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مضمون شبهه«:بعضی مغرضان حدیثی که در آن پيامبر (صلی الله عليه وسلم) اذیت و آزار
بنیاسرائيل را نسبت به موسی (عليه السالم) بيان داشته است ،منکر میشوند و آن را صحيح
نمیدانند و گاهی مورد تمسخر نيز قرار میدهند!»

َش ٌء إ ْس تِ ْح ىي ااء ِمنْ ُه
نص حدیث چنين است«:إ َّن ُم ى
وَس ىَك ىن ىر ُج اًل ىح ِي ًّيا ِس تِ اريإ ىَل ُي ىرى ِم ْن ِج ْ ِْل ِه ى ْ
ِ
ْسإئِي ىل فىقىالُوإ ىما ي ْىس تى ِ ُِت ىه ىذإ إلت َّ ىس ر ىِت إ ََّل ِم ْن ىع ْي ٍب ِِب ْ ِِْل ِه إ َّما بى ىر ٌص ىوإ َّما ُآد ىْر ٌة
فىآ ىذإ ُه ىم ْن آ ىذإ ُه ِم ْن ب ى ِِن إ ْ ى
ِ
ِ
ِ
وَس فىخ ىىًل ي ى ْو اما ىو ْحدى ُه فى ىوضى ىع ثِ ىياب ى ُه عى ىَل إلْ ىح ىج ِر ُ َُّث ِإغْت ى ىس ىل
إَّلل َآ ىرإ ىد َآ ْن يُ ى ِبئ ى ُه ِم َّما قىالُوإ ِل ُم ى
ىوإ َّما آفى ٌة ىوإ َّن َّ ى
وَس ىع ىصا ُه ىو ىطلى ىب إلْ ىح ىج ىر فى ىج ىع ىل
فى ِلى َّما فى ىر ىغ َآِ ْق ىب ىل إ ىَل ثِ ىياإ ِب ِه ِل ىيآْ ُخ ىذ ىها ىوإ َّن إلْ ىح ىج ىر عىدى إ بِثث ْىو ِب ِه فىآَ ىخ ىذ ُم ى
ِ
إَّلل
ْسإئِي ىل فى ىر َآ ْو ُه ع ُْر ىَيًنا َآ ْح ىس ىن ىما ىخلى ىق َّ ُ
ي ى ُقو ُل ثى ْو ِِب ىح ىج ُر ثى ْو ِِب ىح ىج ُر ىح ََّّت ِإ ْنَتى ى إ ىَل ىم ىًل ِم ْن ب ى ِِن إ ْ ى
ِ
ِ ٍ
َض اِب ِب ىع ىصا ُه فى ىو َّ ِ
إَّلل إ َّن ِِبلْ ىح ىج ِر لىنىدى اِب
ون ىوقىا ىم إلْ ىح ىج ُر فىآَ ىخ ىذ ثى ْوب ىب ُه فىلىب ىِس ُه ىو ىط ِف ىق ِِبلْ ىح ىج ِر ى ْ
ىو َآ ْب ىر َآ ُه ِم َّما ي ى ُقولُ ى
ِ
وَس
ِم ْن َآثى ِر ى ْ ِ
َضب ِه ثى ىًل اًث َآ ْو َآ ْرب ى اعا آ َآ ْو ى َْخ اسا فى ىذ ِ ىِل قى ْو ُ ُل ﴿ ىَي َآُّير ىا َّ ِإَّل ىين آ ىمنُوإ ىَل تى ُكونُوإ ىَك َّ َِّل ىين آ ىذ ْوإ ُم ى
إَّلل ِم َّما قىالُوإ ىو ىَك ىن ِع ْندى َّ ِ
إَّلل ىو ِجهياا﴾» متفق عليه.
فى ى َّب َآ ُه َّ ُ
«موسی (عليه السالم) مردی اهل حيا و پاکدامن بود ،خيلی بدن خود را از دید دیگران پوشيده
نگه میداشت ،بنابراین کسانی از بنی اسرائيل که در پی ّ
اذیت و آزارش بودند ،گفتند :این همه
ً
مخفیکاری موسی که کسی بدنش را نبيند ،1حتما به خاطر عيبی است که بر بدنش هست ،یا
ّ
پيسی و یا فتق بيضه و یا آفت دیگری دارد ،ولی خداوند خواست او را از این اتهام به نقص بدنی
ّ
تبرئه کند تا اینکه روزی در محلی خلوت ،لباسهایش را در آورد و روی سنگی گذاشت که آبتنی
کند ،وقتی فارغ شد و در صدد لباسپوشيدن بر آمد ،سنگ لباسهایش را ربود ،عصایش را
برداشت و با بدنی ُعریان و زیبا به دنبال سنگ و لباسهایش دویدن را آغاز کرد ،ولی بنی اسرائيل
او را دیدند و فهميدند که او عيب ظاهری ندارد ،پس خدا او را از آن تهمت ّ
مبرا کرد و سنگ در آن
موقع ایستاد و موسی لباسهایش را برداشت و پوشيد و با عصا شروع کرد به زدن سنگ ،و به خدا
سوگند اثر ضربهها بر روی سنگ نمایان شد ،سه یا چهار یا پنج ضربه بر آن دیده میشد ،این است
معنی این آیه که خدا فرمود« :ای مؤمنان! همانند کسانی نباشيد که موسی را آزار رساندند (و
رنجيده و آزردهخاطر کردند) و خدا او را از آنچه میگفتند تبرئه کرد ،و او در پيشگاه خدا گرانقدر و
صاحب منزلت بود».

 .1اين اشاره است به اينکه عريانبودن بخشی از بدن در نزد ديگران ،در شريعت آنها جايز بوده است.

شبهاتی در مورد حدیث اذیت موسی توسط بنیاسرائيل

رد شبهات ملحدین

2

مغرضان میگویند :آیه مذکور ربطی به متهمکردن موسی به برص و غيره ندارد ،بلکه بنیاسرائيل
او را به سحر و جادو متهم کرده بودند و الله متعال نيز او را از این اتهام مبری ساخت و نشانهی آن
نيز تغيير عصا به مار بود! همچنين به ذکر صخره و گریختن آن ایراد میگيرند و آن را مخالف با
عقل میدانند!
ّ
به حول و قوهی الله متعال با ادلهی قاطع و محکم این شبهات بیاساس را رد خواهيم کرد.
مختصری از رد شبهه:
ً
اوال :حدیث مذکور ،حدیثی صحيح است و امامان بخاری و مسلم در صحيح خود و همچنين
اصحاب سنن و اسانيد (رحمهم الله) آن را روایت کردهاند.
از مسائل مشهور و معلوم این است کسانی که موسی (عليه السالم) را به سحر و جادو متهم
میکردند ،فرعون و بزرگان و اهل مجلس او بودند و معجزهی تبدیلشدن عصا به مار ،تأیيدی برای
موسی (عليه السالم) و دعوتش بود که از این تهمت مبری شود ،اما آزار و اذیت موسی (عليه
السالم) توسط بنیاسرائيل بعد از ایمانآوردنشان به او و نجاتدادنشان توسط خداوند متعال از
قوم فرعون بود .اینان بودند که موسی (عليه السالم) را به معيوببودن جسمش متهمکردند ،پس
الله متعال نيز او را از این اتهام و افترا مبری ساخت و بهتان آنان را بر مال کرد.
ً
ثانيا :خداوند سبحان در قرآن کریم به طور اجمالی بيان داشته است که بنیاسرائيل ،موسی (عليه
السالم) را بسيار اذیت و آزار میدادند و پيامبر (صلی الله عليه وسلم) توسط وحی الهی این مجمل
را شرح و بسط دادهاند که اذیت و آزار بنیاسرائيل در این مورد چگونه بوده است.
تفصيل:
ً
چنانکه مختصرا بيان کردیم ،حدیث مذکور در اعلی درجات صحت است و جای هيچ طعنی در
ُ
حدیث وجود ندارد و برای آن ط ُرق دیگری نيز وجود دارد؛ به صورتی که امام بخاری (رحمه الله)
در صحيح خود «کتاب :أحادیث األنبياء ،رقم ( ،)502 /6( ،)28رقم ( )4304و در کتاب :الغسل،
باب :من اغتسل عریانا وحده في الخلوة ،)459 ،458 /1( ،رقم ( ،)278در صحيح مسلم (با شرح
نووی) ،کتاب:الحيض ،باب :جواز االغتسال عریانا في الخلوة ،)898 /2( ،رقم ( ،)754امام احمد
در مسند ،مسند المکثرین من الصحابة ،مسند أبي هریرة رضي الله عنه ،)67 ،66 /16( ،رقم
( – )8158که احمد شاکر (رحمه الله) آن را صحيح دانسته است – ابن حبان در صحيح خود،
کتاب:التاریخ ،باب:بدء الخلق ،)94 /14( ،رقم ( – )6211و شعيب األرنؤوط در تعليقش بر صحيح
ابن حبان آن را صحيح می داند – روایت کردهاند .
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▪ چنانکه دیدیم ،حدیث مذکور در کتب صحيحين و سایر کتب روایی اهل سنت ثابت است
و جای هيچ تشکيک و طعنی از نظر سندی را در آن باقی نمیگذارد ،اما در مورد شبهات
وارده بر متن میگویيم:
آیاتی که در قرآن کریم در مورد موسی (عليه السالم) و بنی اسرائيل سخن گفتهاند ،بسيارند که
هم بهصورت ّ
مطول و هم به کوتاه بيان شدهاند 1.اگر کسی تنها یکبار قرآن کریم را مطالعه کرده
باشد ،جوابدادن به این سواالت برای او بسيار آسان است:
▪ چه کسی موسی (عليه السالم) را به سحر متهم کرد؟
▪ معجزه تبدیلشدن عصا به مار و سایر معجزات ،متوجه چه کسانی میشد؟
واضح و آشکار است که جواب ،فرعون و بزرگان قومش هستند که آیات قرآن در این مورد بسيار زیاد
است ،از جمله این آیات:

﴿ ىو ىما تِ ْ ى
ِه ىع ىص ىاي َآت ىىو َّ َُّك عىلىهيْ ىا ىو َآه رُش ِبِ ىا عى ىَل غىنى ِمي ىو ِ ىِل ِفهيىا ىمآ ِر ُب
ْل ِب ىي ِمينِ ىك ىَي ُم ى
وَس قىا ىل ِ ى
ِه ىحيَّ ٌة ت ى ْس ىع ﴾ ]طه[ 20-17 :
ُآخ ىْرى قىا ىل َآلْ ِقهىا ىَي ُم ى
وَس فىآَلْقىاهىا فى ِا ىذإ ِ ى
«ای موسی! در دست راست تو چيست؟ ( )17پاسخ داد که این عصای من است و بر آن تکيه
میکنم و با آن گوسفندانم را میرانم و برای آنها برگ میریزم ،و نيازهای دیگری را با آن برآورده
ً
میکنم( )۱۸( .خدا بدو امر) فرمود:ای موسی! عصا را بينداز )۱۹( .موسی فورا عصا را انداخت،
و ناگهان مار بزرگی شد و به سرعت راه افتاد»)۲۰( .
و میفرماید:

وَس ىَل ى ىَت ْف إ ِّن ىَل ى ىَي ُاف ى ىَل َّي
﴿ ىو َآلْ ِق ىع ىصاكى فىلى َّما ىرآهىا َتى ْ ى رَت ى ََّكّنَّ ىا ىج ٌّان ىو ََّل ُمدْ ِبر اإ ىولى ْم يُ ىع ِق ْب ىَي ُم ى
ِ
ون﴾ ]نمل[10 :
إلْ ُم ْر ىسلُ ى
«اگر بزرگواری و مرحمت خدا شامل حال شما نمیشد ،و او بس توبهپذیر (از بندگان خود) و حکيم
(در افعال خویش) نبود (دچار رنج زیاد میشدید ،و با احکام و حدود الهی آشنا نمیگشتيد)»
و می فرماید:

 .1قصص األنبياء ،ابن كثير ،تحقيق :محمد عبد الملك الزغبی ،دار المنار ،ص.221

شبهاتی در مورد حدیث اذیت موسی توسط بنیاسرائيل

رد شبهات ملحدین

4

وَس َآ ْقب ِْل ىو ىَل ى ىَت ْف إننَّ ىك ِم ىن
﴿ ىو َآ ْن َآلْ ِق ىع ىصاكى فىلى َّما ىرآهىا َتى ْ ى رَت ى ََّكّنَّ ىا ىج ٌّان ىو ََّل ُمدْ ِبر اإ ىولى ْم يُ ىع ِق ْب ىَي ُم ى
ِ
ْل يىدى كى ِِف ىج ْيب ىِك ى َْت ُر ْج ب ى ْيضى اء ِم ْن غى ْ ِري ُسو ٍء ىو ْ ُ
ْإل ِم ِن ىي ْإس ُ ْ
إْض ْم إلى ْي ىك ىجنىا ىح ىك ِم ىن َّإلره ِْب فى ىذإ ِن ىك
ِ
ي﴾ [قصص31 :و[32
ُب ْر ىهاًنى ِن ِمن َّرب ىِك إ ىَل ِف ْر ىع ْو ىن ىو ىملىئِ ِه إّنَّ ُ ْم ىَكنُوإ قى ْوم اا فى ِاس ِق ى
ِ
ِ

«و عصای خود را بينداز .وقتی که موسی دید که همسان ماری با سرعت و ّ
شدت حرکت میکند،
پشت کرد و پای به فرار گذاشت و پشت سر خود را نگاه نکرد( .بار دیگر ندا داده شد ):ای موسی!
برگرد و نترس که تو از زمره افرادی هستی که – از مخاوف و مکاره – در امانند )۳۱( .دست خود را
به گریبانت فرو ببر ،بدون اینکه به عيب و نقصی – همچون بيماری برص – مبتال باشد ،سفيد و
رخشان (بسان ماه تابان) بيرون میآید ،و دستهایت را برای زدودن خوف و هراس بهسوی خود
(بيار و آنها را) جمع کن (و بر سينهات بگذار ،تا آرامش خویش را بازیابی) .چرا که این دو (یعنی
قلب عصا به اژدها ،و ید بيضاء) دو دليل قاطع و ّ
حجت واضح پروردگارت برای فرعون و اطرافيان
او است .بیگمان آنان گروهی هستند که گناهکار (و خارج از فرمان پروردگار) میباشند»)۳۲( .
مشخص و واضح است که بنیاسرائيل موسی (عليه السالم) را به سحر متهم نکردند ،بلکه فرعون
بود که چنين افترایی را نسبت به ایشان بر زبان آورد.

در این مبحث ،وارد داستان موسی و بنیاسرائيل نمیشویم ،بلکه تنها به موردی که پيامبر (صلی
الله عليه وسلم) اشاره فرمودهاند و مغرضين در این مورد شبههپراکنی کردهاند ،سخن خواهيم
گفت.
خداوند متعال در بسياری از آیات بيان داشته است که بنیاسرائيل موسی (عليه السالم) را بسيار
آزار میدادند و بدین صورت ،صحابه پيامبر (صلی الله عليه وسلم) را نهی میکند که مانند آنها،
پيامبر را آزار و اذیت ندهند و میفرماید:

إَّلل ِم َّما قىالُوإ ىو ىَك ىن ِع ْندى
﴿ ىَي َآُّير ىا َّ ِإَّل ىين آ ىمنُوإ ىَل تى ُكونُوإ ىَك َّ َِّل ىين آ ىذ ْوإ ُم ى
وَس فى ى َّب َآ ُه َّ ُ

َّ ِ
إَّلل ىو ِجهياا﴾ ]احزاب:

[ 69
«ای مؤمنان! همانند کسانی نباشيد که – با گفتن سخنان ناروا – موسی را آزار رساندند (و رنجيده و
آزردهخاطر کردند) و خدا او را از آنچه میگفتند تبرئه کرد ،و او در پيشگاه خدا گرانقدر و صاحب
منزلت بود».
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آری! ُص َور آزار و اذیت موسی (عليه السالم) توسط بنیاسرائيل بسيارند که بخشی از آن مربوط به
عقيده و بخشی مربوط به سلوک و بخشی هم مربوط به جسم مبارک ایشان است1.
و این حال بنیاسرائيل نسبت به همهی انبياء (عليهم السالم) بوده است ،چنانکه بعضی از آنان
را به قتل میرساندند و سخنانی در مورد آنان بر زبان میآوردند که هرگز شایستهی آن بزرگواران
نبود و دليلی بر انقالب فطرت و کمخردی بنیاسرائيل میباشد که در این مورد از حيای موسی
(عليه السالم) متعجب شدند! آنان فساد فطرت خود و عریان غسلکردنشان و نگاهکردن به عورات
یکدیگر را کافی ندانستند و موسی (عليه السالم) را به برص و عيبهای جسمی متهم میکردند.
به همين دليل ،برائت موسی (عليه السالم) نيز از طریق شيئی حسی مانند لباس که راههای شک
اشرار را قطع کند اتفاق افتاد تا بدین وسيله راهی جز ایمانآوردن و رجوع از افتراهایشان نماند.
انبياء (عليهم الصالة والسالم) باید از هر عيب و نقصی – در جسم ،مانند کوری ،کر و اللی و – ...
منزه باشند ،پس الله متعال آنها را از این نوع عيوب پاک داشته است2.
پس دفاعکردن الله متعال از موسی (عليه السالم) به صورت خرق عادت بود ،همانند عدید
معجزاتی که به ایشان داده بود تا آیاتی کبری و ّبيناتی از جانب پروردگار باشد .همان کسی که
آتش را بر ابراهيم (عليه السالم) سرد و سالم کرد ،کوهها را با داود (عليه السالم) به تسبيح آورد،
او همان کسی است که صخره سنگی را نيز فرمان داد تا به حرکت در آید و لباس موسی (عليه
السالم) را که بر روی آن گذاشته بود ،با خود حمل کند تا بدین وسيله زباندرازی و آزار قومش از
بين برود و حکمت این امر خداوند این است که بنیاسرائيل قومی بودند که تنها مسائلی را باور
داشتند و به آن ایمان میآوردند که با چشم سر مشاهده کنند .پس خداوند متعال نيز بعد از اینکه
آنها را از دست فرعون نجات داد دالئل نبوت موسی (عليه السالم) را برایشان اظهار کرد ،اما
گفتند«:ایمان نخواهيم آورد تا زمانی که خداوند را آشکارا نبينيم»!
پس چگونه ممکن است این قوم را متوجه ساخت که سخنانشان در مورد پيامبر اولوالعزمی مانند
موسی (عليه سالم) بیاساس و افترایی بيش نيست؟

 .1شغب اليهود على األنبياء ،د .محمد عبد القادر أبو فارس ،دار الفرقان ،األردن ،ص.79
 .2بنگريد به« :إكمال المعلم» ()349/7
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براساس مطالبی که گذشت میتوان بر این امر ،فوائد و حکمتهای زیادی بنا کرد؛ از جمله:
• زمانی که بنیاسرائيل موسی (عليه السالم) را به صورت عریان دیدند؛ مبریبودن موسی
(عليه السالم) از عيب ،نقص و مریضی برایشان آشکار شد که سببی برای دفع آزار و اذیت
و سخنان آنان بود.
• خداوند متعال از موسی (عليه السالم) نخواست که به سوی بنیاسرائيل برود و مقابل آنان
عریان شود! چراکه این کار برای یک پيامبر اولوالعزم بسيار ناپسند است ،بلکه امر از طریق
تدبيری بسيار زیرکانه و نيکو اتفاق افتاد و آن ،حملکردن پيراهن موسی (عليه السالم)
توسط صخره سنگ بود تا به دنبال آن برود و بنیاسرائيل با چشمان خود حقيقت را
مشاهدهکنند و به برائت او یقين حاصل کنند.
• ضرر حاصل از عریانبودن موسی و مشاهدهکردن او توسط بنیاسرائيل بسيار کمتر از ضرر
اتهام ایشان به برص و یا معيوببودن جسم است.
هبری یک جامعه را بر عهده دارند ،الزم است ميان قوم خود
از آنجا که انبيای الهی الگو هستند و ر ِ
باشند و از آنها دوری نجویند ،درحالیکه اگر یکی از آنها دچار بيماریی مانند برص شود ،مردم
از پيرامون او دوری میکنند و هرگز به او نزدیک نخواهند شد که در این صورت ،رسالت آن پيامبر
دچار نقص خواهد شد و از منزلتش نزد مردم کاسته میشود! 1بر همين اساس ،بر خداوند متعال
الزم است که پيامبران را از هر گونه عيب و نقص فاحشی – مانند کوری ،کر و اللی ،فلجی و امثالش
که جزو موانع در ابالغ دین هستند – محفوظ بدارد که در مورد موسی (عليه السالم) اتفاق افتاد و
او را از این عيب ،مبری ساخت .به گونهای که صخره سنگی را برایش مسخر کرد تا پيراهنش را
حمل کند و او نيز به دنبال آن برود تا بنیاسرائيل از این افتراها دست بردارند و بگویند«:قسم به
الله! که موسی هيچگونه عيب و نقصی ندارد».
پس خداوند اینگونه از موسی (عليه السالم) دفاع فرمود تا قومی که تنها به مشاهدات عينی اکتفا
میکنند ،دریابند که رسول خدا از افتراهایشان مبری و پاک است و اگر راه و روشی دیگر برای دفاع
ً
از پيامبرش به جز این روش میبود ،قطعا خداوند متعال از آن استفاده میفرمود ،اما خداوند
سبحان نيک میدانست که این تنها اسلوب دفاع از ایشان است ،چراکه رفع شبهه و ازاله اتهامات
حاقدین تنها باید از این مسير بگذرد.

 .1همان.
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وِب ىح ىج ُر» بيانگر این است که موسی (عليه السالم)
آنچه که موسی (عليه السالم) به سنگ گفت«:ثى ِ
میدانست که میتوان با سنگ سخن گفت و او نيز بشنود و این فعل تنها برای انبياء استحقاق
مییابد ،چنانکه در سنت نبوی ثابت است که پيامبر (صلی الله عليه وسلم) کالم سنگ را شنيدند
و با آن سخن گفتند.

إَّلل عىلى ْي ِه ىو ىس َّ ىَّل ىص ِعدى ُآ ُحدا إ ىو َآبُو بى ْك ٍر ىو ُ ىُع ُر ىو ُعثْ ىمان
انس (رضي الله عنه) میفرمایدَ « :آ َّن إلنَّ ِ َِّب ىص ََّل َّ ُ
فى ىر ىج ىف ِبِ ِ ْم فىقىا ىل إثْبُ ْت ُآ ُحدُ فىان َّ ىما عىل ى ْي ىك ن ِ ٌّىِب ىو ِص ِديقٌ ىو ىشهِيدى ِإن».
ِ
«روزی رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) و ابوبکر و عمر و عثمان از کوه احد باال میرفتند که
کوه شروع به لرزیدن کرد .رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) فرمودند :ثابت باش ای احد!
چراکه بر روی تو نبی و صدیق و دو شهيد قرار دارند».

از جابر بن سمره (رضی الله عنهما) روایت است که پيامبر (صلی الله عليه وسلم) فرمود«:إ ِّن ِب ىمكَّ ىة
ِ
لعرفُ ُه َآلن»1.
ىَك ىن ي ىُس ِ َُّل عى ى ََّل قى ْب ىل َآ ْن ُآبْ ىع ىث إ ِّن ى َ ْ ِ ى
ِ

ّ
«همانا من سنگی را در مکه میشناسم که پيش از اینکه مبعوث شوم ،بر من سالم میکرد و اکنون
نيز آن را میشناسم».
و اگر شخصی بگوید«:چگونه موسی بر سنگ ضربه میزد ،درحالیکه سنگ مأمور بود؟ »

وَس
میگویيم :امام نووی (رحمه الله) به این سوال اینگونه پاسخ دادهاند «:ىو ى َُيوز َآ ْن يى ُكون ُم ىرإد ُم ى
وِح إلى ْي ِه َآ ْن
َِض ِب إلْ ىح ىجر إ ْظهىار ُم ْعجِ ىزة ِلقى ْو ِم ِه ِبآَثى ِر َّ ْ
ىص ََّل َّإَّلل عىلى ْي ِه ىو ىس َّ ىَّل ب ى ْ
إلَضب ِِف إلْ ىح ىجر ،ىو ى َْي ىت ِمل َآن َّ ُه ُآ ِ ِى
َ ى ِ2
إَّلل آعَّْل».
َضب ُه َِل ْظه ِىار إلْ ُم ْعجِ ىزة ،ىو َّ ُ
يى ْ ِ
ِ
«جایز است که مراد و منظور موسی (صلی الله عليه وسلم) این باشد که با ضربهزدن به سنگ و
ماندن اثر آن بر چنين سنگی ،معجزه را به قومش نشان دهد و احتمال دارد که به ایشان وحی
شده باشد که چنين ضرباتی را به سنگ وارد کند تا معجزه خداوند آشکار شود و خداوند داناتر
است ».حافظ ابن حجر (رحمه الله) در فتح الباری ( )505/6به احتمال اول اشاره کرده است.
میگویند :آیا امکان دارد خداوند متعال یکی از انبيای خود را عریان کند؟

 .1صحيح مسلم (بشرح النووي) ،كتاب :الفضائل ،)3410 /8( ،رقم (.)5829
 . 2شرح صحيح مسلم ،النووي ،تحقيق :عادل عبد الموجود وعلی معوض ،مکتبة نزار مصطفى الباز.)899 /2( ،
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در جواب میگویيم:ابتدا الزم است به این قاعده اصولی بسيار مهم دقت داشت که قرآن کریم آن
را بيان داشته است ،آنجا که میفرماید :

ك ىج ىعلْ ىنا ِم ُ ْ
إَّلل لى ىج ىعلى ُ ُْك ُآ َّم اة ىوإ ِحدى اة ىولى ِكن ِل ىي ْبلُ ىو ُ ُْك ِِف ىما آَتى ُُك فى ْاست ى ِب ُقوإ
﴿ ِل ُ ٍ
ِشعى اة ىو ِمْنْ ىاج اا ىولى ْو ىشاء ُ
نُك ِ ْ
إخل ْ ىىري ِ
ون﴾ [مائده[ 48:
نُت ِفي ِه ى َْتتى ِل ُف ى
إإت ِإ ىَل هللا ىم ْر ِج ُع ُ ُْك ى َِجيع اا فى ُينى ِبئُ ُُك ِب ىما ُك ُ ْ
ّ
ّ
«برای هر ملتی از شما راه و برنامهای قرار دادهایم .اگر خدا میخواست همه شما را ملت واحدی
میکردّ ،اما تا شما را در آنچه به شما داده است بيازماید .پس به سوی نيکیها بشتابيد جملگی
بازگشتتان به سوی خدا خواهد بود ،و از آنچه در آن اختالف میکردهاید آگاهتان خواهد کرد».

إلَّش ُء ِِف
إلَّشإئِ ُع فى ُم ْختى ِل ىف ٌة ِِف ْ َإل ىوإ ِم ِر ىوإلنَّ ىو ِإِه ،فىقىدْ يى ُك ُ
ابن کثير (رحمه الله) میفرماید «:ىو َآ َّما َّ ى
ون َّ ْ
إلَّشي ىع ِة ْ ُإلخ ىْرى ،ىو ِِبلْ ىع ْك ِس ،ىو ىخ ِفيفاا فى ُ ىُيإ ُد ِِف ِ
ُون
إلَّشي ىع ِة ىح ىرإ اما ُ َُّث ى َِي رل ِِف َّ ِ
ىه ِذ ِه َّ ِ
إلش َّد ِة ِِف ىه ِذ ِه د ى
ِل ِمن إلْ ِح ْْكى ِة إلْبا ِلغى ِة ،وإلْحج ِة إَلَّ إ ِمغى ِة»1.
ى ى ُ َّ
ىه ِذ ِه .ىو ىذ ِ ىِل ِل ىما ى ُل تى ىع ىاَل ِِف ىذ ِ ى ى
«همه شریعتها در امر و نهی مختلفاند ،چه بسا چيزی در شریعت و دینی حرام باشد ،اما در
شریعت دیگر حالل باشد و بر عکس ،و در یکی ،امکان حکمی خفيف وجود دارد که در شرع
دیگری بسيار سختگيرانه و سنگين باشد و این به سبب حکمت و دليلی ثابت است».
ً
أوال :این کار در شریعت آنها حرام نبوده است و دليل ما بر این قول این است که آنها عریان غسل
میکردند و موسی (عليه الصالة والسالم) آن ها را میدید و بر آنها ایرادی نمیگرفت ،درحالیکه
ً
اگر این امر نزد ایشان حرام میبود ،قطعا بر آنها منکر میشد2.
ً
ثانيا :در شرع ما نيز این حکم وجود دارد که نگاهکردن به عورت در هنگام ضرورت که برای مداوا
یا رفع عيب و نقصی مانند برص و امثال آن که برای حکمکردن درباره آن ،چارهای جز نگاهکردن
نباشد جایز است3.
امام ابوبکر بن عربی (رحمه الله) میفرماید«:عورت نباید دیده شود مگر برای حاجتی مثل
ختنه کردن یا عالج یک نوع بيماری خاص ،به همين دليل خداوند متعال موسی را این چنين به
قومش نشان داد تا برائتی برای او باشد ،این در حالی است که الله متعال بر ازاله آن و همچنين از

 .1تفسير القرآن العظيم (.)129/3
 .2القاري ،ج ،3ص 230؛ فتح الباري للحافظ بن حجر ،ج ،1ص 385؛ إكمال المعلم ،ج ،7ص 349و تحفة األحوذي ،ج ،9ص.87
 .3عمدة القاري ،ج ،3ص.230
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بين بردن اذیت و آزار مردم توانا بود ،اما با چنين کاری خواست که مراد خود را برای همگان اظهار
کند و شریعتش را تبيين نماید1».

میگویند :چگونه یک صخره سنگ به حرکت در میآید؟
ً
در جواب میگویيم:آری سنگ میتواند به حرکت در آید - ،و عقال محال نيست ،-چنانکه این امر
در واقعيت امروزی نيز اتفاق افتاده است! این اتفاق عجيب در کاليفرنيای آمریکا و در منطقهای به
اسم دره مرگ روی داد! این حاﺩثه یکی ﺍﺯ عجيبترین حوﺍﺩﺙ جهاﻥ ﻭ شاید مرموزترین وقایع جهاﻥ
است .این روانبودن سنگها به یک پدیدهی ناشناخته زمينشناسی ﺍشاﺭﻩ دارد که ﺩﺭ بستر
«دث
دریاچه خشک ریسترک پالیا ﻭﺍقع شدﻩﺍست .این دریاچه ﺩﺭ شماﻝ غربی صحرای معروف ِ
َو ِلی (دره مرگ)» و در نزدیکی صحرای «نوادا» قرار دارد .در این فرایند ،سنگها بدون دخالت
عوﺍمل ﺍنسانی و حيوانی به مرور زمان و بهآهستگی مسافتهاﯼ نسبتا طوالنی را طی میکنند و
ردهایی ﺍﺯ خود به جای میگذﺍﺭند .نيرویی که باعث حرکت این سنگها میگردد ،همچنان
ناشناخته ماندﻩ ﻭ موضوﻉ تحقيق ﺩﺍنشمندﺍﻥ ﺍست .آیا به نظر شما این پدیده عجيب نيست؟2
دکتر رابرت شارپ ،زمينشناس آمریکایی میگوید 30« :عدد از این نوع سنگها در سال 1968
تا  1974با سرعت  90سانتيمتر در ثانيه حرکت کردهاند».

 .1الشرح على سنن الترمذي ج  12ص 97
 .2میتوانيد مطلب مذكور را همراه تصاوير آن در سايتهاي زير ببينيد:
https://wikitravel.org/en/Death_Valley_National_Park
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Death_Valley
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توجه :البته در اینجا هدف این نيست که ُبعد طبيعی این حادثه را اثبات کنيم ،چون نيازی به آن
نيست ،از این جهت که حادثهای که برای موسی (عليه السالم) ایجاد شده به عنوان معجزه بوده
است و در تطبيق ابعاد اعجازی و طبيعی این دو التزامی نيست ،اما مقصود این بود که ثابت شود
به لحاظ طبيعی نيز این امکان وجود دارد که سنگ به عنوان یک شیء بیجان و جامد ،به دالیلی
طبيعی بدون دخالت عوامل انسانی جابه جا شود و حرکتی کامل انجام دهد ،هر چند در ظاهر
چيزی عجيب به نظر بياید.
❖ خالصه بحث
حدیث مورد بحث از نظر سند و متن ،صحيح و ثابت است و ادعای طاعنين برای رد این حدیث به
زعم اینکه مخالف آیات قرآن است؛ ادعایی نادرست است.
و چنين اسلوبی برای دفاعکردن خداوند از موسی (عليه السالم) از قویترین اسلوبی است برای
قومی که تنها به مجرد حس و مشاهده ایمان میآورند و یقين حاصل میکنند.
خداوند متعال از آزار و اذیت بنیاسرائيل نسبت به موسی سخن به ميان آورده ،اما آن را مشخص
نکرده است؛ لکن پيامبر (صلی الله عليه وسلم) آن را شرح دادهاند و یکی از انواع آنها را برای
مسلمانان بيان فرمودهاند و در تفسير این آیه مبارکه که میفرماید ﴿:ىَي َآُّير ىا َّ ِإَّل ىين آ ىمنُوإ ىَل تى ُكونُوإ

إَّلل ِم َّما قىالُوإ ىو ىَك ىن ِع ْندى َّ ِ
إَّلل
ىَك َّ َِّل ىين آ ىذ ْوإ ُم ى
وَس فى ى َّب َآ ُه َّ ُ

ىو ِجهياا﴾ [احزاب ]69:حدیث مذکور را بيان

داشتهاست.
پيامبر (صلی الله عليه وسلم) زمانی که از طرف قومش اذیت و آزاری میدید ،چنين میفرمود:
وَس قىدْ ُآو ِذ ىي بِآَ ْك ى ىَث ِم ْن ىه ىذإ فى ىص ى ىب».1
إَّلل ُم ى
«يى ْر ىح ُم َّ ى
«خداوند موسی را رحمت کند که بيشتر از من مورد آزار قومش قرار گرفت و صبر کرد».
اضافه بر آن میگویيم«:محققين و اهل علم بيان داشتهاند که مراد آیه مذکور همان حدیث
ابوهریره (رضی الله عنه) بوده و متهمکردن موسی (عليه السالم) به سحر و جادو نبوده است ،چرا
که این اتهامات از نظر زمانی قبلتر از آن بوده است و چنانکه گفتيم ،مربوط به فرعون و بزرگان و
اطرافيانش بوده است.
همچنين باید گفت :الزمه قول این افراد ،متهمکردن پيامبر (صلی الله عليه وسلم) به جهل است
– معاذ الله – چگونه امکان دارد شخصی عاقل مرادی غير از بيان پيامبر برای آیه تصور کند در حالی
 .1صحيح البخاري (بشرح فتح الباري) ،)503 /6( ،رقم ( .)3405صحيح مسلم (بشرح النووي) ،)161 /4( ،رقم (.)2408
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که پيامبر (صلی الله عليه وسلم ) عا ِلمترین مردم نسبت به خداوند و آیاتش است و ایشان این
چنين ما را از آیه خبردار کرده است .
بر این اساس ،دالئل مغرضين برای انکار احادیث پيامبر (صلی الله عليه وسلم) و از جمله آنها
حدیث مذکور ،با دالیل نقلی و عقلی زائل شد و کيد و حقد آنها به سوی خودشان باز خواهد
گشت ولله الحمد.

