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التر از حضرت موسی )ع( با وجود همۀ دانشی که خداوند به او ارزانی داشته بود، دریافت که با

این بدان معناست که انسان به هر اندازه از دانش هم که دست یابد،  .او نیز عالم و عارفی هست

بنابراین، هر چه انسان در دانش پیشتر برود، بیشتر احساس  .باز همچنان محتاج آموختن است

های علم تواضع است و انسان مغرور عالم نیست، در کند. به همین علت، از نشانهجهل می

حضرت موسی )ع( را پروردگارش تربیت کرده بود و به این سبب  .حقیقت جاهل و نادان است

او برتر بود، به او متوسل شد و از او طلب معرفت  متواضع بود و هنگامی که مردی را یافت که از

 .کرد

ها مکلف بود، سازگار بود و تخلف از این رفتار حضرت موسی )ع( با قواعد و اصولی که بدان

نبود. این اصول و قواعد برای مردمی که در سطح معینی از معرفت  اصول برای او ممکن

صل کلی که کشتی مال مردم است و جایز نیست هستند، ضروری است. مثالً با استناد به این ا

دانست. اما بندۀ صالح، که قرآن او کسی به آن صدمه بزند، صدمه زدن به کشتی را عجیب می

شمارد، از مسائل دیگری خبر داشت. و به کند و درنتیجه کارهایش را صحیح میرا ستایش می

 تر بود و در جهت مسئولیتشبزرگ ای که از این مسائل مطلع بود، مسئولیتش بیشتر واندازه

کند که مسئولیت انسان به اندازۀ آگاهی و معرفت اوست و این مسئله تأکید می .کردعمل می

حضرت موسی )ع( به اندازۀ  .این اصلی اجتماعی و اساسی است که باید از آن پیروی کرد

ی الح، تکلیف بیشتراش مسئول بود و مرد صمعرفتش تکلیف داشت و به اندازۀ وسعت آگاهی

 .کرد، مسئول بودداشت؛ زیرا آگاهی و معرفتش بیشتر بود و اگر آنچه را کرد، نمی

کند که متناسب با آگاهی اوست؛ اما اگر همین کار را فرد مقّرب به می انسان صالح گاهی کاری

اهد اش از او بیشتر است، گاهی مسئول خوخداوند انجام دهد، یعنی کسی که شأن و آگاهی

 .بود

ما در دعاهایی که از ائمه اطهار و اهل بیت بلکه از حضرت رسول )ص( رسیده است، مشاهده  

د و جوینبینیم که ایشان نگران عذاب هستند و به خداوند برای آمرزش توسل میکنیم؛ میمی

ست. ا کنند. من اعتقاد ندارم که این دعاها تنها برای تربیتترسشان از آتش جهنم را آشکار می



اند اما ما به عصمت آنان ایمان داریم، اما حقیقت این است که آنان عصمت از گناه داشته

اش در سطح پیامبر یا ائمه است، رود اما انسانی که آگاهیکارهایی هست که گناه به شمار نمی

د، انکردهدر برابر آنها مسئول است. به همین علت، وقتی که مسئولیت باالیشان را احساس می

 .انداز کوتاهی و تقصیر بیمناک بوده

در حدیث شریف متواتر آمده است که فرد مسئول اگر احساس کرد که قادر به پذیرفتن 

هایش نیست باید مقامش را ترک کند، وگرنه خداوند را نافرمانی بزرگی کرده است؛ مسئولیت

 .زیرا او مردم را از رهبری کارآمد محروم کرده است

 

 


