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 موسى للكافر النيبقتل 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 موسى )ع( رجاًل بغرِي حقٍّ وهو نيبُّ اهلِل؟النَّيبُّ كيف قتَل 

 

ِفيَها َرُجَلْيِن  ِحنِي َغْفَلٍة مِّْن َأْهِلَها َفَوَجَدَوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ) :قوله تعاىل يف القتِل ُةبَهش   ُ  ْتَدَرَو

ََى  َيْقَتِتالِن َهَذا ِمن شِ يَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِِِّ َفاْْ َتَااَهُه اِلِذم ِمن شِ يَعِتِه َعَلى اِلِذم ِمْن َعُدوِِِّ َفوَ    َكَزُِ ُموَْ ى َفَق

ََاِن ِِ ي   ْر ِلي َفَاَفَر َلُه ِِ يُه ُهَوَقاَل َربِّ ِِ ِّي َظَلْمُت َ ْفِسي َفاْغِف، ُه َعُدوٌّ مَُِّ لٌّ مُِّبنين َعَلْيِه َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الش يْي

 (.َظِهرًيا لِّْلُمْجِرِمنَي َقاَل َربِّ ِبَما َأْ َعْمَت َعَليي َفَلْن َأُكوَن ،اْلَاُفوُر الريِحيُم

الوا: ق)ع( معصوموَن عن الكبائِر، أميا الصياائُر فارُي معصومنَي عنها، وهنا  يعتربوَن أني األ بياَء السُّنيُة

 من وبريروها بأ يه قتَلُه باخلَأ وال يؤاَخُذ به، ومبا أ يه ُيشَ ريُع االْتافارُ ا؟  فس ً )ع( موْ ى  النييبُّ  يقتُل كيَف

 اخلَأ فإ يُه اْتافَر ربيُه!!

َم النييبُّ يَاِن، فظل   رائيليِّ هو الذم من عمِل الشي       اعتربوا أني القتاَل بني القبَيِّ واإلْيعُة    والشِّ

 ى )ع(  فَسُه واختاَر ما مل يكن يف مصلحِتِه فال يأهُم بفعِل القتِل؟ موْ

 القبَيِّ ِلقت يف (ع)موْى ْ   يِّد ا النييبِّ  البدي من القوِل أ يُه من حيث ظاهر القصي   ِة ال َتيريَب على

 :لسببنِي

 .ٍرمتجبِّ كافٍر من يِد ُهاَهَاَتْْا ٍفََعسَتُم مؤمٍن لنصرِة َله تدخيل: أ ياألوي -

ال  بالتاليو ،ههنا َدمَُّعفال َت ،اَتفَم ُهدَعَر َد ما قصوِ ي ُهقتَل ْد مل يقص)ع( موْى  ْ يَِّد ا النييبي : أنياليا ي -

 .ريفِةالشي ِهمع عصمِت تناقَض

 صورِة )ع( يفوْ ى  م النييبي ظهُرُت اليت ِةوراتييالتي وايِةالرِّ بس ببِ النياِس  عقوِل يف ش أ   اإلش كالَ  ولعلي

َْى اَوَحَدَث ِفي ِتْلَك : )ِهعلى جرميِت َمهم أقَد األجواَء اْتَلَع الذم ِصبِّرَتُماْل ِدمِّتَعُماْل القاتِل أَليياِم َلميا َكرَب ُمو

ْخَوِتِه َفاْلَتَفَت َِِلى ُهَنا َأ يُه َخَرَج َِِلى ِِْخَوِتِه ِلَيْنُظَر ِفي َأْهَقاِلِهْم َفَرَأى َرُجاًل ِمص ْ ِري ا َيَ ْ ِرُب َرُجاًل ِعْبَراِ ي ا ِمْن ِِ

 !!لريْمِل(اُِ ِفي ْلِمْصِرمي َوَطَمَراَوُهَناَك َوَرَأى َأْن َلْيَس َأَحدن َفَقَتَل 
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: بل قال تعاىل ،عنىَماْل كَلتش   كي ال َي ،ُهقتَل)ع( موْ   ى  النييبي نيِ :فلم تقْل القرآ ييُة وايُةا الرِّأمي

ََى َعَلْيِه) َْى َفَق  والقتِل العمِد بني القتِل ريِقفِىل هذا التي فيها اإلشارُة يتمُّ اريِخالتي يف ٍةمري ُلأوي وهذِِ(، َفَوَكَزُِ ُمو

هذا  بياِن يف امِلالع يف قا و يٍّ  ظاٍم أمُّ ُهسبْقومل َي ،احلاالِت بني هذِِ َقن فريَم ُلهو أوي العظيُم فالقرآُن ،اخلَأ

، وهذا كلُّه ال يقُع بالنييبِّ موْ   ى )ع( أل يه  يبٌّ معص   ومن، ولكني هذا على ْ   بيِل التيعليِم  العادِل ش   ريِعالتي

  نصَر ِخوا نا اْلُمؤمننَي ِضدي َمن ُيعاِديهم َوَيتَعديى عليهم وعلى ُحُرماِتهم. للمؤمنني، لكي

وألني  هَجنا العلومي النُّص ريمي كما قلنا َيتعاىل عن اْلَمادِّيياِت اْلَمحسوْاِت بب أن  فهَم أني اْلَمدينَة  

لَِّغ العلِم وعليٌّ باُبها(، وجاَء النييبُّ موْى )ع( ِلُيبهي مدينُة العلِم والتوحيِد لقوِل رْوِل اهلل )ص(: )أ ا مدينُة 

أهَلها الاافلنَي عن معرفِة اهلِل ليهدَيهم ْواَء السيبيِل، فا قَسموا ِىل َرُجَلنِي: األويل آَمن به واآلَخر عاداُِ، لكني 

اُلهم والتيعدِّم اْلُمؤمننَي به من أتباِعِه وهو قت العدوي لن يواجَه النييبي لعدِم اْتَاعِتِه إليذاِئِه، لذلك فإ يُه ْيواجُه

عليهم كم ا ح دَث يف ب داي اِت ال ديعوِة اَّميدييِة من تعذيٍب وتنكيٍل باْلُمؤمننَي على َيِد مش    ركي قري ،      

وْ  ى )ع( م فاْ  تااهوا بالنييبِّ )ص( فأغاَههم بارجرِة و ص  َرهم ربُّهم ِبَبدٍر، وهكذا اْ  تااَث اْلُمؤمُن بالنييبِّ 

 األصناِم عبادَة َدبيُيِل اَسالني موْ ى قتلَ فأغاَهُه بالوكِز و ص َرُِ بالقَ اِء على عدوِِِّ، حيث جاَء يف اإلليل: )  

ُُ )ع( لتالميِذِِ: ) احلقيقيِّ لِهاإل على عبادِة بقَيُيوِل  على كتاِب ا ينَبُقم كلُّ(، ورذا قال ْ يِّد ا النييبُّ اسسي

 (.لوُِاقَبف موْى فهو حقٌّ

وعمُل الش ييَاِن ليَس هو القتاُل الديائُر بيَنهما كما فهَم الشِّيعُة اْلُمقصَِّرُة من تأويِل األئميِة )ع(، بل هو  

ُل اِفعُل الكافِر وقتاُلُه للمؤمِن، أم عمُلُه ألني الكافَر بربِّ موْى )ع( هو الشييَاُن العدوُّ اْلُمَلُّ اْلُمبنُي، وِفعُلُه قت

َرني اهلل َمن َوَلَينص ُ ْلُمؤمِن، لذلك فإني القَ  اَء عليه هو وعُد اهلِل بنص  ِر اْلُمؤمننَي على الكافرين وهو القائُل: ) ا

 (.َعِزيزن َينُصُرُِ ِِني اهلل َلَقِومٌّ

 يقُع عليهم الواْ   تافاُرُِ ِ يما هو على ْبيِل التيعليِم للمؤمنني باالْتافاِر واإل ابِة، أميا األ بياُء )ع( ف 

ََ بعَدها بقوله: )  هو التعليُم أ ينا بُب (، وَظِهرًيا لِّْلُمْجِرِمنَي َربِّ مَبا َأْ َعْمَت َعَليي َفَلْن َأُكوَنالظُّلُم ل ذلَك أرد

تَاولون َي أن َ يُبَت على طريِق احلقِّ مهما كا ت عواقُب األموِر، وأاِل ُ هاِدَن أو ُ سايَر أو َ دعَم اْلُمجرمنَي الذيَن

 على اهلِل ورِْلِه وأولياِئِه وِاِل َظلْمنا أ فَسنا وَخِسْر ا ُخسراً ا مبيًنا.

 

  كتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الديين العلوم الدكتور أمحد أديب أمحد


