 

« در  پروردگار شما كیست؟بنابراین اگر در پاسخ آن دو مي پرسد: »  

حقیقت خواسته از ربوبیت خداي سبحان براي خود تغافل كند و خــود را به این  
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پروردگاري  » پروردگارت « را نشنیدم لذا مي پرسد:    هراه بزند كه من كلمــــــ

 كه شما رسول اوئید كیست؟ 

 

 اصول اعتقادي بت پرستان 
 

آفریدگار  یكي از اصول قطعي و مسلم نزد امم بت پرست این است كه  

تمامي عالم حقیقتي است كه بزرگتر از آن است كه با مقیاسي اندازه گیري و  

تحدید شود، و عظیم تر از آن است كه عقل و یا وهم كسي به او احاطه یابد،  و  

محال است كسي با عبادت خود متوجه او شود و با قرباني اش به او تقرب جوید،  

لكه واجب آن است كه در عبادت متوجه  پس او را نباید اله و رب خود گرفت، ب

بعضي از مقربین درگاهش شد و براي آن واسطه قرباني كرد، تا او آدمي را به  

و   آلهه  ها همان  واسطه  این  و  كند،  شفاعت  درگاهش  در  و  نماید،  نزدیك  خدا 

اربابند، و خداي سبحان نه اله است و نه رب، بلكه او اله آلهه، و رب االرباب  

  هكه كسي بگوید: براي من ربي است البد مقصودش یكي از این آلهاست.  پس این

  ه غیر خداي تعالي است، و نمي تواند مقصودش خداي سبحان باشد، و در محاور

 وثني ها و گفتگوهایشان همین معنا مقصود است.
 

اینكه فرعون پرسید: »  « نخواست وجود    پروردگار شما كیست؟   پس 

عالم است، انكار كند، و نیز این سؤال وي    هخداي سبحان را كه آفریدگار هم

انكار این كه خود او الهي دارد، نیست، بلكه منظور او این بوده كه بفهمد اله  

 موسي و هارون كیست؟  آیا غیر فرعون اله و ربي دارند؟ 
 

دو به   آن  از دعوت  از تغافل فرعون  این همان معنائي است كه گفتیم 

ان استفاده مي شود، پس فرعون چنین فرض  خداي سبحان، در اولین بار دعوتش

كرده) ولو فرض شخص متجاهل( كه موسي و برادرش او را به سوي بعضي  

غیر خدا كه معمول در آن روز بوده، مي خوانند، ولذا مي پرسد كه آن اله    هآله

 و رب كیست؟ 

در میان وثني ها رسم بوده كه هركس از هر اله كه خوشش آمد آن را  

اله خود مي گرفت، و چه بسا كه در گرفتن اله تفنن مي كردند، و وقتي از یك  

اله سیر مي شدند رب و الهي دیگر مي گرفتند. بت پرستان عوام گاهي، بدون  

نیست.  مثالً   توجه به اصول اعتقادي خود، سخناني مي گویند كه سازگار با آن 

به بعضي از بت هاي خود نسبت آفریدگاري و تدبیر مي دهند، با این كه از نظر  
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 اصول اعتقادي آنان خلقت و تدبیر كار ارباب بت هاست، نه خود بت ها. 

مذهب بت پرستان این است كه ایشان خداي را منزه از این   ه پس خالص

رب جوید، و اگر بخواهند به  مي دانند كه كسي او را عبادت كند و به درگاهش تق

درگاه او تقرب جویند، بعضي از خلق خداي را شفیع او قرار مي دهند و آن  

واسطه را كه یا مالئكه است و یا جن و یا قدیسین از بشر را عبادت مي كنند، و  

بسیاري از بت پرستان سالطین بزرگ را هم معبود خود مي گیرند و آنها را  

، ولي در عین حال معبود بودن یك سلطان را مانع  مظاهر عظمت خدا مي دانند

از این نمي دانند كه خود آن سلطان نیز معبودي دیگر داشته باشد.  فرعون زمان  

 موسي هم از آن ها بود. 

 

 معرفي " رب العالمین " به وسیله موسي
 

 اصول جواب موسي به فرعون این بود كه :   

جودات رابطه برقرار  مو  هپروردگار من آن كسي است كه میان هم  -

كرده و وجود هر موجودي را با تجهیزات آن یعني قوا و آالت و آثاري  

آن به هدفش منتهي مي شود، با سایر موجودات مرتبط    هكه به وسیل 

نموده است،  مثالً جنیني از انسان را كه نطفه است به صورت انسان  

آثار تناسبي  في نفسه مجهز به قوا و اعضائي كرده كه نسبت به افعال و  

دارد، كه همان تناسب او را به سوي انساني كامل منتهي مي كند، كامل  

 در نفس، و كامل از حیث بدن. 

این مطلب از آیه اي كه گفتار موسي را بیان مي كند استفاده مي شود.  

 موسي فرمود: 

 پروردگار ما همان است كه خلقت هر چیزي را به آن داد،  »

 « و سپس هدایتش كرد! 
 

 پرسش فرعون از قرون اولي
 

از آن جائي كه پاسخ موسي مشتمل بر هدایت عمومي بود، كه در خصوص  

نوع بشر جز از راه نبوت و معاد صورت نمي گیرد، و چون این توحید جز با  

حساب و جزا كه میان كارهاي نیك و بد، و آنچه مورد امر و رضایت خداست،   
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هي و غضب اوست، میسر نمي شود، و نیز از آنجائي كه دعوت  از آنچه مورد ن

جزا   هموسي و هارون كه مأمور شدند آن را به فرعون برسانند، مشتمل بر مسئل

ربوبیت را كه از موسي    هبود، ولي فرعون منكر معاد بود، لذا گفتگو از مسئل

در استبعاد  معاد پرداخت، و از    ه پاسخ دندان شكن شنیده بود رها كرد، و به مسئل

 از او پرسید: مگر چنین چیزي ممكن است؟ 
 

 " پرسید. پس حال نسل هاي گذشته چیست؟ این مطلب را تحت عبارت" 
 

منظورش این بود كه امت ها و انسان هاي ادوار گذشته كه مردند و نابود  

شدند، و دیگر نه از آنان خبري هست و نه اثري، چه حالي دارند؟ و چگونه 

آنان  پاداش و   با اینكه در عالم هستي نه عاملي از  دیدند،  اعمال خود را  كیفر 

 هست، و نه عملي، و جز نامي و افسانه اي از آنان باقي نمانده است؟ 
 

از سیاق كالم بر مي آید كه سخن فرعون جز استبعاد اساسي ندارد و این  

ها خبري  استبعاد هم تنها به خاطر این بوده كه از وضع قرون اولي و اعمال آن

!»  نداشته اند، همچنانكه جواب موسي كه فرمود:   َربّي  آن    «  ِعلُمها ِعنَد  شاهد 

 است. 

 موسي در پاسخ گفت: 
 

پاداش و كیفر قرون اولي براي كسي مشكل است كه به آن علم نداشته    -

باشد، اما براي پروردگار من كه عالم به حال ایشان است، و خطا و تغییر  

اشكال و استبعادي  در علمش راه ندارد،   و غیبت و زوال نمي پذیرد، 

 ندارد! 
 

موسي با این جواب، علم مطلق به تمام تفاصیل و جزئیات قرون گذشته  

 را براي خدا اثبات مي كند، و مي گوید: 
 

 علم آن نزد پروردگار من در كتابي است، » 

 «و پروردگارم نه خطا مي كند، و نه فراموش!   
 

مطلب هدایت عمومي و به رخ كشیدن    ه گفتگو را با ادام  هموسي "ع" دنبال

 شواهدي روشن براي آن، دنبال كرد و فرمود: 
 

 همان كه زمین را براي شما گهواره اي كرد،  »

 وبرایتان در آن راه ها كشید! 
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 واز آسمان آبي فرود آورد!  

 و با آن ازواج مختلف نبات پدید آورد، 

 بخورید و حیوانات خود را بچرانید!

 كه در آن براي اهل خرد عبرت هاست! 
 

 از زمین آفریدیمتان،  

 بدان بازتان مي گردانیم،   و

 « بار دیگر از آن بیرونتان مي كنیم!  و
 

او را به زمین، و    هشریفه ابتدا خلقت آدمي را از زمین و سپس اعاد  هآی

در آخر بیرون شدنش را براي بازگشت به سوي خدا از زمین، مي داند. پس در  

 كامل از هدایت بشر صورت مي گیرد!  هزمین یك دور

 خداوند تعالي مي فرماید: 

 آیه هاي خویش به فرعون نمودیم،» 

 «  ولي تكذیب كرد، و از ایمان امتناع نمود!  

 

 جوسازي فرعون علیه موسي"ع" 
 

 

فرعون به جاي ایمان آوردن شروع به جوسازي علیه موسي"ع" مي كند  

 و مي گوید: 

 اي موسي!  آیا سوي ما آمدي تا با جادوي خویش -

 ما را از سرزمین مان بیرون كني؟  

و   به سحر  كرد  متهم  را  موسي  و او  ها  گفته  تأئید  به  لزومي  تا  جادو 

از   را  قبط  نژاد  خواهد  گفت كه موسي مي  ثانیاً  و  باشد،  نداشته  معجزات وي 

 سرزمین شان مصر بیرون كند. 

این تهمت، تهمتي است سیاسي تا بدان وسیله افكار عمومي را علیه او  

یش  بشوراند، و او را دشمن ملت معرفي كند،  دشمني كه مي خواهد با نقشه ها

 آنان را از وطن و آب و خاك خود بیرون بریزد.

فرعون قسم خورد كه سحري در مقابل سحر موسي بیاورد كه حجت او  

 را قطع و اراده اش را ابطال نماید.  
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 گفت:   

 حال بین ما و خودت روزي را وعده بگذار، -

 در مكاني كه نه ما تخلف كنیم، و نه تو!  

 

 زینت"موعد مواجهه با ساحران در "روز 
 

   موسي"ع"  روز زینت  را روز میعاد قرار داد و گفت:
 

 وعده گاه ما روز زینت باشد، كه مردم نیمروز جمع شوند!  -
 

را   خود  عید  روز  كه چون  بوده  روزي  میان مصریان  در  زینت  روز 

زینـــت مي كردند و بازارها را آذین مي بستند.  مقصود موسي از شرطي كه  

اوالً همه حاضر باشند و آنچه را كه جریان مي یابد همه  تعیین كرد این بود كه  

 ببینند،  و در ثاني در روز و روشنائي آفتاب باشد، كه دیدن اتفاقات واضح باشد. 

 

 جمع آوري ساحران به وسیله فرعون 
 

فرعون از مجلس مذاكره برخاست و رفت تا خود را براي موعد آماده و  

دن نقشه اش به او كمك كنند، و آنگاه به  ساحران را جمع كند بلكه در پیاده كر 

 میعاد برگشت. 

 موسي رو به فرعونیان كرد و گفت:   

 واي بر شما !  -»

 به خدا دروغ مبندید كه شما را به عذابي دردناك هالك كند!

 و هركه دروغ سازد نومید شود! « 
 

مراد به بستن دروغ به خدا،  اعتقاد به اصول وثنیت و بت پرستي است،  

 قبیل الوهیت آلهه، شفاعت آنها، و تدبیر عالم را از آنها دانستن. از 

 

 افتادن اختالف در بین ساحران 
 

نجوا   به  باهم  آهسته  و  خودشان  بین  مناقشه  به  كردند  شروع  ساحران 

برخاستند.   این تنازع و اختالف به  خاطر مؤعظه اي در میان آنان بپا خاست  

 عظه اثر خود را گذاشت. كه موسي با آن وعظشان كرد و این مؤ
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 حقي بود كه كسي نمي تواند در آن خرده اي بگیرد.  ه موسي كلم همؤعظ

 موسي گفت: 

شما نسبت به آنچه ادعا مي كنید، یعني الوهیت آلهه و شفاعت   -

خدا  شفعاء  و  شركاء  را  ها  آن  كه  این  و  ندارید،  علمي          آنان، 

مي نامید، افترائي است كه به خدا مي بندید، و هركه افتراء بندد  

 زیانكار مي شود! 

بعدي كه حكایت از ایمان آوردن ساحران مي كند، معلوم مي شود    ه از آی

كه اختالف مزبور در همان اولین باري كه پیدا شد، در میان همین ساحران پیدا  

 آنها بوده است.  هشده و از ناحی
 

" فهمیده مي شود كه آن عده اي كه  آنگاه صف بسته بیائید! از عبارت " 

دند و یا تصمیم گرفتند كه معارضه نكنند، در كار معارضه با موسي تردید كر

 بعضي از همین سحره بودند. 

به هر حال، وقتي فرعون و ایادي اش دیدند كه مردم در كار معارضه با  

رسوائي و شكست ایشان است، با یكدیگر خلوت    هموسي اختالف كردند، و این مای

  ه ردم درباركردند، و پس از مشورت هاي محرمانه چنین تصمیم گرفتند كه با م

و   نزنند،  اصالً حرف  رسانید،  ایشان  به سمع  كه موسي  اي  و موعظه  حكمت 

نزدند، بلكه آن را مسكوت گذاشتند، و تهمت فرعون را اسباب كار قرار دادند، و  

گفتند كه موسي ساحري است كه مي خواهد شما نژاد قبط را از سرزمین تان 

 بیرون كند. 

ر تن در نمي دهد، براي اینكه اگر  معلوم است كه هیچ قومي به این كا

بدهد، آواره مي شود، و مال و خانه و زندگي اش تاراج مي گردد، و از اوج  

سعادت به حضیض ذلت و بدبختي سقوط مي كند، آن هم قبطیاني كه در میان 

 دشمنانشان آن همه سوابق نفرت انگیز و آن همه فرزند كشي ها داشته اند. 

ل فرعون نقل كردند، یك خطر دیگري را هم  عالوه بر آن خطر كه از قو

مثالي شما و سنت   ه اضافه نمودند، و آن این بود كه با غلبه موسي بر شما طریق

قومي تان كه همان دین وثنیت است و قرن ها در میان شما حكومت داشته، و با  

 آن دین استخوانهایتان سفت و گوشتتان بر بدنها روئیده، از بین مي رود! 

كه مردم عوام هم كیش و مذهب خود را هرچه باشد، مقدس    معلوم است 
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مي شمارند، مخصوصاً مذهبي كه بر آن عادت كرده بودند و آن را سنت پاك  

آسماني مي پنداشتند، و این اعالم خطر در حقیقت به این منظور بوده كه مردم  

ه براي  را برانگیزند تا نسبت به كیش وثنیت پایداري و استقامت ورزند.  البته، ن

اینكه دین وثنیت دین حقي است، چون موسي فساد آن را روشن ساخت، بلكه به  

این عنوان بود كه این كیش سنت مقدسي شده ملیت قبط برآن تكیه دارد، و اگر  

نابود  را  آن  و  یابد  مي  غلبه  ها  آن  بر  موسي  نكنند،  قیــام  موسي  مقابل               در 

 مي سازد. 

در این دیدند كه فكرها و كید ها را جمع كنند و  در نتیجه راه چاره را  

اختالف را كنار بگذارند و به یك صف واحد همه بیایند تا نیرومند باشند و بتوانند  

 برنده شوند، و به عنوان برنده آن روز رستگار شوند. 

بازار عوام فریبي و مّكاري رواج یافت و مردم را وادار به وحدت كلمه  

ر دادند كه سستي نكنند و ملیت و تمدن خود را حفظ نمایند  و اتفاق كردند و زنها

 و بر دشمنان دسته جمعي حمله كنند. 

فرعون از یكسو مردم را مي شورانید و از سوي دیگر با وعــــــده هاي  

جمیل دلگرمشان مي كرد و مي گفت در مقابل برنده شدن جائزه خواهند داشت  

 و به درگاه او متقرب خواهند شد. 

اي سري كه در بین مردم راه انداختند و مردم را تهدید و ترغیب  گفتگوه

كردند دور این مطلب بود كه:  موسي و هارون دو جادوگرند كه مي خواهند با 

 جادوي خویش آن ها را از سرزمینشان بیرون كنند و آئینشان را از بین ببرند. 

 

   
 " قال َ الَمالَُء  ِمن  قَوِم فِرَعوَن  ...!"                          اعراف     ه سور 109 همستند:آی

 4ص 16المیزان ج 

 نتیجه رأي گیري فرعون و درباریان 

فوق خداي تعالي كالم فرعون را نقل نكرده كه در اولین مقابله با   هدر آی

بلكه گفتگوئي را كه   او چه گفت،  دیدن معجزات  السالم و بعد از  موسي علیه 

 بزرگان قومش با یكدیگر داشته اند نقل كرده است. 

از این نقل قول چنین بر مي آید كه این بزرگان در هر امر مهمي مجلس  
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دند و با یكدیگر مشورت مي كردند، و آنچه را  كه به اتفاق  شور تشكیل مي دا 

تصویب مي كردند، به نظر فرعون مي رساندند تا او آن را به مرحله اجرا در  

 بیاورد. 

موسي نیز باهم به مشورت نشستند و رأي نهائي خود را    ه معجز  ه دربار 

حري است  و به یقین سا  -این مرد ساحر دانائي است     -چنین اظهار كردند كه  

رسالت را بهانه كرده تا بدین وسیله بني اسرائیل را از چنگ ما   هاستاد كه مسئل

از سرزمینتان  آنان شما را  آنان را مستقل سازد، و به دستیاري  داده و  نحات 

بیرون كند، و دین و طریقت شما را  هم باطل سازد، اینك براي باطل كردن نقشه  

افروخته، هر امري كه مي خواهي بفرما  هاي او و خاموش كردن این آتشي كه  

 تا اجرا شود! 
 

 آیا مي خواهي تا او را بكشیم!    -

 و یا به دار كشیم؟ و یا به زندانش افكنیم؟ 

 و یا در مقام مقابله به مثل در آمده  

 و سحري مثل سحر او فراهم سازیم؟ 
 

آنگاه در این باره نیز مشورت كردند و به عنوان آخرین رأي تصویب  

 اظهار داشتند: شده 

 او و برادرش را نگهدار،  -

 و مأمورین به شهرستانها بفرست  

 تا هرچه ساحر درس خوانده و استاد هست همه را حاضر سازند.  
 

این اظهار نظر آخرین رأئي بود كه همه كرسي نشینان فرعون متفقاً به  

از خود   از قرآن مجید همین حرف را  او رساندند. در موضع دیگري  عرض 

 فرعون حكایت كرده كه: 

فرعون به بزرگان اطراف خویش گفت كه این جادوگري ماهر است    -»

كه مي خواهد شما را با جادوي خویش از سرزمین تان بیرون كند، بنا  

 براین چه رأي مي دهید؟   

به شهرستانها   آوري  و مأمور جمع  نگهدار،  را  برادرش  و  او  گفتند: 

 جادوگران ماهر را پیش تو آورند.« ه بفرست كه هم
 

از این آیات بر مي آید كه این كالم را اول خود فرعون پیشنهاد كرده و  
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سپس كرسي نشینان او در اطراف آن مشورت كرده و سرانجام همان را تصویب  

 كرده اند. 

كرسي    هطه هم بر مي آید كه فرعون آن را بعد از مطالع  هسور  57  هاز آی

 آنان گفته است: نشینان و تصویب 

اي موسي مگر سوي ما آمده اي كه با جادوي خویش از سرزمین مان    -

 بیرونمان كني؟ ما نیز جادوئي مانند آن براي تو بیاوریم!
 

طه نیز داللت بر این دارد كه وزراي فرعون غیر از آن    ه سور  63  هآی

اده  دیگر بعد از جمع شدن ساحران نزد فرعون تشكیل د  ه مشاوره یك جلس  هجلس

 اند و محرمانه با یكدیگر مشورت كرده اند. 

 میان خودشان در كارشان مناقشه كردند   »

 و آهسته راز گفتند. 

 گفتند: اینان دو جادوگرند  

 كه مي خواهند با جادوي خویش از سرزمین تان بیرونتان كنند  

 و آئین خوب شما را از بین ببرند! «
 

فكر و حرف از خود فرعون بوده  از آنچه گذشت،  معلوم شد كه اصل این  

است، و او آن را به وزراي خود داده تا در پیرامونش مشورت كنند و روي آن  

رأي دهند.  وزرا هم در اطرافش مطالعه كرده و گفتند: باید آن دو را توقیف كنید  

و ساحران مملكت را براي معارضه با سحر آنها جمع كنید.  فرعون نیز قبول  

 رخ موسي كشید. كرده و آن را به 

آمدند باز وزراء براي   آن كه ساحران مملكت نزد فرعون گرد  از  بعد 

مشورت دور هم نشستند و به اتفاق رأي دادند كه باید تمام قوا را در راه معارضه  

 به مثل به كار برند. 

فرعون در این بود كه مي گفت موسي مي خواهد با همدستي بني   همغالط

تان بیرون كرده و خود كشور مصر را مالــــك شود.  اسرائیل شما را از مملكت 

و اساس این مغالطه در این بود كه در آن زمانها بسیار اتفاق مي افتاد كه قومي  

بر قوم دیگر هجوم مي برد و سرزمین اش را تصاحب مي كرد و اهلش را آواره  

 بیابانها مي نمود.
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د و جریان  فرعون فرستاد و سحره را از اطراف مملكت جمع آوري كر 

 را با آن ها در میان گذاشت و آنها گفتند: 

 اگر ما غالب شدیم آیا مزدي خواهیم داشت؟  -
 

مقرب كردن    هفرعون در جواب آنها عالوه بر اجابت تقاضاي آنها وعد 

 را هم به آنان داد و گفت: 

 آري شما از مقربان خواهید بود!  -

 
اعراف   "  قالُوا یا مُوسي اِّما اَن تُلقَي َواِّما اَن نَكوَن نَحُن    هسور  126تا115همستند:آی

 44ص 16المیزان ج                                                               الُملقیَن  ...!" 
 

 صحنه رویاروئي ساحران با موسي"ع" 

ین  مبارزه و رویاروئي ساحران فرعون با موسي در قرآن مجید چن  هصحن

 شرح داده شده است: 

 ساحران گفتند:   »

 اي موسي، تو نخست عصاي خویش مي افكني   -

 یا ما ابزار خویش بیفكنیم؟ 

 شما بیفكنید!  -موسي گفت: 

 چون ابزار جادوي خود بیفكندند  

 دیدگان مردم را مسحور كردند، 

 و به رعب شان انداختند، 

 «و جادوئي بزرگ آوردند. 

  ه كالم خود به موسي علیه السالم فهماندند كه نسبت به غلبفرعونیان با این  

خود اطمینان دارند و در عین حال رعایت ادب را نیز به عمل آوردند، چون به  

 خیال خود آمادگي مقابله با او را داشتند. 

 در این آیه خداوند متعال سحر فرعونیان را امر عظیم شمرده است. 
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بیننده    حاّسهت، به طوري كه  سحر یك نوع تصرف در حواس انسان اس 

 چیزهائي را ببیند یا بشنود كه حقیقت نداشته باشد.

 قرآن مي فرماید: 

 » ما بعد از آنكه ساحران سحر خود را انداختند، -

 به موسي وحي فرستادیم كه تو نیز عصاي خود را بینداز! 

 وقتي عصاي خود را انداخت در دم به صورت مار بزرگي در آمد  

 و شروع به بلعیدن سحرهاي سحره كرد. 

 بدین ترتیب حق آشكار شد  

 و باطل شد آن سحرهائي كه كرده بودند! « 

مردم از هر طرف هجوم    هفرعون و اشرافش در آن مجمع عظیمي كه هم 

 آورده بودند، مغلوب شدند، و به حال خفت و خواري برگشتند. 

 قرآن مجید مي فرماید: 

 «ساحران به سجده افتادند!  »

موسي"ع" و خیره شدن ساحران را مي رساند.     هاین بیان كمال تأثیر معجز

كه   كردند  دهشت  قدر  آن  دیدند  را  معجزه  عظمت  وقتي  است:  فرموده           گوئي 

بي اختیار به سجده در آمدند، به طوري كه نفهمیدند چه كسي آنان را به حالت  

دیدند و    " رب العالمین"  سجده در آورده است. لذا خود را ناگزیر از ایمان به  

 فتند: گ
 

 به پروردگار جهانیان ایمان داریم،   -»

 كه پروردگار موسي و هارون است!«
 

بدین وسیله نشان دادند كه ایمان به خدا را توأم با ایمان به موسي و هارون 

 پیدا كرده اند. 
 

 فرعون از در خشم و استكبار به ساحران خطاب كرد و گفت: 
 

 او ایمان آوردید؟ چرا پیش از آن كه به شما اجازه دهم به  -

 این نیرنگي است كه در شهر اندیشیده اید 

 تا مردمش را از آن بیرون كنید!
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 زود باشد كه بدانید! 

 محققاً دست ها و پاهایتان را به عكس یكدیگر مي برم، 

 آنگاه شما را جملگي بر دار مي زنم! 

 گفتند:  

 ما به سوي پروردگار خویش بازگشت مي كنیم،  -» 

از ما گله اي نداري مگر این كه وقتي آیه هاي پروردگارمان آمد  

 بدان ایمان آورده ایم! 

 پروردگارا !   

 صبري به ما عطا كن،    

 « و ما را مسلمان بمیران!   

معلوم مي شود فرعون مي خواهد تهمتي به ساحران بزند و آنان را بر   

موسي متهم سازد.   در این جمله فرعون مي خواسته بگوید:  شما در    توطئه با

همین چند روزي كه در شهر مجتمع بودید به جاي این كه خود را براي مقابله با   

موسي آماده كنید، پنهاني او را دیده و با او توطئه كرده اید كه علیه من و به نفع  

 و اهلش را بیرون كنید. او كار كنید، و بدین وسیله بر مصر دست یافته  

البته این تهمتي بیش نبود، چون سحره تا آن روز موسي را ندیده بودند و   

فرعون    ه اگر توطئه اي در كار بوده مسلماً در آن موقعي بوده كه سحره در عاصم

اجتماع كرده بودند.  این تهمت را براي این حهت زد كه تا ساحران را مفسد در  

این دستاویز بتواند آنان را به شدیدترین وجهي مجازات  مملكت قلمداد كند و با  

 كند و از بین ببرد. 

اول به طور سربسته تهدید نمود كه " به زودي خواهید دانست! " آنگاه   

تهدیدش را تشدید كرد و گفت: اول دست و پاهایتان را بخالف یكدیگر، یعني 

كنم، و در ثاني دست راست را با پاي چپ و دست چپ را با پاي راست قطع مي  

 شما را به دار مي آویزم! 

ساحران پاسخ دادند كه تو ما را در برابر ایمان به پروردگارمان تهدید    

حیات ما را پاره    هبه عذاب مي كني؟  خیال كرده اي كه اگر با این عذاب رشت

كني ما را آسیب رسانیده اي و شري متوجه ما كرده اي ؟   و حال آن كه مردن  

در راه ایمان شر نیست، چه ما پس از كشته شدن به سوي پروردگارمان بازگشت  

كرده و نزد او به زندگي قرب و سعادت زنده خواهیم شد،  زیرا ما در خود جرم  
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یمانمان به خدا كه تو آن را جرم پنداشته اي!   و گناهي سراغ نداریم جز همان ا

 ما جز خیر نخواهد بود!  هپس آیند
  

معنوي و الهي، سحره را گرفته بود و با كمال دلیري و    هدر اینجا جذب

بدون این كه از تهدید فرعون اندیشه اي كنند به درگاه پروردگار خود استغاثه 

فرعون را مسئلت كردند.    هبرده و از آن درگاه صبر و تحمل در برابر شكنج 

منظورشان این بود كه خدا دلهاي آنها را لبریز و سرشار از صبر كند تا در  

 برابر هیچ عذابي جزع نكنند. 

سحره، در واقع، در برابر فرعون كه مردي دیكتاتور و جباري متكبر بود   

شجاعت عجیبي از خود نشان دادند، براي این كه قـــدرت و سلطــنت مردي را  

" مي كوبیـــد و مردم مصـــر او را مي پرستیدند به  اَنَا َربُّكُم االَعلي،    كه كوس "

 هیچ گرفته و با كمال قدرت و اطمینان حجت خود را در برابرش ایراد كردند.  

و این چنین دلهاي مطمئن و عزم هاي راسخ و ایمان هاي ثابت و برهان  

  ست! شگفت ا  هقوي و بالغت گفتار، كم نظیر و مای
 

كنیم     بررسي  زمینه  این  هم در  دیگر قرآن را  آیات سوره هاي  اگر  و 

خواهیم دید چه معلومات پایه دار و چه حاالت روحي و اخالقي كریمي را متضمن  

 است. 

 
َل َمن    76تا    65  همستند:آی سوره طه    "  قالُوا یا مُوسي اِّما اَن تُلقَي َواِّما اَن نَكوَن اَوَّ

 272ص 27المیزان ج                                                               ! " اَلقي  ...

 شرح اتفاقات روز زینت  

ي و سحر  روز موعود، یعني "یوم زینت" كه قرار بود بین معجزات موس

ساحران مسابقه گذاشته شود، همه در محل موعود جمع شدند، موسي علیه السالم  

 نیز حاضر شد.    

كردند بین آنكه او اول عصاي خود را    مخیّرآن روز قبطیان موسي را  

بیندازد یا صبر كند تا ساحران طناب هاي خود را بیندازند بعد او معجزه خود را  

اسخشان میدان را به آنان واگذار كرد تا هرچه از  نشان دهد. موسي "ع" هم در پ
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 طاقتشان بر مي آید، بیاورند.    

وعد به  نسبت  دلش  موسي  كه  و    ه پیداست  قلق  هیچ  و  بود،  گرم  خدا 

 اضطرابي نداشته است، زیرا خداي تعالي فرموده بود: 

 من با شما هستم! -

 و مي بینم و مي شنوم!  -
 

بیندازید، دیگر فاصله اي نشد كه موسي  همین كه موسي گفت:  اول شما  

 دید آنچه را كه دید،  حتي بدون این كه انداختن آنها فاصله شده باشد. 

فرعون طناب ها و چوبدستي ها را در سحر خود به كار گرفته    ه سحر

بودند تا در نظر تماشاگران به صورت مارها و اژدها ها در آید، تا اژدها شدن  

 عصاي موسي را تحت الشعاع قرار دهند. 
 

آنچه موسي دید و آنچه به خیال او درآمد به خیال سایر تماشاچیان نیز 

دیدگان مردم را جادو كرده و خیره  فرموده: » درآمد، چون در جاي دیگر قرآن 

«  چیزي كه هست در آنجا موسي علیه السالم به عنوان یكي از مردم  ساختند.

تماشاچیان نام او آمده است تا   هتماشاچي منظور شده و در این آیه از میان هم

 موضوع ترس موسي را بیان كند. 

 

 احساس ترس آني موسي
 

احساس نوعي ترس نمود كه خیلي قابل اعتنا نبود.   موسي در نفس خود  

خیفه اي كه موسي در نفس خود احساس كرد، ترسي بود آني و زودگذر، نظیر  

خاطره اي كه بعد از ترس به دل مي افتد،  در دل موسي هم عظمت سحر آنان 

خطور كرد و چنین تصور كرد كه سحر ایشان هم دست كمي از معجزه او ندارد،  

همین خطور، احساس ترس كرد، اما ترسي كه مانند خود خاطره اش    و به خاطر

 اثري نداشت. 

و به هر حال از احساس ترس موسي علیه السالم بر مي آید كه ساحران  

سحري نشان داده بودند كه شبیه معجزه و نزدیك به آن بوده است، هر چند كه با  

سي آورده بود  عظمتش سحر و خالي از حقیقت بوده است، ولي آن چه مو   ههم

معجزه و داراي حقیقت بود. به همین جهت مي بینیم  خداي تعالي سحر آن هارا  
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همین كه انداختند دیدگان مردم را جادو كردند و  عظیم و بزرگ شمرده است: »  

« و لذا خداي تعالي   آنان را به وحشت افكندند و سحري بس بزرگ آوردند.

ابهام و كمترین اشتباهي    ه د كه دیگر نقطموسي علیه السالم را آن چنان تأئیدي كر

براي مردم باقي نماند.  آري عصاي موسي از دم سحر ساحران را درو كرد و  

 همه را بلعید. 

 خداوند فرمود:   »  -

 گفتیم مترس كه تو برتري! 

 آنچه به دست راست داري بیفكن! 

 تا  آنچه را ساخته اند ببلعد، 

 د،فقط نیرنگ و جادوئي است كه ساخته ان

 « و جادوگر هر جا كه باشد رستگار نمي شود! 

 

آنچه آنها   هموسي "ع" مأمور مي شود كه عصاي خود را بیفكند تا هم

تعبیر  داري  دست  در  آنچه  به  را  چوبدستي  اگر  و  ببلعد.   بودند  كرده  درست 

براي این بود كه تعبیري لطیف تر و عمیق تر است، چون اشاره به این   فرمود،

دارد كه غیر آنچه خدا مي خواهد چیزي حقیقت ندارد، و اگر خواست آنچه به  

     ر خواست مــار باشد مار  دست موسي است عصا باشد، عصـــا مي شود واگ

 خود چیزي ندارد.  همي شود، و موسي از ناحی

آنچه    و اما این كه چرا از مارها و اژدها هاي آنها در آیه تعبیر كرد به »

« براي این بود كه جنگ میان قدرت مطلقه اي كه دنبالش اراده است    ساخته اند، 

" و چه حقیقتي    یا اژدها؟ عصا    كه موجودات در این كه چه اسمي داشته باشند " 

بشر عاجز و    هدارا باشند تابع آن است و میان این جادوها كه ساخته و پرداخت

 - ناتوان است، و كیدي باطل بیش نیست، قرار گرفته بود، و معلوم است كه

 للاُ ِهَي العُلیا ! «  ه » َكِلمَ 
      » َوللاَ غاِلٌب َعلي اَمِرِه ! «       و نیز معلوم است كه

 

 پس دیگر چه جاي این كه ترس به خود راه دهد؟ 
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موسي علیه السالم از نظر ظاهر حس نیز غالب بود، همچنانكه قسمت  

او را از نظر باطن و حقیقت مي فهماند، چون باطل حقیقتي ندارد،    هآخر آیه غلب

 باطل بر حق خود بهراسد.  ه و كسي كه بر حق باشد سزاوار نیست از غلب

 

 جنگ حق و باطل
   

 خداي تعالي فرمود:   

 فقط نیرنگ و جادوئي است كه ساخته اند،  »

 و جادوگر هرجا كه باشد،  

 رستگار نمي شود! « 

موسي"ع"  است،  براي این كه آن چه    ه این آیه بیان حقیقت علو و غلب

آنان دارند كید ساحران است كه حقیقتي ندارد، و آن چه  با موسي "ع" است  

حق    -الحق یعلوا وال یعلي علیه    معجزه و محض حقیقت است، و معلوم است كه

 غالب است و مغلوب نمي شود. 
 

الي این آیه اثبات مي كند كه آن چه از سحر ساحر عاید او مي شود خی

است از تماشاگران، خیالي باطل، و خالي از حقیقت، و معلوم است كه در امر  

 موهوم و خالي از حقیقت فالح و رستگاري حقیقي نیست! 
 

باطل الیزال اموري را بزك و آرایش مي كند، و آن را به صورت حق  

جلوه مي دهد، و از سوي دیگر حق الیزال باطل را رسوا مي كند،  و آنچه را  

ر برابر ناظران اظهار مي دارد، مي بلعد.  چیزي كه هست یا با سرعت این  كه د

 كار را مي كند و یا با قدري مهلت و كندي ! 

پس داستان موسي و سحر ساحران در تمامي موارد مثل جنگ بین حق و  

باطل است، و هر باطلي كه خودنمائي كند و هر حقي كه آن را نابود سازد این  

 ارد. جریان در آن وجود د

 

 ایمان آوردن ساحران 
 

موسي را بیان مي كند كه موسي آنچه در    هداستان واقعیت معجز  هادام

به    دست داشت بینداخت، پس آنچه ساحران ساخته بودند، ببلعید و الجرم سحره
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 و گفتند:   سجده افتاده شدند 

 به پروردگار موسي و هارون ایمان آوردیم! -
 

" اشاره به  به سجده افتادند" به جاي "  به سجده افتاده شدند  ) عبارت " 

این نكته دارد كه قدرت الهي آنان را ذلیل كرد، و خیره كنندگي نور و ظهور حق  

از خود اراده اي نداشتند و شخصي   اختیارشان نمود، به طوري كه گوئي  بي 

كسي بوده    دیگر ایشان را به سجده انداخته است، بدون این كه بشناسند او چه

 است؟(
 

«   آَمنّا بَِرّبِ هاروَن و مُوسي »  هآنگاه شهادت ایمان آوردن خود را با جمل

بیان كردند تا نشان دهند كه عالوه بر شهادت به ربوبیت خداي سبحان به رسالت  

 موسي و هارون علیهماالسالم نیز شهادت دادند. 
 

 

 خشم فرعون از ایمان آوردن ساحران 
 

خشم   را  تهدیدآمیزي  فرعون  عبارت  با  را  خشم  این  و  فراگرفت، 

 آشكارساخت كه: 
 

 چرا قبل از اینكه من اذن دهم شما ایمان آوردید؟» 

 حتماً او رئیس شماست كه جادو تعلیمتان داده است.   

 من دست و پاهایتان را به عكس یكدیگر خواهم برید،  

 و بر تنه هاي نخل خواهم آویخت، 

 «  كسي سخت تر و پایاتر است !تا بدانید كه عذاب چه  
 

سیاسي بخشد و    هبا این تهمت فرعون خواست ایمان آوردن آنها را جنب

سیاسي علیه مجتمع قبطي در سرزمین مصر كرده اید،   هبگوید كه شما یك توطئ

و قبالً  با رئیس خود موسي قرار گذاشته اید، كه او ادعاي نبوت كند،  و اهل  

مصر را به سوي خدا دعوت نماید، سپس به منظور ماساندن دعوتش سحري  

بیاورد و مردم مصر مجبور شوند از سحر شما ساحران كمك بگیرند و آن گاه  

ابر او اجتماع كردید كه سحر او را باطل كنید، سحر او سحرهاي شما  كه در بر

را باطل كند، و شما مغلوب شوید، و ایمان آورید، تا به دنبال شما عوام مردم هم  

ایمان آورند و طریقه مثالي خود را رها كنند، و آن وقت هركس ایمان نیاورد،  

 از مصر بیرونش كنند! 
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سیاس تهمت  این  از  فرعون  علیه  منظور  را  مردم  عموم  كه  بود  این  ي 

 ساحران بشوراند، همانطور كه در روز اول علیه موسي بشورانید. 
 

خط و نشاني كه فرعون علیه ساحران كشید و گفت كه دست و پاهایتان 

را به عكس یكدیگر خواهم برید، براي نشان دادن سختي عذابي بود كه آنها را  

 یانه؟ در قرآن كریم بدان اشاره نشده است. تهدید كرد ولي اینكه آن را عملي كرد  

 

 جواب ساحران در قبال تهدید فرعون 
 

 ساحران پاسخ دادند كه : 
 

 هرگز تو را بر این معجزه هاي آشكار   »

 كه به سوي ما آمده ترجیح نخواهیم داد،

 هرچه مي كني بكن! 

 فقط به زندگي این دنیاي ما لطمه مي زني، 

 آورده ایم، ما به پروردگارمان ایمان  

 كه گناهان ما را با این جادوگري  

 كه با زور بدان وادارمان كردي، بیامرزد! 

 كه خدا بهتر و پاینده تر است!  
 

 هركه گنهكار به پیشگاه پروردگار خویش رود، جهنمي مي شود، 

 كه در آنجا نه مي میرد، و نه زندگي دارد، 

 هركه مؤمن پیشگاه او رود،  

 و كار شایسته كرده باشد،  

 آنان مرتبت هاي بلند دارند،

 بهشت هاي جاوید،  

 كه در آن ها جوي ها روان است،  

 و جاودانه در آنند، 

 «این پاداش كسي است كه پاكیزه خوئي كرده باشد! 
 

قسمت اول بیان ساحران را آیه اي نشان مي دهد كه در لفظ بسیار بلیغ و  

و در معنا بعید،  و در منزلت رفیع، كالمي است  در مفهوم داراي معني وزین  

 كه علم و حكمت از آن مي جوشد و فوران مي كند! 
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آیه حكایت مي كند وضع مردمي را كه تا یك ساعت قبل دل ها آكنده از  

هیبت و ابهت فرعون داشتند، و او را " رب االعلي" مي پنداشتند، و به او  سوگند  

ه عزت فرعون قسم مي خوردند كه غالب  مي خوردند، و هنگام شروع كار ب

خواهند شد، ولي بعد از یك ساعت كه حق برایشان روشن گشت، و دیدگانشان  

باز شد، ناگهان آنچه از فرعون در دل داشتند، و آن عزت و سلطنت پوشالي، آن  

زینت و زخارف دنیائي كه بر او قائل بودند، یكباره فراموش گشت، و ایمان به  

ترس    ه ساعت آن چنان تحولي در دلها به وجود آورد كه رذیل  خدا، در عرض یك

و تملق و پیروي هوي و شیفتگي در برابر سراب زینت دنیا را به كلي نابود  

كرده، و در همین مدت كوتاه عشق به حق، و قدم نهادن در تحت والیت الهي، و  

اعتزاز به عزت او را جایگزین آن رذایل نمود، دیگر جز آن چه خدا اراده كند  

 رند، و جز از او نمي ترسند! اراده اي ندارند و دیگر جز از خدا امیدي ندا 
 

این ها از گفتگوئي كه  میان فرعون و ساحران رد وبدل شد فهمیده    ههم

 مي شود: 

 فرعون مي گوید: 
 

 سوگند كه دست و پاهایتان را به عكس هم قطع مي كنم، »

 و سوگند كه به تنه هاي درختان خرما به دارتان مي كشم، 

 و به زودي خواهید فهمید  

 «  كه كدام یك از ما عذاب سخت تر و باقي تري خواهد داشت؟

 ساحران مي گویند: 

 » به آن خدا سوگند كه ما را آفریده، 

 تو را بر آنچه از معجزات و دالیل كه برخوردیم معاوضه نمي كنیم،

 و مقدم نمي داریم! « 
 

د ندارد و عذاب  مشاهده مي شود كه در نظر فرعون عذاب اخروي وجو

فقط دنیوي است.  و مقصود ساحران تمام دنیاي عریض و طویل و مال و منال  

و دستگاه سلطنتي فرعون است كه همه را به هیچ مي انگارند و به آنچه یقین پیدا  

كردند وفادار مي مانند.  آنها براي آدمي زندگاني جاودان سراغ داشتند، و از  

 د: تهدید فرعون نهراسیدند . گفتن
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 » بكن آنچه از دستت بر مي آید! 

 تو كه جز به این زندگي دنیوي تسلط نداري؟! 

 أقِض ما اَنَت قاِض!فَ 

 الدُّنیا !« هاِنَّما تَقضي هِذِه الَحیا

 

 ساحران چه دیدند؟ 
 

 

ساحران براي ایمان آوردن خودشان و مقاومت در برابر فرعون به یك  

آن چه از   – ما جاَء نا ِمَن اْلبَیَّناتِ   » چیز اشاره كردند، و آن این بود كه:    

 معجزه ها به سوي ما آمد! « 
 

موسي   جریان عصاي  از  را  چه  آن  ایشان  كه  دهد  مي  نشان  جمله  این 

ز موسي "ع" دیده بودند.  ) كه هر كدام در  مشاهده كردند معجزاتي شمردند كه ا

جاي خود معجزه اي مستقل بوده است، مانند:  اژدها شدن عصا و خوردن طناب  

 ها و عصاها، و برگشتش به صورت عصا و به حال اول .( 

 آنگاه ساحران گفتند:  

 ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا خطایاي ما را، -

 ا برآن مجبور كردي بیامرزد! و آن سحري كه تو )فرعون( مار  
 

این خود دلیل بر آن است كه فرعون ایشان را در به كار زدن آن سحرها  

 مجبور كرده بود! 

 

 

 یونس    "  فَلَّما جائَُهُم اْلَحقُّ ِمن ِعنِدنا قالُوا اِنَّ هذا لَِسحٌر ُمبیٌن ...!" هسور76مستند:آیه 
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 تفاوت حق، و سحر و باطل  

« را كه دو    ید بیضا« و»    عصاحق، یعني »    هخداوند سبحان دو معجز

به سوي  رسالت بر حق موسي "ع" بود به او داد و با این دو حق او را    هنشان

فرعون فرستاد، ولي متأسفانه فرعون و اشراف گردنكش او با تأكید گفتند كه این  
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دو حق فقط ِسحر آشكاري است. چون كافران معجزه را ِسحر مي گفتند، خدا آن  

 « نامید. حقرا » 

« نسبت    حق موسي آن گفتار را از فرعونیان شنید و دید كه اینان به »  

 « مي دهند، فرمود:  سحر مبین »

 شما چون حق به سراغتان آمد مي گوئید ِسحر است؟  -

 و دو مرتبه پرسید: 

 آیا این ِسحر است؟  -
 

 او از سر عتاب و سرزنش به موسي گفتند:  هفرعون و اشراف وابست 
 

تو به سراغ ما آمده اي كه ما را از آنچه پدرانمان را برآن یافته ایم    -

منصرف سازي؟!  ما را از شیوه و طریق پیشینیان مان منصرف سازي  

و براي شما در زمین كبریائي باشد، و ریاست و حكومت و انبساط قدرت  

 ؟! و نفوذ اراده از آن شما باشد

ما كه بر روي زمین    هشما دعوت دین را وسیله اي براي ابطال طریق  -

طریق  جاي  به  خواهید  و مي  اید،  داده  قرار  یافته،  گذشته،    هاستقرار 

جدیدي وضع كنید كه شما مبتكر آن باشید، و با اجراي آن در    ه طریق

بین مردم و ایمان ما، به شما و پیروي ما از شما در مملكت، عظمت و  

 بزرگواري به دست آورید! 

شما آمده اید تا دولت فرعون را كه در بین قبطیان ریشه دوانیده،    -

فرماندهي شما  تبدیل به یك دولت اسرائیلي كنید كه بر گرد پیشوائي و  

بچرخد، ولي ما به شما ایمان نمي آوریم تا در نتیجه به آرزو و هدفي  

 كه از این دعوت مزورانه دارید، نرسید!
 

 

 تحقق حق و ابطال باطل
 

سحر   با  كه  دهد  مي  دستور  خود  قوم  اشراف  و  بزرگان  به  فرعون 

 موسي به معارضه برخیزند. هجادوگران با معجز

با و  آمدند  ساحران  او    چون  با  مهیاي معارضه  و  مواجه شدند  موسي 

 گشتند، موسي گفت: 
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 طناب ها و چوب هائي كه با خود دارید بیندازید! -
 

ساحران این وسایل را آماده كرده بودند تا بیندازند و با سحر خود آن ها  

 را به صورت مار و اژدها درآورند. 

 چون ساحران افكندند، موسي گفت:  » 

 آنچه عرضه كردید سحر است! 

 خدا آن را باطل خواهد كرد! 

 خدا كار مفسدان را اصالح نمي كند! 

 خدا با كلمات خود " حق" را تحقق مي بخشد، 

 هرچند مجرمان را خوش نیاید! «  
 

آنچه موسي گفت، بیان حقیقتي بود منطبق با حق، حقي كه خدا به دست   

ظاهر ساخت، یعني عصا را اژدها كرد و عصا طناب ها و چوب    موسي"ع"

هائي را كه ساحران انداخته بودند و با سحر آنها را به صورت اژدها در آورده  

 بودند، بلعید! 
 

 حقیقت سحر چیست؟
 

حقیقتي كه موسي"ع" براي آنان بیان كرد این بود كه آنچه آورده اند سحر  

است، و حقیقت سحر این است كه موضوع ناحق و بي واقعیتي را به صورت  

یك حق واقعي در برابر حواس و انظار مردم قرار دهند، و چون سحر في نفسه  

را   بطالنش  یعني  سازد،  مي  باطل  را  آن  هم  خدا  است،  پوچ  و           روشن  باطل 

 مي كند.

" را در عالم تكوین تحقق  حقزیرا سنت الهي بر این جاري است كه "

 بخشد و ثابت كند، و باطل را از بین ببرد و بطالنش را علني كند! 

جاویدان از آن حق است، هرچند احیاناً باطل چند روزي    ه دولت و سلط

اطل مي سازد كه خداوند  جوالني داشته باشد.  و با این دلیل خداي سبحان آن را ب

متعال عمل مفسدین را اصالح نمي كند، فقط امر صالح و شایسته را به صالح  

 مي برد! 
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 غلبه آیه و معجزه بر ِسحر 
 

موسي حقیقت فوق الذكررا براي ساحران بیان كرد تا آنها را به یك سنت  

برابر عملي كه  حق الهي كه از آن غافل بودند، آگاه سازد، و روحیه شان را در 

آیه و معجزه بر سحر، و ظهور حق بر   اظهار خواهد كرد، یعني غلبه كردن 

باطل، آماده سازد، و لذا وقتي ساحران معجزه موسي را مشاهده كردند، ایمان  

آوردند، و خود را به حال سجده بر زمین افكندند، به طوري كه خدا تفصیل آن  

   را در سوره هاي قرآن آورده است. 
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 فصل ششم 

كان و   دعوت عمومي موسي رد مصر   بني اسرائیل    اس
       

 

یَّ               یونس            هسور 83مستند:آیه   ِمن قَوِمِه ...."     ه"فَما آَمَن ِلمُوسي ااِلّ ذُّرِ
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 صف اول ایمان آورندگان  

و غرق   اولیه  ابالغ  زماني  فاصله  در  نسبتاً موسي"ع"  زماني  فرعون، 

طوالني در مصر به سر برد و در این مدت گروهي به او ایمان آوردند ولي  

فرعون و اطرافیان او هنوز با موسي در حال مبارزه علني یا اجراي توطئه هاي  

 مكرر بودند. 
 

قرآن كریم موقعیت موسي"ع" و كساني را كه در آغاز كار به او ایمان  

 ند: آوردند، چنین تعریف مي ك

 هیچ كس به موسي ایمان نیاورد » 

 مگر نسل ناتوان از قوم او،

شكنج و  انگیزي  فتنه  از  ترس  با  هم  اشراف    ه آن  و  فرعون 

 قومشان،

 و فرعون در جهان برتري طلب  

 « اسرافكاران بود!  ه و از زمر
 

مراد از ذریه و نسلي كه به موسي علیه السالم ایمان آورد، عده اي از  

 اسرائیلند نه سردمداران و اشراف و توانگران! زیردستان بني 
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اسیر   اسرائیل  بني  همگي  زیرا  است،  معني  این  مساعد  نیز  عقلي  نظر 

قبطیان و محكوم به حكم آنان بودند، و در امثال این موارد عادت بر این جاري  

به هر وسیل و زورمندان  اشراف  زنند كه موقعیت    هاست كه  دست مي  ممكن 

اجتماعي و جاه و جالل ملي خود را حفظ كنند و به دیكتاتوري كه برسرشان  

مسلط است تقرب جویند، و با پرداخت مال و تظاهر به خدمت و خیرخواهي هاي  

ریاكارانه و پرهیز از چیزهائي كه دیكتاتور را خوش نیاید، او را از خود راضي  

 نگهدارند. 

ر وسع اشراف بني اسرائیل نبود كه با موسي و اهداف او اعالم  بنابراین د

 موافقت كنند و تظاهر كنند كه به او ایمان آورده اند! 
 

عالوه براین، قصص بني اسرائیل درقرآن كریم عادل ترین شاهد است بر  

این كه بسیاري از گردنكشان و مستكبران بني اسرائیل تا اواخر زندگي موسي"ع"  

نیاوردند، هرچند در قبال همه دستوراتي كه موسي در راه بذل مساعي  به او ایمان  

براي نجات بني اسرائیل صادر مي كرد، تسلیم بودند، و از او اطاعت مي كردند،  

زیرا صالح قومیت و آزادي ملت و منافع شخصي خودشان در این بود.   اطاعت  

 رق مي كند. كردن در این امور با ایمان به خدا و آنچه رسولش آورده، ف
 

ذریه یا نسل ناتوان، در ایمان خود از سردمداران و اشراف بني اسرائیل  

مي ترسیدند چون اشراف از آن رو كه خودشان ایمان نداشتند احیاناً آنان را از  

ایمان منع مي كردند، و یا الاقل براي آنكه فرعون و قوم اورا از خود راضي  

آن مي كردند كه بني اسرائیل را از ایمان    سازند و خود را شیرین كنند، تظاهر به

 منع مي كنند تا فرعونیان برایشان سخت نگیرند و كمتر آزار دهند. 
 

بنابراین ضعفائي كه ایمان آورده بودند هم از بزرگان خود مي ترسیدند و  

 هم از فرعون! 
 

در این حال بود كه موسي مردم را امر كرده است كه بر خدا توكل كنند،  

امر را ابتدا مشروط به ایمان كرده است، و آن گاه كالم را با شرط دیگري  ولي  

 كه اسالم است به پایان برده است. 

 موسي گفت: » 

 اي قوم من!  اگر به خدا ایمان آورده اید،  -

 «  پس بر او تو كل كنید، اگر تسلیم هستید؟!   
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طور اجمال  ایمان به خدا این فایده را براي مؤمن دارد كه او را ولو به  

به مقام پروردگار خویش آشنا مي كند، و مؤمن مي داند كه خدا سببي است فوق  

اسباب به او منتهي مي شود، و تنها اوست كه سررشته دار    هاسباب، و هم  ههم

 و مدبر همه چیز است. 

ایمان، با این حقایقي كه به مؤمن مي آموزد، او را فرا مي خواند كه كار  

د و از اعتماد بر ظاهر اسباب كه مي توان آنها را به عنوان خود را تسلیم خدا كن

 سبب به كار انداخت، اجتناب ورزد كه چنین اعتمادي ناشي از جهل است! 

كارش را به خدا ارجاع كند و    هاین حالت این است كه شخص هم  هالزم

 بر او توكل نماید! 
 

 – تقدیر كالم موسي"ع" این است كه 

 ده و تسلیم او هستید برخدا توكل كنید!اگر شما به خدا ایمان آور -
 

ولي آیه این دو شرط را جداي از هم ذكر كرده است. شاید علت این كه  

اگر ایمان آورده اید و اسالم آورده اید   - هردو شرط را باهم ذكر نكرده و نگفته 

این است كه این دو شرط بر حسب حالي كه آن موقع مردم    -پس توكل كنید!  

داشته اند، با هم فرق داشته، زیرا ایمان مردم واقعیت داشت و محرز بود، ولي  

اسالم، یكي از شرایط كمال ایمان است، و به هیچ وجه الزم و ضروري نیست  

خود   كه هر مؤمني مسلمان باشد، بلكه آنچه بهتر است این است كه مؤمن، ایمان

 را با اسالم تكمیل كند. 

یكي از این دو شرط در آنها تحقق یافته بود و واقعیت داشت ولي شرط  

 دیگر شرطي است كه ترجیح دارد آن را متحقق سازند. 

 پس معني آیه چنین مي شود كه: 

اي قوم!  اگر شما ایمان به خدا آورده اید )كه آیمان آورده اید ! (   -

تسلیم هستید ) كه باید چنین باشید( پس بر خدا  و اگر در برابر او  

 توكل كنید!
 

آنان بر خدا توكل كردند كه خدا آنان را از فرعون و دار و دسته اش  

 نجات بخشد. پس آنان چنین دعا كردند: 

 ِللقَوِم الّظاِلمیَن... ! «  هَربَّنا ال تَجعَلنا فِتنَ »  -
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توكل بر خدا كردند و خواستند كه    هاین درخواستي است كه آنان در نتیج 

 خدا لباس ضعف و ذلت را از آنان بكند و از قوم كافر نجاتشان بخشد. 

ستمكش   ناتوانان  به  نسبت  را  ستمگر  كه زورمندان  چیزي  حقیقت  در 

جري مي كند، همان ضعف و ناتواني است كه در آنان مشاهده مي كنند و بدان  

 فریفته مي شوند! 

     

 

ا هسور 87 همستند:آی ِلقَوِمكُما بِِمصَر بِیُوتاً   ا یونس   " َو اَوَحینا اِلي مُوسي َو اَخیِه اَن تَبَوَّ

 َو .... "  

 187ص19المیزان ج           

 فرمان اسكان بني اسرائیل در خانه هاي مصر 

اسكان بني اسرائیل در خانه هاي مصر را    هقرآن مجید فرمان الهي دربار

 فوق یادآور مي شود:  هدر آی

 ما به موسي و برادرش وحي كردیم،  »

 «  كه براي قوم خود از خانه هاي مصر منزل تهیه كنند! 
 

به نظر مي رسد كه تا آن وقت بني اسرائیل به شكل بدوي ها و یا در  

 داشتند. چادر ها زندگي مي كردند و یا زندگي شبیه به آن 
 

 خدا به موسي و هارون مي فرماید: 
 

 شما با قوم خود خانه هاتان را روبروي هم   -

 و در یك جهت قرار دهید كه افراد به هم پیوسته باشند،  

 و امر تبلیغ و مشاوره و جمع شدن براي نماز 

 امكان بیشتري یابد. 

 و نماز بپا دارید! - 

 و موسي تو!  مؤمنین را بشارت ده!    - 

 كه به زودي خدا آنان را از فرعون   

 او نجات خواهد داد !   هو دار ودست  
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" َوقاَل الَمالَُء ِمن قَوِم فِرَعوَن اَتَذَُر مُوسي َو قَوَمهُ ِلیُفِسدُوا اعراف    هسور137تا127  همستند:آی 

 54ص16المیزان ج                                                              في االَرض ...." 

 فعالیت تبلیغاتي موسي و خشم فرعونیان  

زماني است كه قرآن    هقسمت دوم تاریخ دعوت موسي علیه السالم فاصل

دهد وي در مصر و در بین قوم فرعون بوده و براي نجات بني اسرائیل   نشان مي

 است.  فعالیت مي كرده 

 بزرگان قوم فرعون گفتند: » 

 چرا موسي و قوم او را اجازه مي دهي  -              

 كه در این سرزمین فساد كنند؟    

 تورا و خدایانت را واگذارند؟      

 فرعون گفت: 

 پسرانشان را خواهم كشت   -

 و زنانشان را نگه خواهم داشت!   

 « كه ما بر آنها سلطه داریم و نیرومندیم !   
 

این آیه حكایت گفتاري است كه بزرگان قوم فرعون با فرعون داشتند و  

مي خواستند او را فریب دهند و به قتل موسي و قوم او تحریكش كنند، لذا فرعون  

در رد پیشنهاد آنان گفت كه كشتن موسي و بني اسرائیل براي ما مهم نیست،  

كه فعالً قدرت در دست ماست، و در هر حال ما برایشان تسلط داریم.   براي این

ایشان اجرا كنیم، و فرزندانشان را   قبلي را در حق  پس چه بهتر همان عذاب 

 بكشیم و زنانشان را زنده نگهداریم. 
 

این جواب خود دلیل روشني است كه قوم فرعون از او خواستند تا موسي  

ما بر آن ها تسلط    این بود فرعون نمي گفت: » و قومش را بكشد، چه اگر غیر  

 داریم!«
 

 بررسي دین و آئین فرعون  
 

فوق هست كه موضوع پرستش فرعون وخدایان    هعبارت دیگري در آی

آِلَهتُكَ   آنها را روشن مي سازد، و آن عبارت است از " تو را و      -  یَذَُرَك َو 
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 جمله این است كه: "   معني این  خدایانت را از خدائي مي اندازند!
 

قومش در زمین    اي فرعون !  این شخص عالوه بر فسادي كه او و   -

 برانگیخته اند، زیر بار پرستش تو و خدایانت هم نرفته اند!  
 

از این جمله به خوبي برمي آید كه فرعون هــم ادعاي الوهیت مي كرد و  

براي خود داشت و آن  مــردم را به پرستش خود مي خواند و هم خودش خدایاني  

 ها را مي پرستید. 
 

تاریخ هم این معنا را در پاره اي از امت هاي گذشته اثبات كرده است.  

از آن جمله نقل شده كه در روم و ممالك دیگري مردم بزرگ خانواده و رؤساي  

قبایل و عشایر را مي پرستیدند، و آن بزرگان و رؤسا خودشان پدران نخستین و  

پرستش مي كردند.   و نیز در تاریخ دارد كه بعضي از بت پرستان  بت ها را  

براي بت هائي كه مي پرستیدند بت ها و ارباب دیگري قائل بودند و معتـــقد  

بودند كه بت هاي مورد پرستش آنان، آن بت ها را مي پرستند.  از آن جمله پدر  

 ري قائل بودند. و مادر را رب خود مي دانستند و براي پدر و مادر ارباب دیگ 

این آن چیزي است كه از جمله مورد بحث بر مي آید االّ این كه از كالمي  

كه فرعون با قوم خود داشته و قرآن از او چنین حكایت مي كند " اَناَ َربُّكُُم االَعلي!  

من غیر از خودم براي شما معبودي  دیگر مي فرماید: "    ه" و همچنین در آی

كه او براي خود معبودي اتخاذ نكرده بود، و تنها خود   " بر مي آید   سراغ ندارم!

از مورخین نوشته اند كه خود فرعون   لذا بعضي  دانست،  را معبود مردم مي 

دهري مسلك بوده است و اصالً براي عالم صانعي قائل نبوده است، و مردم را  

 هم از پرستش بت ها منع مي كرد و مي گفت كه تنها باید مرا بپرستید! 

ن نظریه صحیح نیست، او مي خواست اله و معبود دیگري كه مالك  اما ای

و مدبر امور قبطیان باشد، نفي كند، و تدبیر امور آنان را به خود اختصاص دهد،  

  « گفت:  كه  جا  آن  ندارم! و  سراغ  خودم  از  غیر  معبودي  شما  براي  «    من 

غیر    منظورش قبطیان بود، یعني مي گفت كه من براي شما قبطیان پروردگاري 

خودم سراغ ندارم.  پروردگار شما قبطي ها من هستم نه آن كه موسي ادعا مي  

 كند كه از طرف او مبعوث شده است و خودش هم او را مي پرستد. 
 

 كالم اوست كه به هامان گفت:  ه مؤید این معنا ادام

 پس اي هامان، خشت خام را پخته كن، و با آن برایم برجي بساز،  -» 
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 اال روم و از اله موسي اطالعي حاصل كنم، باشد كه از آن ب

 « كه من او را از دروغگویان مي پندارم! 
 

آید كه فرعون در معبود بودن   این كالم به خوبي بر مي  براي    خدا از 

قبلي نمي خواسته    هموسي شك داشته است، و این قرینه است بر این كه در جمل

وجود خدائي غیر از خود را انكار كند و بگوید كه من علم به عدم وجود آن دارم  

 بلكه مي خواست علم به وجود چنین خدائي را نفي و انكار كند.  

خالصه مي خواست بگوید: من خدائي به جز خود براي شما سراغ ندارم،   

 نه این كه شما غیر از من خدائي ندارید!    

حق و    و  مصر  پروردگار  را  خود  فرعون  كه  است  همین  هم  مطلب 

مصریان مي دانست، و اگر مربوب بودن آنان را براي رب و پروردگاري دیگر  

انكار مي كرد روي قاعده و اعتقاد خود آنان بود، نه این كه مخلوق بودن آنان و  

 خالقیت خداي سبحان را انكار كرده باشد! 

بت پرستان همین را مي گفتند، یعني   ههم  این حرف هم تنها از او نبوده، 

براي هر صنفي از اصناف خالیق و حوادث از قبیل آسمان و زمین و دریا و  

آنان    هخشكي و صلح و جنگ و غیره خدائي جداگانه قائل بودند، و از میان هم

سواحل دریاها    ه خدائي را مي پرستیدند كه بیشتر مورد نیازشان بود.  مثالً سكن

 دگار دریا و طوفان را مي پرستیدند. بیشتر پرور 

      

 فَقاَل لَهُ فِرعُوُن  اِنّي  اَلَظُنَُك یا مُوسي َمسحُوراً   ...!"   اسري  "  ه سور 101 همستند:آی

 12ص26المیزان ج      

 اتهام جنون علیه موسي "ع" 

 فرعون به موسي علیه السالم گفت: 

 من گمان مي كنم كه تو را سحر كرده باشند،  » 

 «  و در نتیجه خللي به عقلت وارد آمده است!

در جاي دیگر نیز در قرآن مجید نقل شده كه فرعون موسي را دیوانه   

 خواند و گفت: 

 «  رسول شما كه به سویتان گسیل شده، مجنون است!» 
  

 



 
 معارف قرآن ذر المیزان                                                     کتاب ییست و  سوم: زندگانی موسی )ع(  119

 فرمود: موسي "ع" فرعون را مورد خطاب قرار داده و 

 تو خوب مي داني كه این معجزات روشن را  » 

 غیر پروردگار آسمانها و زمین كسي نازل نكرده است،  

 و او به منظور بصیرت یافتن مردم نازل كرده  

 تا چشم دلشان روشن گردد و میان حق و باطل را تمیز دهند،  

 و من گمان مي كنم كه تو به خاطر عناد و انكارت  

 « سرانجام هالك خواهي شد، اي فرعون! 

 آیه مي فرماید:  ه در ادام 

 وقتي فرعون خواست از آن سرزمین بیرونشان كند،   »

 پس او را با كساني كه همراهي اش كرده بودند، 

 «  جملگي غرق كردیم!

 

 

 زخرف  " َولَقَد اَرَسلنا مُوسي بِآیاتِنا اِلي فِرعُوَن   َو َماَلَ ئِِه...."   هسور56تا46 همستند:آی

 176ص35المیزان ج    

 صحنه دیگري از مواجهه فرعون با موسي 

موسي "ع" را با فرعون    هزخرف، قرآن مجید قسمتي از مواجه  ه در سور

كرده  به مناسبت این ذكر مي كند كه كفار قریش به رسول هللا"ص" اعتراض  

بودند كه چرا قرآن به یكي از دو مرد بزرگ مكه یا طائف نازل نمي شود، به  

خاطر این كه آنان مال و شكوه بیشتري داشتند.   در این آیات براي ایشان مثلي  

از داستانهاي موسي"ع" و فرعون و قومش آورده كه خدا او را با معجزات و  

در برابر آن آیات خندیدند و    آیات باهره به سوي ایشان گسیل داشت ولي آنان

مسخره كردند و فرعون براي قومش احتجاج كرد و به آنان خطاب نمود كه من  

آن    هبهتر از موسایم، براي اینكه ملك مصر از آن من است كه این نهرها از دامن

جاري است.   با این حرف ها فرعون عقل مردم را دزدید و آنان اطاعتش كردند  

استكبارشان به جائي رسید كه خدا از ایشان انتقام گرفت و   و سرانجام كارشان و 

 غرقشان كرد. 
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 جزئیات این صحنه را قرآن مجید چنین نقل كرده است:  

 ما موسي را با آیات خود به سوي فرعون و درباریانش فرستادیم،   »  

 رب العالمین هستم!   هگفت: من فرستاد

 نمود، پس از آن همین كه آیات ما را به ایشان 

 ناگهان از آن معجزات به خنده در آمدند. 

 و ما هیچ آیتي به ایشان ننمودیم مگر آن كه از آیت قبلي بزرگتر بود، 

 و ایشان را به عذاب گرفتیم شاید برگردند. 

 گفتند:

 هان اي جادوگر!  -

 پروردگار خود را بخوان براي ما،  

 به خاطر آن عهدي كه به تو داده، عذاب را از ما بردارد،  

 كه ما حتماً به راه خواهیم آمد!

 ولي همین كه عذاب را از آنان برداشتیم دوباره پیمان شكستند. 

 و فرعون در میان قوم خود ندا كرد و گفت: 

 اي مردم!  آیا ملك مصر از آن من نیست؟  -

 قصرم نمي گذرند؟  ه و این نهرها از دامن

 پس چرا نمي بینید؟ 

 بي كس و خوار،با این حال من بهترم یا این مرد 

 كه حرف زدنش را بلد نیست؟ 

 اگر او هم كسي بود چرا مثل من به عالمت سروري، 

 دستبندي از طال از طرف خدا ندارد،  

 و یا مالئكه با او قرین نیستند؟ و به یاري اش نمي آیند؟ 

 فرعون بدین وسیله عقل قوم خود را دزدید و در نتیجه اطاعتش كردند، 

 مردمي گنده پسند و فاسق بودند. چون آنها هم  

 همین كه ما را به خشم آوردند،  

 از ایشان انتقام گرفتیم و همه را غرق كردیم! 

 «   پس سرگذشتشان را عبرت و مثلي براي دیگران قرار دادیم!
 

    ند رسم مردم آن روز این بود كه وقتي كسي را بر خود رئیســـ) گوی

مي كردند، دستبندي از طال به دستش و گردنبندي از طال به گردنش مي انداختند.   
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او را به   اعتبار كردن موسي"ع"  این بود كه فرعون براي فریب مردم و بي 

 نداشتن دستنبند و گردن بند طال مذمت و تحقیر كرد.( 

 

 

اروَن اِلي فِرعُوَن َو َمالَئِِه  یونس  "ثُمَّ بَعَثنا ِمن بَعِدِهم مُوسي َو ه هسور89تا75مستند:آیه 

 177ص19المیزان ج                                                                  بِآیاتِنا...." 

 

 مشتركات قوم فرعون و قوم قریش 

در آیات فوق، قرآن مجید به طور خالصه تاریخ مبارزات موسي"ع" و  

دسته اش بیان مي كند، ولي این داستان را  برادرش هارون را با فرعون و دار و  

با خالص آن  كند كه فصل هاي  بیان مي  پیامبرما "ص"    هطوري  بعثت  تاریخ 

 منطبق باشد. 

پیغمبر گرامي اسالم "ص" قوم خود و گردنكشان قریش و دیگران را  

دعوت مي كند. از این عده هیچ كس ایمان نمي آورد جز مردمان زیردستي كه  

اشراف بودند تا آنجا كه مؤمنان مجبور به هجرت شدند،    هشكنج مورد آزار و  

پیغمبر"ص" و جمعي از مؤمنین به مدینه هجرت كردند، و فرعون ها و اشراف  

امت به تعقیبشان پرداختند، و سرانجام خدا كافران را بر اثر گناهانشان هالك 

استوار بخشود و روزي هاي    كرد، و به بركت اسالم به مؤمنین جایگاه هاي 

پاكیزه ارزاني داشت، و بعداً یعني پس از آنكه داراي علم شدند با هم اختالف پیدا  

 كردند و سر انجام خدا مابین آنان قضاوت خواهد كرد! 

آنچه دراین آیات آمده تصدیق اسراري است كه خدا در این آیات با پیغمبر 

مواجه خواهند    خود در میان گذاشته و حوادثي را كه پیغمبر"ص" و قوم او با آن

 شد، یاد آوري مي كند. 

و نیز تصدیق آن فرمایش پیغمبر"ص" است كه خطاب به اصحاب و  

 امت خود فرمود: 

 شما از راه و رسم بني اسرائیل پیروي مي كنید،» 

 حتي اگر آنها داخل سوراخ سوسماري شده باشند، 

 « شما نیز داخل خواهید شد! 
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ِمَن    هسور  137تا130مستند:آیه   نَقٍص  و  بِاْلِسنیَن  فِرَعوَن  آَل  "َولَقَداََخذنا  اعراف   

 61ص16المیزان ج                                                                   الثََّمرات...." 

 بالهاي نازله بر فرعونیان 

ادام در  مجید  مبارز  ه قرآن  آخر  سالهاي  جریانات  با   ه بیان  موسي"ع" 

عونیان سخن از گرفتاریهاي پیاپي آنان به میان مي آورد كه به دلیل  فرعون و فر

 عنادشان در مقابل دعوت الهي بدان مبتال مي شدند تا شاید بیدار شوند و راه یابند: 

 » فرعونیان را به خشك سالي و كمبود محصول دچار كردیم،  

 شاید متذكر شوند. 

 خوبي به آن ها مي رسید،   ه چون حادث

 مي گفتند: این به خاطر ماست!

 بدي به آنها مي رسید   هو چون حادث

 به موسي و پیروان او شگون مي زدند. 

 حق این بود كه سرنوشت آنها نزد خدا بود، لكن بیشترشان نمي دانستند. 

مي گفتند: هرچه معجزه براي ما بیاوري و ما را بدان جادو كني ما به  

 ن نمي آوریم! «تو ایما

از ظواهر امر بر مي آید كه قوم فرعون وقتي پس از قحط سالي به سال  

 خوشي مي رسیدند و نعمت و روزي شان فراوان مي شد، مي گفتند: 

 ،« این از خود ماست»  

 و مقصودشان این بوده كه  

 » ما تا آنجا كه یاد داریم هرگز به قحط سالي دچار نشده بودیم،  

 و اگر در گذشته مبتال به آن خشك سالي شدیم از نحوست موسي بود!«  

و اگر این حرف را پس از نجات از قحط سالي زده اند براي این بوده   

 كه تا آن روز دچار چنین بالئي نشده بودند. 
 

 ار باطل آنها مي فرماید: خداي سبحان در رد افكار و پند

 بهره اي كه ایشان از شر و شئامت دارند نزد خداست،   -
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 و آن عذابي است كه خداوند براي آنان تهیه دیده است،  

 ولكن بیشتر ایشان از این عذاب غافلند،   

 و خیال مي كنند از گناهان و جنایاتي كه مرتكب مي شوند 

 اثري باقي نمي ماند و در دفتري بایگاني نمي شود! 
 

سازند،   مأیوس  خود  از  همیشه  براي  را  موسي  اینكه  براي  فرعونیان 

گفتند: هرچه براي ما معجزه بیاوري و مارا جادو كني به تو ایمان آور نیستیم!   

و اینكه معجزات او را جادو خواندند در حقیقت خواستند او را استهزاء كرده و  

 ویند بیخود اسم این عملیات را معجزه گذاشته اي ! بگ 

 

 انواع بالهاي نازله به فرعونیان قبل از نابودي نهائي
 

قرآن مجید نوع عذابهائي را كه براي فرعونیان نازل شد بدین ترتیب  

 ذكر فرموده است: 

 را، پس طوفان، ملخ، شپشه، وزغ، و خون ) خون شدن رود نیل( » 

 كه  معجزه هائي از هم جدا بودند به آنها فرستادیم،   

 « ولي باز گردنكشي كردند، كه گروهي بزهكار بودند!

قوم  آیات مفصالت  از عبارت " به سوي  آیاتي كه  استفاده مي شود،   "

دفع و  یكجا  شد،  مي  فرستاده  نبود  ه فرعون  مابقي  واحد  از  جدا  هركدام  بلكه   ،

فرستاده مي شد، و این خود دلیل بر این است كه این آیات آیاتي است از طرف  

خدا كه هركدامش در موقع مناسبش نازل مي شود، چه اگر یكجا نازل مي شد  

ممكن بود خیال كنند یك امر اتفاقي بوده و ربطي به مأموریت موسي و نفرین او  

 نداشته است. 

هركدام از این آیات كه فرستاده مي شد، قبالً موسي از آمدن آن آیه و آن  

آن برخورد مي كردند، دست به دامن موسي   لذا وقتي به      عذاب خبر مي داد، 

مي شدند تا بلكه دعائي كند و آن عذاب را از ایشان برگرداند، و با موسي عهد  

ي ایمان بیاورند، و دست از  مي بستند كه اگر این عذاب را از آنان بردارد به و

بني اسرائیل بردارند و ایشان را به موسي بسپارند، ولي وقتي به دعاي موسي  

 عذاب برداشته مي شد، عــــهد خود را مي شكستند.
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عهد هائي كه بین موسي و قوم فرعون مي گذشت براي مدت معیني بود.   

از شما  این عذاب را  متعال  خداوند  كه  السالم مي گفت  علیه  اگر موسي     مثالً 

برمي دارد به شرطي كه ایمان بیاورید و بني اسرائیل را با من روانه كنید،  در  

ا نكردید عذاب مرتفع  آخر اضافه مي كرد كه اگر تا فالن مدت به این عهد وف

نخواهد شد، و همچنین اگر بني اسرائیل با وي عهدي مي بستند، آنان نیز عهد  

 خود را محدود به مدت معین مي كردند.  

 - شریفه مي فرماید:   هآی  

 پس از آنكه عذاب برداشته مي شد   

 و آن اجل معین سر مي رسید  

 عهد خود را كه با موسي بسته بودند، مي شكستند.

ن بود تاریخ قومي كه قبل از حتمي شدن قضاي الهي در مقابل  ای

رسول خدا عناد ورزیدند و عذاب هائي كه در این مدت بر آن ها   

و  نازل شد، آنان را بیدار نكرد، و باالخره قضاي الهي اجرا گشت، 

 به این قسمت از تاریخ فرعونیان پایان داد!

 
 

 

 

 66ص16المیزان ج                                              مستند: روایات اسالمي

 

 مشخصات بالهاي نازله بر فرعونیان  

جزئیات مبارزه موسي با فرعون قبل از غرق شدن فرعون و نجات نهائي 

 بني اسرائیل در روایات اسالمي چنین آمده است:

و   فرعون  و شكست خوردن  به موسي  آوردن ساحران  ایمان  از  بعد   "

مردم به طوري كه مي بیني   اصرار او بر كفر خود،  هامان به فرعون گفت:

یكي پس از دیگري دارند به موسي ایمان مي آورند، باید فكري كرد.  من فكر  

مي كنم صالح در این باشد كه مأمور بگذاري و هركس را كه دیدند به دین موسي  

 درآمده، زنداني اش كنند! 

رائیل به دست خود فرعونیان یكجا جمع  چیزي نگذشت كه تمامي بني اس 

 شدند، و از میان فرعونیان بیرون گشتند. 
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در این زمان بود كه سلسله اي از بالهاي گوناگون به شرح زیر بر قوم  

 فرعون فرود آمد: 

 

 بالي طوفان 

بعد از اینكه بني اسرائیل زنداني شدند و فرعونیان كامالً شهر را احاطه  

ه عذاب هاي گوناگون از قبیل كمبود زراعت و امثال آن  كردند خداوند آنها را ب

مبتال نمود.  و در آخر طوفاني برآنها مسلط كرد تا تمامي خانه هاي آنان را درهم  

كوبید و فروریخت.  فرعونیان ناگزیر به بیابان گریختند، و خیمه ها بپا كردند،  

زمین هاي زراعتي    و اما به خانه هاي بني اسرائیل یك قطره از آب سیل نرسید، و

آنان نیز آسیب ندید. بر عكس براي فرعونیان هیچ زمین زراعتي نماند، لذا به  

 موسي گفتند: 

از خدایت بخواه این بارندگي هولناك را از ما قطع كند، كه اگر چنین   -

كني ما به تو ایمان آورده و بني اسرائیل را از زندانها رها كرده و  

 با تو روانه مي سازیم!

موسي"ع" از خداي سبحان درخواست كرد و خداوند هم عذاب را از آنان  

به وعد متأسفانه  ولكن  بار    ه برداشت،  این  نیاوردند.   ایمان  و  نكردند  وفا  خود 

 به فرعون گفت:  هامان

اگر بني اسرائیل را آزاد كني به دست خود، موسي را برخود غلبه   -

 داده اي و او به طور مسلم سلطنت تو را از بین خواهد برد.  

 بارانهاي خطرناك گفت:  هفرعون  بني اسرائیل را رها ننمود و دربار

باراني كه آمد عذاب نبود، بلكه نعمتي بود براي ما، زیرا دشت و   -

 شكي و مردگي زنده و سرسبز و خرم نمود. صحاري ما را پس از خ 

 

 نزول ملخ براي نابودي زراعت
 

چون فرعونیان به عهد خود پشت كردند، خداوند هم در سال بعد ملخ را  

بر زراعت ها و اشجار ایشان مسلط كرد، به طوري كه از زراعت و درختان  

اسباب  شان چیزي باقي نگذاشتند، بلكه موي سر و ریش آنان و لباس و فرش و 
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زندگي شان را هرچه بود خوردند، وحال آنكه همین ملــــــــخ ها به خانه هاي  

بني اسرائیل داخل نمي شدند، و هیچ گونه آزاري نمي رساندند.  مردم همه سر  

 و صدایشان بلند شد و فرعون شدیداً به جزع و فزع در آمد، و به موسي گفت: 

 ا از ما بگرداند،  این بار هم از پروردگارت بخواه این بال ر -

 و بـــه طور قطع مـــن هم دست از بني اسرائیل بر مي دارم! 

موسي دعا كرد و ملخ بعد از آنكه یك هفته یعني از شنبه تا شنبه بر ایشان  

 مسلط بود از آنان برطرف گردید. 
 

بعضي ها در كیفیت دعاي موسي گفته اند كه وي نگاهي به آسمان كرد و  

به طرف مشرق و مغرب به حركت درآورد، و بدون درنگ  سپس عصاي خود را  

 ملخ ها از همان طرف كه آمده بودند، برگشتند، گوئي كه اصالً ملخي نیامده بود.

 

 فرود شپشه برزراعت و بدن فرعونیان 
 

به وعد فرعون  نگذاشت  هامان  اصرار  دیگر  بني   هبار  و  كند  وفا  خود 

وند سبحان " قمل" را كه عبارت بود  اسرائیل را آزاد سازد، لذا در سال سوم خدا

از ملخ ریز وبدون بال و خیلي خبیث تر و خطرناك تر از سایر انواع ملخ ها،  

زراعت آنان مسلط نمود.  این بار ملخ ساقه و ریشه ها را هم خورد و    هبر هم

 خالصه زمین را لیسید. 

تنها   این بال شدیدترین بالئي بود كه فرعونیان بدان دچار شدند، زیرا نه

حبوبات آنان به خطر افتاد بلكه موي بدن و حدقه و پلك چشم و ابروهاي آنان نیز  

دستخوش این بال شد، و وقتي به بدن هاي آنان حــمله مي كرد هركه مي دید  

 خیال مي كرد پوست بدنهاي آنان مبتال به گري شده است. 

درآمدند،  خالصه، خواب و آسایش از آنان سلب شد و همه به ناله و فریاد  

 ناچار فرعون موسي را طلبیده و گفت: 

اگر این بار از خدایت بخواهي تا عذاب را از ما بردارد به طور قطع   -

 و مسلم دست از بني اسرائیل بر مي دارم. 

موسي این بار نیز پذیرفت و دعا كرد و به دعاي او قمل كه هفت روز   

 بود، بر طرف گردید.  تمام یعني از این شنبه به آن شنبه مسلط بر آنان شده 
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 نزول بالي قورباغه بر فرعونیان 
 

چهارم   سال  در  خداوند  و  شكستند  را  خود  عهد  هم  بار  این  فرعونیان 

قورباغه را برآنان مسلط كرد. تمام زندگي آنان ماالمال از قورباغه شد. لباس و  

ظرف و طعام یا آبي نماند مگر اینكه پر از قورباغه بود.  غـــــذا كه مي پختند 

.  مي خواستند با یكدیگر  چیزي نمي گذشت كه مي دیدند پر از قورباغه شده است 

صحبت كنند تا دهن باز مي كردند قورباغه به دهانشان وارد مي شد. لقمه اي را  

لقمه دهانشان را پر   از  قبل  تا دهانشان باز مي شد قورباغه  داشتند      كه بر مي 

 مي كرد. 

این بار مردم به گریه درآمده و شكایت نزد موسي بردند و گفتند این بار  

دیگر به كردار زشت خود بر نمي گردیم، از خدا بخواه تا ما را از   توبه كرده و

شر قورباغه رهائي دهد.  موسي دعا كرد و خداوند سبحان قورباغه را پس از  

آنان  از  بود  مسلط  ایشان  بر  شنبه  آن  به  شنبه  این  از  یعني  هفت روز  كه  آن 

 برداشت. 
 

 

 

 

 نزول بالي خون
 

د خود را شكستند، و خداوند قادرمتعال فرعون و فرعونیان این بار نیز عه

در سال پنجم، خون را روانه به سوي ایشان كرد، بدین معني كه آب نیل را  

برایشان خون گردانید.   بني اسرائیل آن را آب مي دیدند، و قبطي ها خون، حتي 

قبطي ها به بني اسرائیل التماس مي كردند كه آب را در دهان خود ریخته و از  

به دهان قبطي ها بریزند، با این حال تا در دهن اسرائیلي بود آب بود،  دهان خود  

 و به محض اینكه به دهان قبطي منتقل مي شد خون مي گردید. 

فرعون دید دارد از عطش هالك مي شود، ناچار شد برگ درختان را  

 بجود، ولي مع الوصف رطوبت برگ درختان هم در دهانش خون مي شد. 

ذاب دچار بودند. هیچ آب و غذائي نمي خوردند  هفت روز هم به این ع

مگر آنكه خون بود. به هرحال آمدند نزد موسي كه از خدایت رفع این پریشاني  

و عذاب را بخواه تا به تو ایمان آورده و دست از بني اسرائیل برداریم و با تو  

 روانه شان كنیم! 
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ع ذلك دست  موسي این بار نیز دعا كرد و عذاب از ایشان برداشته شد، م

 از بني اسرائیل برنداشتند. 

 

 

 َو اَمواالً...!"    هیونس     "َوقاَل مُوسي َربَّنا اِنََّك آتَیَت فِرَعوَن َو َمألَهُ زینَ   هسور  88مستند:آیه  

 187ص19المیزان ج      

 نفرین نهائي موسي و دالیل آن 

اشراف وابسته  موسي علیه السالم بعد از آنكه از ایمان آوردن فرعون و  

به او مأیوس شد و یقین كرد كه آنان به گمراهي خود ادامه مي دهند، و دیگران  

 را هم گمراه مي سازند، عرض كرد: 
 

 اي پروردگار ما ! -

تو فرعون و اطرافیانش را  در برابر كفر و سركشي شان مجازات  

 كرده اي، و زینت و دارائي هائي در زندگي دنیا به آنان داده اي! 

 پروردگار ما !اي  -

 آنان كساني را كه پیروي شان مي كنند از راه تو به دركنند،  

 تو باطل و غرض تو لغو نیست!  هاراد 

 پروردگار ما ! -

سخط و غضبت را نسبت به آنان مدام كن، و دارائي شان را از  

بین ببر، و از مجراي نعمت به مجراي نقمت بیفكن، و دلهایشان  

  ، ببند  محكم  و  بزن،  گره  موقعي  را  در  تا  نیاورند  ایمان  كه 

قرارگیرند كه ایمانشان سود ندهد و آن زماني است كه عذاب الهي  

 را ببینند! 

موسي این نفرین را موقعي كرد كه اگر فرعونیان زنده مي ماندند جز   

گمراهي و گمراه كردن مردم انتظار دیگري از آنان نبود، مثل نوح علیه السالم  

 كه عرض كرد: 

 از كافران بر زمین باقي مگذار    دیّاري خدایا  - 

 كه اگر باقي شان بگذاري بندگانت را گمراه كنند،  

 و جز فاسق و فاجر و كافر نزایند!  
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 استجابت نفرین موسي 
 خداوند سبحان خطاب به موسي و هارون"ع" مي فرماید: 

و  - فرعون  بر  خدا  بودید  كرده  درخواست  كه  شما  دعاي 

اطرافیانش عذاب دردناك نازل كند، و اموالشان را از بین ببرد  

 و دلهایشان را سخت كند، مستجاب شد!  

پس استقامت كنید، و نسبت به مأموریت خود یعني دعوت به  

حق ثابت قدم باشید، و از راه كساني    ه خداي سبحان و احیاء كلم

دانند، پیروي مكنید!   یعني پیشنهاهائي را كه بر اساس  كه نمي  

هواهاي نفساني و داعیه هاي شهواني به شما مي كنند، اجابت  

 نكنید!

در این آیه با نوعي تلویح اشاره به آن شده كه بني اسرائیل چیزهائي را   

درخواست خواهند كرد كه سنت هاي قومي و شیوه هاي جاهلي شان را احیاء  

 كنند.

روایات اسالمي ) در مجمع البیان( نقل شده كه فرعون بعد از دعاي  در  

موسي چهل سال ماند. البته در آیات فوق نیز داللتي بر این كه موسي و هارون  

 درخواست عذاب فوري كرده باشند، نیست. 
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 فصل هفتم

 راثت مستضعفان و وآغاز    پایان سلطنت فرعون
       

اعراف " قاَل مُوسي ِلقَوِمِه استَعینُوا بِاهلِل َواصبِرُوا اِنَّ االَرَض   هسور129و128  هآیمستند:

 58ص16المیزان ج                                         هلِل یُوِرثُها َمن یَشآُء ِمن ِعباِدِه...! " 

  وعده نجات و جانشیني درزمین

فرعونیان شروع به تقــویت روحي    ه موسي علیه السالم در مقابل توطئ

 قوم خود مي كند و به آن ها مي گوید: 

 از خدا كمك جوئید!  »  -

 صبوري كنید!  

 زمین متعلق به خداست!  

 و به هركس از بندگان خویش كه بخواهد وا مي گذارد،  

 «  و سرانجام نیك از پرهیزكاران است!   
 

اسرائیل را بر قیام و شورش علیه  با این جمالت، موسي علیه السالم بني  

فرعون بر مي انگیزد و آنان را به استمداد و استعانت از خداي تعالي در رسیدن  

به هدف، كه همان رهائي از اسارت و بندگي فرعون است، توصیه مي كند، و  

آنان را به صبر در برابر شدایدي كه فرعون خط و نشان آن را مي كشد، سفارش  

ومقاومت در برابر شداید راهنماي به سوي خیر و پیش تاز    مي كند، زیرا صبر 

 فرج و نجات است! 

 موسي "ع" مي فرماید:   

 زمین مال خداست و آن را به هركه بخواهد به ارث مي بخشد!  -
 

و با این جمله مي خواهد بگوید كه اگر من این نوید را مي دهم براي این  
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به هركس كه بخواهد بدهد و یا بگیرد، است كه فرعون مالك زمین نیست تا آن را  

بلكه زمین ملك خداي سبحان است و اوست كه به هر كه بخواهد ملك و سلطنت  

در زمین را مي دهد، و سنت الهي بر این جریان دارد كه حسن عاقبت را به  

 كساني از بندگان خود اختصاص مي دهد كه از او بترسند. 
 

اسرائیل!  اگر تقوا پیشه كنید، یعني به خداي تعالي  بنابراین، شما اي بني  

او صبر و مقاومت در مقابل شداید به خرج دهید،   استعانت بجوئید و در راه 

خداوند این سرزمین را كه امروز در دست فرعونیان است، به دست شما خواهد  

 سپرد! 

 

 بي قراري  بني اسرائیل
 

 ه كردند كه: بني اسرائیل شكایت خود را چنین به موسي عرض
 

 » اي موسي! ما قبل از آمــدن تو،  

و نیز بعــد از آمدنت آن عــذاب و شكنجه اي كه از فرعــونیان مي دیدیم  

 هنوز هم مي بینیم،  

 و از آن وعده اي كه خداوند داده بود كه به دست تو ا 

 ز دست فرعونیان نجات پیدا مي كنیم، خبري نشد؟ 

 موسي علیه السالم فرمود: 

 شاید پروردگارتان دشمنانتان را هالك كند   -

 و شما را در این سرزمین جانشین سازد  

 «و بنگرد كه چگونه عمل مي كنید! 
 

این جمله حكایت جوابي است كه موسي "ع" در قبال شكایت  بني اسرائیل  

داده و خاطر آنان را بدین وسیله تسلي داده و امیدوارشان ساخته است.  این تكرار  

مفهوم قبلي است كه گویا مي فرماید:  این كه به شما دستور دادم كه در راه  همان  

رسیدن به هدف از خدا بترسید حرف زنده اي بود كه هرگز غیر آن را از من  

نخواهید شنید.   اگر به آن دستور عمل كنید امید این هست كه خداوند دشمنان  

گذار كند.  اگر مي خواهید  شما را هالك كند و زمین را بعد از ایشان به شما وا

خداوند سبحان شما را جانشین آنان در زمین قرار دهد باید بدانید كه خداوند متعال  

چنین كاري را به گزاف نمي كند، و شما را بدون هیچ قید و شرط بر آنان ترجیح  
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نمي دهد، و اگر شما را به آرزویتان برساند براي این است كه ببیند رفتار شما  

 هد بود؟ چگونه خوا
 

این یكي از آیاتي است كه خداوند متعال در آن یهود را كه براي خود  

منصب بالعزل الهي قائل بودند، تخطئه نموده است، زیرا توراتي كه در دست  

یهود است یهودیان را داراي كرامتي بدون قید وشرط و آنان را حزب خدا و  

خداوند به یهود تملیك كرده است،  سرزمین بیت المقدس را سرزمیني دانسته كه  

 آن هم تملیكي كه نه نقل و انتقال بردار است و نه اقاله پذیر!!!
 

 
...َو اَوَرثنا اْلقَوم    هسور137تا134  هآیمستند: اعراف    " فَاَنتَقَمنا ِمنُهم فَاَغَرقنا هُم في الیَّمِ

 131ص30المیزان ج                                               الَّذین كانُوا یَستَضعَفوَن...!" 

 

 تحقق وعده هاي الهي  

مبارزه كرد  سالهاي متمادي موسي "ع" در مصر با فرعون و فرعونیان  

و خداوند با نزول عذابهاي متعدد آنهارا متنبه ساخت، ولي سرانجام كار آنان به  

ادوار تاریخ بشر بوده    هجائي منجر شد كه سرانجام اقوامي از این قبیل در هم

 این مبارزه حق و باطل را چنین نقل فرموده است:  هاست، و قرآن مجید نتیج 

 » پس  از آنها انتقام گرفتیم،   

 به دریا غرقشان كردیم، و

 براي آنكه آیه هاي ما را تكذیب كردند، و از آنها غافل ماندند. 

 وخاورها و باخترهاي آن سرزمین را كه بركت در آن نهاده بودیم، 

 به گروهي كه خوار شمرده مي شدند و مستضعف بودند،  

 به ارث واگذاشتیم، 

 یافت،   تمامیتپسران اسرائیل  ه دربار  حسناي پروردگار تو  هكلمو

 ... و

 این به پاداش صبري بود كه كرده بودند، 

 و آن چه را كه فرعون و قوم وي ساخته بودند، 
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 با آن بناهائي كه باال مي بردند، 

 ویران كردیم! « 
 

ظاهراً مراد از سرزمین بركت داده شده، سرزمین شام و فلسطین است،  

مي خواند، و در قرآن كریم    "بركت یافته"  زیرا قرآن در این آیه این سرزمین را  

هیچ   كعبه،  از  غیر  و  است  فلسطین  نواحي  همان  كه  مقدس  از سرزمین  غیر 

 " یاد نكرده است. بركت سرزمیني را به "
 

 

وصف كرده،  "    مستضعف   "  اگر در اینجا بني اسرائیل را به مردمي  

خدا را برساند و بفهماند كه    ه براي این است كه كارهاي عجیب و خارق العاد

داونــد افتادگان را بلنــــد مي كند و كساني را كه در نظر ها خوار مي آمدند  خ 

 تقویت مي كند و زمین را در تیول آنان قرار مي دهد!  چه قدرتي باالترازاین !؟ 
 

نشان از این است كه به ملك    «حسناي پروردگار هتمامیت یافتن كلم»  

وفق قضاي   بر  ایشان  دشمنان  و هالك كردن  اسرائیل  بني  و سلطنت رسانیدن 

حتمي اش بوده و موسي علیه السالم هم گویا از این قضا خبر داشته كه در وعده  

شاید پروردگارتان هالك كند دشمنانتان را و زمین    »به بني اسرائیل مي گفت:  

 «  را به شما واگذارد...! 

  هقوه و استعداد به مرحل هخارج شدن آن از مرحل « تمام شدن كلمه،» 

پروردگار در    هفعلیت و وقوع است.  خداوند متعال جهت و علت تمام شدن كلم

 آنان قیــد مي كند.  «صبر و استقامت »  خصوص تاریخ بني اسرائیل را

       

شعرا       " َو اَوَحینا اِلي مُوسي اَن اَسِر بِِعبادي اِنَّكُم ُمتَّبِعُوَن     هسور  68تا52  همستند:آی

  "!... 

 131ص30المیزان ج    

 حركت شبانه بني اسرائیل و نابودي فرعون  

جدیدي در تاریخ بني اسرائیل   هبا این آیات پایان كار فرعون و آغاز دور

خود را محقق مي سازد و وراثت    ه شروع مي شود كه در آن خداي سبحان وعد

 و حكومت زمین را به مستضعفان مي سپارد! 
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 این قسمت از تاریخ را چنین بیان مي كند:  هقرآن مجید خالص 
 

 و به موسي وحي كردیم كه:  » 

 بندگان ما را شبانه حركت بده،  

 كه از پشت شما را تعقیب مي كنند! 
 

 و فرعون مأمورین جمع آوري را به شهر ها فرستاد، 

 كه اینان گروهي اندكند كه موجب خشم ما شده اند،

 كارزاریم! هو ما همگي آماد
 

 پس، از باغستان ها و چشمه سار ها، 

 كردیم، و گنج ها و جایگاه هاي خوبشان بیرون 

 و آنها را چنین به بني اسرائیل به ارث دادیم!
 

 پس،  آفتابدم از پي آنها شدند، 

 و چون دو جماعت یكدیگر را بدیدند،  
 

 یاران موسي گفتند: 

 اي واي مارا گرفتند!   -    

 موسي گفت: 

 هرگز!  كه پروردگار با من است و راهبریم خواهد كرد!   -    
 

 به موسي وحي كردیم:   

 عصاي خود را به دریا بزن!     -    

 پس دریا بشكافت، و هر پاره اي چون كوهي بزرگ بود، 

 دیگران را بدانجا نزدیك كردیم،

 و موسي را با همراهانش جملگي نجات دادیم!
  
 كردیم! سپس، دیگران را غرق  

 كه در این عبرتي است،        

 ولي بیشترشان ایمان آور نبودند!          

 « و پروردگارت همو نیرومند و فرزانه است !           
 

داستان غرق شدن فرعونیان و نجات یافتن بني اسرائیل به دست موسي   
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است كه  علیه السالم را در طي چهارده آیه در قرآن كریم به شرح باال آورده  

البته حرف هاي زیادي قصه، و آن چه كه از سیــاق كالم استفاده مي شود و  

موسي    هاحتیاجي به ذكرش نبوده، حذف كرده است. از آن جمله: بیرون شدن شبان

از مصر) كه همین جمل اسرائیل  بِِعبادي!   "   ه و بني       " بر آن داللت   اَن اَسري 

 مي كرد.( 

 

 
 

 " فَاَسِر بِِعبادي  لـَیالً  اِنَّكُم ُمتَّبَعُوَن ... !"             دخان         هسور 33تا  22مستند:آیه 

 221ص35المیزان ج      

 جزئیات حركت شبانه بني اسرائیل 

دستورات   برابر  در  استكبار  ترك  به  فرعون  دعوت  از  بعد  موسي"ع" 

عناد و سركشي از طرف آنان پروردگار خود را خواند و عرض    هالهي، و مشاهد

 كرد: 
  

 «  خدایا این قوم مردمي مجرمند!» 
 

در این دعا موسي علیه السالم علت دعا كردنش را جرم فرعونیان ذكر   

كرد، جرمي كه به خاطر آن مستحق هالك بودند.  البته در آیه نیامده كه موسي"ع"  

یات بعدي فهمیده مي شود كه او هالكت قوم را  از خدا چه خواست، ولي از آ

 خواستار شده است. 

 خداي سبحان دستور مي دهد:  

 شبانه بندگان مرا حركت بده، -

 شما تعقیب خواهید شد،   

 ! فرعون و لشكریانش شما را تعقیب خواهند كرد   
  

در این آیه خداي متعال خواسته از حادثه اي كه به زودي اتفاق مي افتد   

 پیشگوئي كند. آن گاه اضافه مي فرماید كه: 

 فرعون و لشكریان او به تعقیب شما بر مي خیزند،  

 و شما به دریا مي رسید، 

 با عصا به دریا زن، تا راهي براي عبورتان باز شود،  

 و همین كه از دریا گذشتي، آب را همچنان ساكن و باز نگهدار، 



 
 معارف قرآن ذر المیزان                                                     کتاب ییست و  سوم: زندگانی موسی )ع(  136

 و بگذار تا فرعونیان برسند و داخل دریا شوند، 

 و آن گاه همگي غرق گردند! 

 سپس قرآن مجید، ماجراي بعد از غرق را چنین توصیف مي كند، كه: 
 

 چه بسا از باغ ها و چشمه ها كه از خود به جاي گذاشتند،  

  و چه زراعت ها و مقام هاي كریم،

 بودند، و نعمت ها كه از آن ها برخوردار 
 

 آن اموال را به قومي دیگر ارث دادیم،  هما این چنین، هم 

 در حالي كه نه آسمان به حال آنان گریست،  

 و نه زمین،  

 و نه مهلتي به آنان داده شد!   

 

 عاقبت شوم فرعون صفتان 
 

اسالم"ص"   گرامي  رسول  دلگرمي  و  تسلي  به  دوباره  مجید  قرآن 

مكه    هزودي او و مؤمنین به او را از شر فراعنپرداخته و اشاره مي كند كه به  

   نجات مي دهد و آنها را بركفار بر مي گزیند، و زمین را در اختیارشان قرار 

 مي دهد تا ببیند كه چگونه عمل مي كنند: 
 

 » بني اسرائیل را از عذابي خوار كننده نجات دادیم،            

 اسرافكاران بود!از فرعون، كه مردي بلند پرواز و از 

 و ما بني اسرائیل را با علمي كه به استحقاق آنان داشتیم،  

 برگزیدیم به تمامي امت هاي عالم آن روز، 

 و از آیات چیزهائي به آنان دادیم كه در آن آزمایشي روشن بود! « 
 

در آیه مورد بحث خداي سبحان كفار قریش را كه در حقانیت قرآن  

به همین منظور  تــردید مي كردند،   آخرت، و  و  دنیا  به عذاب  كند  تهـدید مي 

داستان اعزام موسي"ع" به سوي فرعون را برایشان مثـــال مي آورد، كه فرعون  

 و قومش او را تكذیب كردند و خداي تعالي غرقشان ساخت! 
 

این سرگذشت خالي از این اشاره نیست كه خداي تعالي به زودي رسول  

از شر یاغیان قریش نجات مي دهد، از مكه بیرونشان  گرامي اش و مؤمنین را  
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مي كند، و سپس صنادید قریش را كه به تعقیب رسول هللا "ص" و مؤمنین بر  

 مي خیزند، هالك مي گرداند: 

 » ما قبل از این فرعونیان را آزمودیم، 

 كه رسولي كریم به سویشان آمد كه : 

 این بندگان خدا را به من بسپارید !   -    

 كه من رسولي امین هستم! «       

  

از جمله پیام هاي الهي و رسالت هاي موسي به فرعون و قومش این بوده  

  هكه : بني اسرائیل را به سرپرستي موسي "ع" بسپارند و دست از آزار و شكنج 

 آنان بردارند! 

" همان بني اسرائیل است كه با این  این بندگان خدا    منظور از عبارت " 

نیز  عبارت   فرعونیان  به  و  فرموده  ترحم  اظهار  آنان  به  نسبت  متعال  خداوند 

فهمانده كه استكباري كه نسبت به بني اسرائیل مي كنند و تعدي و تجاوزي كه به  

حقوق آنان روا مي دارند، خود استكبار بر خداست، براي این كه بني اسرائیل  

 بندگان خدایند! 

" نامید تا احتمال خیانت ل امینرسواز طرف دیگر موسي علیه السالم را "

در رسالت را از او دفع كند تا خیال نكنند كه موسي مأمور نجات بني اسرائیل  

نیست، و این ادعا را از پیش خود مي كند!  چون فرعون نیز در ذهن قومش این  

را تقویت مي كرد و مي گفت موسي ساحري علیم است، كه مي خواهد با سحر  

 تان بیرون كند!  خود شما را از سرزمین
 

 توبه فرعون در حال غرق 
  

 قرآن شریف عاقبت كار فرعون را چنین شرح مي دهد: 
 

 و بني اسرائیل را از دریا گذراندیم،  » 

 و فرعون و لشكریانش با سركشي و دشمني به تعقیب آنان پرداختند،  

 غرق قرار گرفت، هتا آنگاه كه فرعون در آستان 

 گفت: 
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 ایمان آوردم كه خدائي جز همان خدا    -

 كه بني اسرائیل بدو ایمان آورده اند، نیست!     

 مسلمانانم!  ه و من نیز از جمل   
 

 مفسدان بودي؟!   هدر حالي كه قبالً نافرماني كردي، و از زمر   االن ؟!    

 ما امروز تن بي جان تو را نجات مي دهیم،    

 تا براي آنها كه بعد از تو مي آیند نشانه اي باشد،    

 «و محققاً بسیاري از مردم از آیات ما غافلند!     

 

 

 فَاَوَرَدهُُم النّار...!"   ه"یَقُدُم قَوَمهُ یَوَم  الِقیامَ             هود         هسور99و98مستند:آیه 

 285ص  20المیزان ج    

 رهبري فرعون درسوق قوم خود به جهنم 

و   دنیوي  عذاب  با  رابطه  در  را  او  قوم  و  فرعون  فوق وضعیت  آیات 

 اخروي هردو بیان مي كند: 

 » روز قیامت به جلو قوم خود مي افتد و آنان را وارد آتش مي كند،  

 وارد آن شوند، و بد آبشخوري است كه  

 و در این دنیا لعنت دنبالشان شود، 

 و روز قیامت بد عطیه اي به آنها دهند! « 
 

فرعون جلوي قوم خود مي افتد زیرا ایشان از امر او پیروي كرده اند،  

 آنها فرموده:    هضالل است كه خداوند دربار  هپس او پیشواي ایشان و یكي از ائم
 

 (4۱) قصص  دادیم كه به آتش دعوت كنند. ما آنها را پیشوایاني قرار  –
 

لطیفي به   هاستعار « بد آبشخوري است كه وارد آن شوند!» در عبارت 

كار رفته كه هدفي را كه انسان در زندگي در نظر دارد و براي آن بذل مساعي  

 مي كند، تشیبه به آبي كرده كه شخص تشنه وارد آن مي شود. 
  

كارهاي خود در نظر دارد چنان گواراست كه  یعني سعادتي كه انسان از  

گوئي آبي است كه وارد آن مي شود، و آخرین سعادت انسان رضوان الهي و  

پیروي از امر فرعون گمراه شدند   ه بهشت است!  ولي چون آل فرعون به واسط



 
 معارف قرآن ذر المیزان                                                     کتاب ییست و  سوم: زندگانی موسی )ع(  139

و از راه سعادت حقیقي خطا كردند هدف آنها تبدیل به آتش شد و آبي كه باید  

 ، آتش شد، و بد آبشخوري است كه وارد آن مي شوند. وارد آن مي شدند
 

سركش سینه را فرو مي نشاند و اندرون تشنه    ه" شعل  ورد زیرا آبشخور "  

را سیراب مي كند، چون آبي است خوشگوار و خوش آشام ولي اگر به عذاب  

 " خواهد بود! بد آبشخوريآتش تبدیل شد، " 
 

" وضعیت پیروان فرعون    بد عطیه اي به آنان دهند!  همچنین عبارت "

را در قیامت بیان مي كند.  چون ایشان از امر فرعون پیروي كردند و در این  

دنبالشان كرد و   او  لعنت خدا و دوري از رحمت و طرد از ساحت قرب  دنیا 

مصداق لعنتي كه به دنبالشان آمد یا غرق است و یا حكم خدا به دوري آنها از  

الشان نوشته شد، و یكي از آثار آن غرق و  رحمت خود كه در صحیفه هاي اعم

 عذاب آخرت است! 

« كه به معني كمك است و گیرنده را بر رفع حوائج خود كمك    عطیه »  

 بد:  همي كند، در مورد فرعونیان تبدیل مي شود به عطی

 عطیه اي كه روز قیامت به آنها مي دهند،  »

 یعني آتشي كه آنها را در آن انباشته و برافروخته مي كنند،  

 « بد عطیه اي است!  

آنها   به  كه  است  اي  عطیه  بد  شده  فرستاده  ایشان  دنبال  به  كه  لعنتي         و 

 مي دهند! 

    ********************* 
 

ْت َكِلمَ   َرب َِك ِصْدقاً َو َعْداًل   هَو تَمَّ

َل     ِلَكِلماتِهِ ال ُمبَد ِ

 ! َو هَُو السَّمیُع اْلعَلیم

           ۱۴۰۱ آذر ماه  ۹   -۱۴۰۱  ماه آبان ۱۴     
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