
 

 

 

 كریم با تطبیق دیدگاه شیعهقرآن در )ص( اكرماثبات عصمت قبل از بعثت نبی

 1مصطفی کریمی

 2فاطمه رضایی

 چکيده

اء و کتاب که ضامن صحت رسالت انبی، زیربنای مسائل اعتقادی و کالمی است« عصمت انبیاء»
ترین ه ضروریو از جمل؛ اشاره شده« عصمت انبیاء»به مسأله  در قرآن. شودمحسوب می آسمانی

 ز خطا بیوده معصوم ا، از نظر شیعه پیامبران حتی قبل از بعثت. شودمسائل تفسیری محسوب می
 ن در زمیان شیعه معتقد بیه عصیمت پییامبرا   . و ادله محکم قرآنی برای ادعای خود مطرح کردند

ت رآنیی اثبیا  ادلیه ق ، لذا در این مقاله با نگاهی تطبیقیی بیین مفسیران شییعه    . درسالتشان هستن
ه بدست آمده این شید  و نتیج؛ مورد بررسی قرارگرفت )ص( مکرم اسالمعصمت قبل از بعثت نبی

مطیرح   ایگونیه هو ادله اثبات عصمت را بی ، که امامیه معتقد به عصمت مطلقه انبیاء الهی هستند
صیمت حضیرت   عدر مقاله آیاتی که شبهه عدم . شوددوران قبل از بعثت نیز میکردند که شامل 

، تطبیقیی -طبق نظر شیعه به صورت تفسیر موضیوعی ، قبل از بعثتش را بوجود آورده )ص( محمد
بیدین   .ثابیت گردیید   )ص( مورد بررسی و تحقیق قرار داده و عصمت قبل از بعثت حضرت رسول

 . بود تطبیقی خواهد-تحلیلی و تفسیر موضوعی، توصیفی روش تحقیق مقاله به صورت، ترتیب

 . طبیقیتتفسیر ؛ شیعه؛ قرآن کریم؛  )ص( پیامبر اکرم؛ دوران قبل از بعثت؛ عصمت: واژگان کلیدی

                                                           
 (ره)خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه قرآن علوم و تفسیر گروه استادیار 1
 کریم قرآن معارف و علوم دانشگاه تطبیقی تفسیر دانشجوی 2
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 مقدمه

و ضیامن صیحت قیرآن و    ؛ سیت ااعتقیادی و کالمیی   ، ترین مسائل تفسیریاز ضروری« عصمت انبیاء»
 سیتگی رسیول بایید عصیمت داشیته باشید و همب     ، و درایت است چون الزمه نبوت حکمت؛ رسالت است
م کیردن هرچیه بیشیتر    فیراه ، و بنا به قاعده لطیف  (82-80: 1374، معرفت)؛ است دائمی حکمت و عصمت
دایت مردم های هدایت مردم بر خدا الزم است و پیامبر معصوم بیشتر از پیامبر غیرمعصوم موجب هزمینه
مبلغ دسیتوراتی هسیتند    هدف اصلی از بعثت انبیا، و به حکم عقل( 15/302: 1962، معتزلیاسدآبادی)؛ شودمی

باشند تا میردم   ها تعیین فرموده است و نمایندگان الهی باید خود پایبند دستورات الهیکه خدا برای انسان
تصیدیق خداونید    ودلیل بر تأییید  ، آوردضمناً با توجه به اینکه پیامبر وقتی معجزه می. کنندبه آنها اعتماد 

توانید بیا اطمینیان خیاطر از فیرد      شود و انسان نمیی که ارتکاب گناه باعث نفرت از آنها میدر حالی؛ است
، طیا جیایز باشید   خاگر بر نبیی  ( 18 و 17: 1377، سیدمرتضی). سخن او را تصدیق نماید، خطاکار پیروی کرده

ییا معصیوم   ، بو المطلیو ارنده یا معصوم است که فهنیازمند کسی است که او را از خطا باز دارد و این بازد
آید که زم میل یا دور الدر نتیجه تسلس، دیگر است و هکذا هَلُمَّ جرا هپس نیازمند به یک بازدارند. نیست

 . هر دو باطل است

تشیابه و  متمل بر آییات  امّا اوالً قرآن مش؛ اشاره شده« عصمت انبیاء»کریم نیز به ضرورت مسأله در قرآن
ن آییات نقیض   آای است که گویا عصمت انبییاء بیا   گاهی ظاهر آیات به گونه، از این جهت، محکم است
؛ رفیت گسیری میدد  که برای فهم آن آیات باید به محکمات قرآن رجوع کرد و یا از روایات تف؛ شده است

 )ص( اکیرم ییامبر ص پبخصیو ، ناپذیری قرآن گاهی در گرو اثبات عصمت انبیاءثانیاً اثبات حقانیت و تحریف

نبییاء  بر عصمت ا ناقضِ عصمت و بیانِ آیات محکمی که ادله قطعی، لذا فهم درست آیاتِ به ظاهر. است
 . ترین مبحث در این موضوع استاز ضروری، باشندمی

بیه دو  ، امّا دیدگاه متکلمین اسیالمی در میورد زمیان عصیمت    . همه مسلمانان قائل به عصمت انبیاء هستند
در بین فرق اسالمی دیدگاه شیعه در اینجیا  . شودین و منکرین به عصمت قبل از بعثت تقسیم میقائل: دسته

محیدوده عصیمت قبیل از بعثیت از     ، تا طبق تعریفی که از عصمت ارائه دادند؛ مورد بررسی قرار گرفته است
در دوران قبیل از   تیا عصیمت  ، دیدگاه آنان مورد ارزیابی قرار گیرد و ادله عصمت مورد تحلیل و بررسی گیرد

از بعثیتش را   قبیل  )ص( و آیاتی که شبهه عدم عصمت حضرت محمید . عصمت نیز برای پیامبران اثبات شود
طبق نظر شیعه و اشاعره به ترتیب نزول فهرست کرده تا بیه صیورت تطبیقیی بیین مفسیران      ، بوجود آورده

تطبیقی و صیرفاً  ، تحلیلی، رت توصیفیبدین ترتیب روش تحقیق مقاله به صو. مورد بررسی قرار گیرند، شیعه
ها و مقیاالت  قبل از این نیز صورت گرفته و کتاب، ها درباره عصمت انبیاءروش تطبیقی دیدگاه. قرآنی است
تطبیقیی کیه دکتیر    -اند مثل مقیاالت و کتیاب کالمیی   علمای اسالم در این موضوع نگاشته، ارزنده بسیاری
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 )ص( اله با تخصیص عنوان مقاله به عصمت قبیل از بعثیت پییامبر اکیرم    امّا این مق. محمدخانی به قلم آوردند

موضیوع  ، از دییدگاه مفسیران شییعه   ، تطبیقیی قیرآن کیریم   -فقط همین عنوان را با روش تفسیر موضوعی
 .  را اثبات نماید در این دوران )ص( اکرمپژوهش قرار داده تا بتواند با ادله محکم قرآنی عصمت نبی

 واژگان کليدی عصمتشناسی مفهوم -1

 عصمت -1-1

 عصمت در لغت -1-1-1

 : شده است که چند معنا برای آن بیان، است عصم کلمه عصمت اسم مصدر از ریشة

 (8/178: 1385، )مصطفویتیحقق محفوظیت و دفاع 
 (12/403: 1410، منظورابن؛ 5/1986: 1407، جیوهرى) حفظ و نگهدارى 

 منیع موجیودی   وعِصام یعنی قالده و طنابی که موجب نگه داشیتن  که برگرفته از معنای ، کردندفع 
 (1/313: 1405، فراهیدی). شودمی
 1991، دیفیروزآبا؛ 399-8/398: تابی، زبیدی). «اکتسب»و«وقی»، «منع» هایمترادف با واژه، کردنمنع :

 (6/116: 1985، طریحیی ؛ 4/331: 1991، ارسفی ابن؛ 336: 1412، اصفهانیراغب؛ 246-9/244: 1995، منظورابن؛ 4/212
 . پس مشهور بین لغویون معنای منع و امساک است

 عصمت در اصطالح متکلمان و مفسران 2-1-1

 : متکلمان شیعه برای عصمت بیان داشتند

هیای  رای حجتهمان توفیق و لطف او ب، عصمت از ناحیه خدا»: گویدمی، متکلم شیعی، شیخ مفید 
ن و د به گناهیا متعال از وروعصمت به وسیله حجج الهی برای حفظ دین خدایو اعتصام به این ، اوست

 (128: 1414، مفید)«. خطاها در آن است

 کریمعصمت در قرآن 1-1-3

حافظیت از  ب الهیی و م مفهوم بازدارندگی از گناه یا عذا، کریماز کاربرد واژه عصمت و مشتقاتش در قرآن
 : شودبرداشت می، خطر

یَا أَیُّهَا الرَّسُولا بَلِّغْ مَا أانزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَةا بَلَّغْةتَ رِسَةالَتَهُ    ): برابر خطریک( محافظت در 

اى پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابالغ ؛ ﴾مائیده /67﴿. . .؛ مِنَ النَّاسِ یَعْصِمُكَوَاللّهُ 
بسییاری از مفسیران    (... دارداى و خدا تو را از ]گزند[ میردم نگیاه میى   پیامش را نرساندهکن و اگر نکنى 
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خطیرات   از )ص( ییامبر پمصونیت و محافظت  را «یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ»اسالم سنت و مفسران نخستین اهل
( 6/415: 1412، یطبیر ؛ 201-1/200: تیا بیی ، مصیباح ابین ). معنا کردند جانی و سوء قصد مخالفان از جمله یهود

خیم و نقیل رواییاتی از    با تطبیق این مسأله با واقعه غیدیر ، گروهی از مفسران شیعه افزون بر نظر مذکور
میردم در اعیالم    از )ص( را به معنای محفوظ ماندن پیامبر یَعْصِمُکَ مِن  النَّاسِ، علیهما السیالم( ) امامین صادقین
  (345-3/344: 1988، طبرسی؛ 175-1/173: 1404، قمی). نددانابالغ رسالتشان( می) جانشین خود

بَةلٍ  آوِی إِلَة  جَ )قَةالَ سَة  : بیه پیدرش گفیت   )ع(  پسر حضرت نوح: دو( به معنای بازدارندگی از عذاب الهی

جویم گفت به کوهى پناه مى؛ ﴾هود/43﴿. .؛ . یَعْصِمُنِی مِنَ الْمَاء قَالَ الَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِالَّ مَن رَّحِمَ
 کیه اى نیست مگر کسىهدارنددارد گفت امروز در برابر فرمان خدا هیچ نگاهکه مرا از آب در امان نگاه مى

حفیظ   وازدارنیدگی  ب»به گفته مفسران شیعه و اهل سینت دو واژه مزبیور یعنیی    ﴾... او[ رحم کند ]خدا بر
ن واژه عاصیم در  همچنی( 5/249: 1988، طبرسی؛ 6/2035: 1419، تمالحاابی). استکار رفتهبه، «کردن از عذاب

 ﴾33 هیآه غافر و سور 27 هیآسوره یونس ﴿: دهددو جای دیگر قرآن نیز معنای محافظت از عذاب الهی می

فیی  خیا بیرای معر  بعید از مراسیمی کیه زلی   )ع(  وسفیدر داستان حضرت: سه( به معنای بازدارندگی از گناه
زلیخیا در  ، 34 تیا  23 اتیآرا به دام شهوت خود گرفتار سازند در  زنان مصر تشکیل داد تا او به )ع( وسفی

. . .؛ صَةمَ فْسِةهِ فَاسَتَعْ نَّدتُّةهُ عَةن   )قَالَتْ فَةذَلِکانَّ الَّةذِی لامْتانَّنِةی فِیةهِ وَلَقَةدْ رَاوَ     : آن جشن رو به زنان گفت

را  ولى[ او خود] من از او کام خواستم؛ کردیدسرزنشم مىگفت این همان است که درباره او ؛ ﴾یوسف/32﴿
د چنیین برداشیت   ه دو آیه بعکه با توجه ب؛ در این آیه یعنی خودداری کردن ف اسَت عْصَمَواژه  (...نگاه داشت

. دانید یم« صممستع»ی را خدا و خود را قیحق« عاصم»مناجاتش با خدا  در)ع(  وسفحضرت ی، شود کهمی
 و( عتصاما) بلکه، ستعصم( به انسان نسبت داده نشده ا) فعل، آیات دیگری از قرآن کریم نیزکه در چنان
؛ قِیمٍ  صِةرَاٍٍ مُّسْةتَ  دْ هُةدِیَ إِلَة  )وَمَن یَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَة : عنوان مثالبه. ی مخلوق کاربرد داردبرا( استعصام)

نَ آمَناةواْ  فَأَمَّا الَّذِی)؛ (. شده استراست هدایتقطعا به راه ، کس به خدا تمسک جویدو هر؛ ﴾عمرانآل/101﴿

امیا   و؛ ﴾نسیاء /175﴿؛ مًارَاطًا مُّسْةتَقِی لَیْةهِ صِة  إِبِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَیُدْخِلاهُمْ فِی رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَیَهْةدِیهِمْ  
لى از ار رحمیت و فضی  را در جیو  آنانخدا[ ]زودىبه، و به او تمسک جستند ایمان آوردندکه به خدا کسانى

 (40-39: 1390، فاریاب) (. جانب خویش درآورد و ایشان را به سوى خود به راه راست هدایت کند

)ع( معصیومان شود این است که عصمت تفضّل براى انبیا و مى برداشتآنچه که از ظاهر آیات قرآن کریم 

اى کیرده  اینکه خدا عصمت را محیدود بیه عیده   . خداوند حکیم است از جانبو تفضّل ، نه استحقاق است
وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَ  عِلْةمٍ عَلَة    ». استها را برگزیده که آنحتما یک فضیلت و رجحانى در وجود آنها بوده 

عیالوه بیر بییان     سیبحان خدای. ﴾ص/47﴿ «وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ الْأَخْیَارِ» و( ﴾دخان/32﴿ «الْعَالَمِینَ
اسیت و بیرای اثبیات    عصمت را برای اشخاص دیگری به کیار بیرده  ، مفهوم عصمت برای پیامبران الهی
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 . است که در جای خود بیان خواهیم کردای را بیان کردهنیز ادله، )ع(  نیمعصومعصمت 

  عصمت در روایات 1-1-4

رای بون این واژه چ؛ عرفی عصمت بر نیامدند مقام تعریف لغوی ودر  )ص( اسالمپیامبر، طبق روایات شیعه
 هیای ویژگیی  صدد بیانشدن مفهوم عصمت درولی ایشان برای روشن؛ مسلمانان نخستین نامأنوس نبود

حیث کالمیی و   بعد از عصر نزول و با مطیرح شیدن مبا  )ع(  هدیائمه. معصومین و معرفی مصادیق آن بود
: فرمیود  )ع( ادقامیام جعفرصی  : از جملیه ، را ارائیه دادنید   تر شدن مفهوم عصمت تعاریفیعقلی برای روشن

 دا فرمیود خی شیود و  سبحان از همه محارم الهی ممتنیع میی  معصوم کسی است که با استعانت از خدای»
 (2/132: 1361، صدوق)«. ومن یعتصم باهلل فقد هدی الی صراط مستقیم»

شیود کیه ایشیان نییز قائیل بیه       برداشت میی  ینچن )ص(خدا طبق گزارشات موجود از سیره اصحاب رسول
مبنی بر  العملیونه عکسبرابر این اعتقاد و رفتار هیچگ در )ص(اکرم بودند و پیامبر )ص( یامبرپ مطلقهعصمت

 . جت استحبرابر این عمل  در )ص( یامبردانیم که تقریر و سکوت پاند و میردّ این اعتقاد انجام نداده

 نبوت -1-2

، نیب خیدا  و از جا، اردکه فایده بسیار دو فقط به خبری؛ شده از نبأ به معنی خبر آوردن استمشتق : نبوت
( 481: 1412، اصیفهانی راغیب ). گوینید نبیأ میی  ، آور باشید خبر پیامبر و خبر متواتر که عاری از کذب و یقیین 

سمت ، شرگر افراد بیکه به جهت رفعت معنوی انبیاء بر د، محل مرتفع زمین را گویند« نباوت»، اصطالحاً
: 1376، دشیتی حسیینی ). دنامنی را نبوه می، خبر آوردن از جانب خدا بدون واسطه بشری. آنها را نبوت خواندند

للَّهاصلوات) شینو ایمان به نبوت حضرت محمد و پیامبران پی، نبوت جزء اصول دین اسالم است (10/667

لَ لَّهِ وَمَةا أانْةزِ  لاوا آمَنَّا بِالقاو﴿: به آن اشاره کرده است مکرراًاز شرایط مسلمانی است که قرآن  اجمعین(علیهم

بگویید ما به خیدا  ؛ ﴾بقره/136﴿؛  لَهُ مُسْلِمُونَهُمْ وَنَحْناوَمَا أاوتِیَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نافَرِّقا بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ. ... إِلَیْنَا
ایم میان وردهآده ایمان شبه همه پیامبران از سوى پروردگارشان داده  و به آنچه... و آنچه بر ما نازل شده

  ﴾گذاریم و در برابر او تسلیم هستیمهیچ یک از ایشان فرق نمى

تا دین و دستورهای او را به ، شودنبوت مقامی از سوی خداست که به برخی افراد پاک و برگزیده عطا می
بیرای   )ص(محمید و آخرینشیان حضیرت  )ع( آدمهیا حضیرت  که اولین آنهزار پیامبر 124، خدا. مردم برسانند

به پیامبرانی که دارای شریعت و قوانین خیاص الهیی بودنید و هیدایت جهیان      ، استهدایت بشر فرستاده
وَإِذْ أَخَذْنَا مِةنَ  ﴿: تن هستندکریم این پنجکه طبق قرآن؛ العزم گوینداصطالحا پیامبران اولو؛ شمولی داشتند

 /7﴿؛ لِیظًةا بِیِّینَ مِیثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِیمَ وَمُوسَ  وَعِیسَة  ابْةنِ مَةرْیَمَ وَأَخَةذْنَا مِةنْهُم مِّیثَاقًةا غَ      النَّ
سیّر حرکیت آسییاب وحیی و نبیوّت بیر میدار رسیالت انبییای          »: داردمیآملی بیاناهلل جوادیآیت﴾احیزاب 
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، آملیی )جیوادی  «. انید انشی اند و انبیای دیگر حافظان شریعت ایپیامبر همگانکه اینان این است)ع( العزماولو

1378 :12/84) 

 نبییا ا تعیداد : پرسیید  ص()اکیرم پیغمبیر  ابیوذر از  جنیاب : خوانیمدرمورد فرق بین رسول و نبی در روایتی می
: پرسیید ؛ نفیر 313: فرمیود ؟؛ هستند مرسلین جزو آنان از نفر چند: پرسید؛ نفر هزار124: فرمود؟ چندتاست
ا رسول ی: سپس پرسید .... ، بله: فرمود؟؛ است مرسلین جزو آیا: پرسید؛ )ع(  آدم: فرمود؟؛ کیست نبی اولین

)ع( بر ادریس، یفهصح50)ع( بر شیث، کتاب نازل کرده است104: فرمود؟ اهلل! خدا چندکتاب نازل کرده است

: 1403، )مجلسیی . ... زبور و قرآن را نازل کیرد ، انجیل، همچنین تورات، صحیفه20)ع( بر ابراهیم، صحیفه30

 (524: 1403، مفید؛ 11/32

: فرمود؟ ث چیستمحدَّ و نبی، رسول بین فرق: شد سؤال)ع( باقر امام از روایتی دیگر آمده که همچنین در
سیخن   یند و با ویباو به صورت آشکارا جبرئیل را می و شودمی نازل او بر جبرئیل که است کسی، رسول
سیی اسیت   کامّا محدَّث )به فتح( . ... یندبی وحی را در خواب میکسی است که فرشته، امّا نبی. گویدمی

نیه در   بینید و میی  شنود ولی نیه در بییداری آن را  گوید و او سخن فرشته را میکه فرشته با او سخن می
  (5/47: 1397، امینی؛ 1/246: 1369، )کلینی. خواب

 بیا  کیه  بودنید می رشتگانیف زمین در بگو اگر؛ اسراء/95؛ نزلنا علیهم من السماء ملکاً رسوالً روایات این از
« . کردیمیسمان نازل مآبه یقین فرشتگانی را به عنوان رسول بر آنان از ، رفتندآرامش راه می و طمأنینه
 )1: 1374، همدانى)موسوى. بیان شددر حدیث بین رسالت و نبوّت  که است فرقی متضمّن

یگر جمع یکد با هیگا نبوّت و رسالت است ممکن و؛ دارند تفاوت هم با رسول و نبی: که شودمی فهمیده 
 و نبیی  کیه  شیود می استفاده ریمکقرآن از (1/440: 1374، شیرازیمکارم؛ 120-1/119: 1388، آملی)جوادی. شوند
م اتمیا ، ا ارسال رسولباز این رو . ای داردیژهو مأموریت رسول لیکن، هستند الهی پیام ابالغ مأمور رسول

 عةذّبین حتّةی نبعة    موما کنّا ): شدد نخواهعذاب بعد از ارسال رسول ، گرشود و نیز امّت طغیانحجت می

 :1388، آملیی )جوادی (. یمبرانگیز رسولی کهآن مگر، کرد نخواهیم عذاب[ را امتی]گاههیچ؛ اسراء/15؛ رسوالً

ه رسیولی کیه پادشیا   : مثل؛ ه استکاررفتگاهی در قرآن رسول برای افراد غیرمعصوم هم بهو  (1/121-122
ران الهیی اعیم از   پییامب ، منظور از انبیاء در این مقالهیوسف( /50)آیه. فرستاد)ع( سوی حضرت یوسفمصر به

هیردو   ص() کیرم چون نبیی ا ؛ رسول و نبی است و فرق این دو واژه در مفهوم عصمت تفاوت چندانی ندارد
 .  مقام نبوت و رسالت را داشت

 بعثت انبیاء -1-3

بعث بشرى یا از ناحیه انسان مانند حرکت و برانگیختن شتران و وادار -اول: داندراغب بعث را دو گونه می
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بعیث بیه معنیای     -الف: بعث الهى که این بعث خود دو گونه است-دوم. کردن انسانى براى نیاز و حاجتى
: و از آنجا که خدا فرمیود  (1/287: 1374، اصفهانی)راغب. بعث به معناى زنده کردن مردگان-ب. ایجاد کردن

آن ، «ارسیال »و نیه «بَعْیث »سرّ تعبیر از فرستادن انبیا به  ﴾بقره/213﴿؛ فَبَعَ َ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ
بردنید و پییامبران بیا    است که گویا انسانهای اوّلی گروهی ساده بودند که در خمودی و خواب به سر میی 

 «بَعْث» کاربرد واژه. آنان را از این حال خارج و به سوی کمال و سعادت هدایت کردند، ابالغ وحیآورد ره
آید کیه  برمی بعث به خدااین سناد اِاز . در جایی است که فردِ خوابیده بیدار شود یا شخص نشسته برخیزد

  (393و10/392: 1378، آملی)جوادی. اندالهی در گرفتن وحی و رساندن آن به مردم معصوم پیامبران

ن از یقیین بیه آنیا    چرا شناخت پیامبران و اقیرار و : اگر کسی بگوید»: دفرمو)ع( الرضاموسیبنحضرت علی
ر زنده و بییانگ چیزی نیست که سا، چون در بین مردم: شودگفته می؟ واجب است، طریق پیروی و اطاعت

ق تعالی بیه  ح، دیگر از طرف. آفرینش و گفتار و نیروهای آنان باشد تا مصالحشان را استوار و تکمیل کند
 ضیعف و ، ومسی از ناحییه  . برتر از آن است که با چشم ظیاهری دییده شیود   ، عنوان صانع و سازنده جهان
م بیه عنیوان   ای جز وسیاطت پییامبری معصیو   چاره، پس. بسی روشن است، اوندناتوانی مردم از درک خد

. ... رسیاند ه میردم ب رسول و واسطه بین خدا و مردم نیست تا امر و نهی و آداب و دستورهای خداوند را بی 
نیه   وه سودی بود ن، در آمدن پیامبر و رسول، شناخت و پیروی رسول خدا واجب نباشد، اگر بر مردم، پس
، لسیی مج)«. م نیسیت کاری از اوصیاف خیدای حکیی   و بیهوده، بودو نیز آمدن او عبث و بیهوده ، ازیرفع نی

1403 :6/59) 

یشیان بیر   بعوث شدن او از آنجا که م، بین پیامبران دیگر در )ص(باتوجه به اهمیت جایگاه نبی مکرم اسالم
خیش  برا بیه دو   زندگی ایشیان ، رودبه شمار می )ص(نقطه عطفی در حیات با برکت پیامبر اسالم، جهانیان

، )بییات  یالدیمی 610رجب سیال 27بنا به قول مشهور ایشان . شودپیش از بعثت و پس از بعثت تقسیم می

 بیات ییا بررسیی   بنابراین در این تحقیق در پی اث. در سن چهل سالگی به رسالت مبعوث شدند (76: 1381
بیوط  مییالدی مر 610مییالدی تیا  570از سیال  )ص(تطبیقی موضوع عصمت در دوران بعد از تولید حضیرت  

 . ه استقرار گرفت نویسان و محققانزندگانی ایشان در این دوران مورد توجه بسیاری از تاریخ. شودمی

 کریماصول مهم درباره عصمت انبياء در قرآن -2

 )ع( اختیار و اراده معصومین 1-2

سیاختار بیدنی او ماننید     و دستور خداوند استامامیّه بر این باور است که انسان معصوم مکلف بر اطاعت 
ای است کیه انسیان بیا    ملکه، عصمت ﴾کهیف /110 ﴿... )قال اِنَّما اَنا بَشَر مِثلاکام یوحی اِلَی: دیگر مردم است

منتهیا  ( 91: 1387، آملیی )جوادی. کندعواقب دردناک گناه و معصیت را با همه وجود احساس می، داشتن آن
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دانند که به آنها اعطیا  عصمت را موهبتی الهی می؛ به اختیاری بودن عصمت هستند عالوه بر اینکه قائل
از آنجا که خیدا  »: هاى ویژه پیامبران چنین آمده استدرباره موهبت)ع( در روایتى از امام صادقچون ؛ شده

گونیه  موده هیچکنند و تنها او را عبادت ندانست که آنان از او فرمانبردارى مىهنگام آفرینش پیامبران مى
هاى ویژه خویش برخوردارشان ساخت[پس اینان به واسطه فرمانبردارى از دارند]از موهبتشرکى روا نمى

 (170 /10: 1403، مجلسى)« . خدا به این کرامت و منزلت واال رسیدند

ه بعور معصومان یعنى علم و ش؛ استى علم معصوم به عواقب گناه نتیجه” عصمت“طباطبایى از نظر عالمه
، طباطبیایى )«. ان اسیت بلکه مسلط بر آن، گاه مغلوب قواى دیگر انسانى نشدهى است که هیچطورآثار گناهان 

 (22/27: 1404، مجلسی) «والینام قلبی عینای تنام»: فرمود )ص(اسالمپیامبرچنانچه ( 2/134: 1423

 فرق عصمت انبیاء و سایرین 2-2

شیوایان  امبران و پیبلکه اختیاری است و غیر از پی؛ نیست ذاتی و انحصاری، ملکه عصمتشیعیان معتقدند 
بیا   ﴾انفیال  /29﴿. . .؛ انةاً إن تتّقوا اللّه یجعل لکم فرق... : ندبتوانند به این ملکه دست یادیگران نیز می دین

عصیمت را  ، براناعتقاد به عصمت تمیام پییام  در عین ( 208: 1381، آملی)جوادی. تهذیب نفس و رعایت تقوا
یة   ح اللّةه أعلةم  .. .: مقام نبوّت و رسالت و امامیت اسیت  ، آنچه انحصاری است. نددانمالزم با نبوت نمى

اک وطهیرک  ییا میریم ان اهلل اصیطف   ››: فرمیود )س(میریم درباره حضرت قرآن ﴾انعام/124﴿... یجعل رسالته
شود کیه وى  ىمروشن ، )س(در مورد مریم«اصطفاء»با کاربرد ﴾عمرانآل/42﴿؛ واصطفاک على نساءالعالمین

 . به کار رفته است« اصطفاء»زیرا درباره پیامبران نیز واژه، معصوم بوده

تفیاوت  مت انبیاء اما از نظر آنها عصمت فرشتگان با عصم. همچنین شیعه معتقد بر عصمت فرشتگان هستند
اگیر   زییرا ... ذاتیی نیسیت  السیالم( )علییهم عصمت پیامبران و پیشوایان دین»: نویسدآملی میاهلل جوادیآیت. است

مت ذاتیی  چیون عصی  ، تندا فرشتگان مکلّف نیسامّ. .؛ ندشدبدان تکلیف نمی، ممتنع ذاتی و محال بالذات بود
 ( 95: 1387، آملیجوادی) «. در عصمت ذاتی تکلیف و اختیار وجود ندارد؛ نه عصمت اختیاری؛ دارند

 گناه و ترک اولی فرق 2-3

ر ایین اصیطالح د  . تر اسیت پس ترک اولی یعنی انجام ندادن آنچه شایسته؛ رتاولی در لغت یعنی شایسته
کار خوب را انجام دهید و کیار   ، تر استانسان میان دو کار که یکی خوب و دیگری خوب علم کالم یعنی

هیایی بیه برخیی    لغیزش  قیرآن  برخیی از آییات  در  (26: 1392، رفتارنیا و خوشاحتشامی). تر را ترک کندخوب
. دانندمی اولیترک راها آن لغزش، اندمعصوم به جهت آنکه پیامبرانمفسران  که پیامبران نسبت داده شده

، سیوره طیه  در )ع( مخوردن مییوه ممنوعیه توسیط حضیرت آد    : به عنوان مثال( 289، 7/288: 1383، سبحانی)
، طباطبیایی ). 87آییه ، سوره انبییاء در )ع( سرها کردن رسالت توسط حضرت یون؛ (7/56: 1372، طبرسی)121آیه

http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
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1417 :14/314 ،315) 

 مراتب و قلمرو عصمت 2-4

، ونه که نبوّتگهمان، ملکه عصمت درجاتی دارد، است مسلّم«عصمت انبیا»مسلمانان دربارة اصلنظر 
  فضّیلنا بعضیهم  الرّسلُتلک ): خدا فرمود؛ است بردارو تشکیک، والیت دارای مراتب، رسالت، امامت

و ( 118-117: 1412، )صیدوق شییعه ؛ نیست یکسان نظرها، عصمت قلمرو هدربار اما. بقره(/253؛ علی بعضٍ
 لی اشاعره عصمت قبل ازودانند پیامبران را قبل و بعد از بعثت معصوم می (5/51: 1370تابی، )تفتازانی معتزله

 : (265: 1907، )جرجانیبعثت را نپذیرفتند

ه ماییه  کی  چند شیخ مفید تنها متکلم شیعی است که معتقد است گناه کوچک سیهوی پییش از بعثیت   هر
انسیته  ده مسیتثنا د را از ایین قاعی   )ص(اسالمو فقط پیامبر؛ ممکن است از معصوم سرزند، اعتباری نگرددبی
، ییاء اعتقیاد میا در شیأن انب   »: دداردر مورد اعتقاد شیعه بیان میی  بابویهاما ابن (129: 1414، شیخ مفید). است
، ا آخیر همیشیه معصیوم   از ابتداء امرشان ت، اینست که ایشان معصومند اجمعین(علیهماللَّه)صلوات ائمه و مالئکه، رسل

، ق)صیدو  «باشیند حالى از احوالشان متصف بنقص و معصیت و جهلى نمیى در هیچ، باشندکامل و عالم می

ورى امنباید ر وجود پیامبران د حتی معتقد است؛ شیعه که عصمت مطلقه را پذیرفته است (117-118: 1412
ت دربیاره حضیر  . یهاى روحیا خصلت، اهبرخى از بیماریمثل . شودمردم از آنان  شدندور باشد که مایه

نزلتشیان  گیاهی بیه م  دوری مردم از او بخاطر بیماری نبوده بلکه به خاطر فقر و عدم آ، گفته شده)ع( ایوب
 ست از پیامبران هیچاشیعه معتقد »: ادعا کرده که، تفتازانی از علمای حنفی (400و1/107: 1403، صدوق). بود

خیی از  همچنیین بر ( 90-89: 1407، تفتیازانی )«. اظهار کفیر کننید  ، گناهی سر نمیزند ولی شاید از روی تقیه
اه ارتکاب گنی ، ع( )از شاگردان امام صادق، حکمبنسنت نقل کردند که کسانی همچون هشاممتکلمان اهل

اسیاس  سیاد و بیی  فکه با توجه به کتب علمای شییعه   (115: 1980، )اشعری. دانستهازسوی پیامبران روا می
 (1/369: 1398، )مظفر. شودبودن این دعاوی ثابت می

اگر بر شیعه خرده گیرند که گناه صغیره و ترک نوافل و انجام سهوی گناه موجب عیذاب نیسیت و بلکیه    
ن پییامبران  پس چگونه مانع مردم در قبیول سیخ  ، شودکند و یا مسبب ترک مستحب میثواب را کم می

، گناهان صغیره از جهت نافرمانی از دستورات خدای متعال قبیح اسیت : استدر پاسخ شیعه گفته؟ شودمی
و از این جهت فرقی بین گناهان صغیره و کبیره نیست و مردم هر عصری حتی خطا و لغزش کوچیک را  

برای پذیرش سخنانشان ازسوی پیامبر پذیرا نیستند و درصورت مشاهده خطای کوچک نیز آرامش روحی 
رود کیه پییامبران از   و انتظار میی ؛ دهدگناه صغیره و ترک نوافل مرتبه انسان را تنزل می. نخواهند داشت

چون پییامبران از قیدرت   ، در مورد سهو النبی گفته شده. جایگاه اعلی انسانیت نزد پروردگار بهرمند باشند
، هرچند که بر مردم عادی حصیول سیهو  ؛ ن جایز نیستگناه خطئی و سهوی از آنا، الهی برخوردار هستند
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 (32-29: 1387، )سیدمرتضی. کندرفع تکلیف می

 ادله قرآنی عصمت انبيای الهی -3

، )جرجیانی ، دکید دارنتمام مسلمانان بر ضرورت عصمت أنبیا از تعمد کذب در ادعای رسالت و تبلیغ وحی تأ

قلی و عقلیی میی  نادله مطرح شده در دو عنوان . برشمردندهایی را بر لزوم عصمت و دلیل (3/426: 1907

عضی از ادله هرچند ب؛ اندفقط ادله قرآنی را بیان شده، گنجند که چون منبع اصلی در این مقاله قرآن است
 برخیی از . و بعضی به صورت کلی بر لزوم عصیمت دالت دارنید  ، اختصاص به عصمت پیش از بعثت دارد

 : ها عبارتند ازآن

 داده)ع( اطهیار  ائمّیه  و انبییا  به که عصمتى که شودمى استفاده کریم قرآن آیات از: بر برگزیده خداپیام 
خیدا در  . تاسی  شیده  عطیا  خاصى شرایط در و خاصى افراد به تنها که است موهبتى و تفضّل نوعى شده

اشیاره کیرده   ، اجتبیاء و  با استفاده از واژه اصطفی، آیات متعددی به برگزیده شدن پیامبران از میان خوبان
 : به عنوان مثال؛ است

 ؛ ﴾عمرانآل/33﴿؛ نَإِنَّ اللّهَ اصْطَفَ  آدَمَ وَناوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ  الْعَالَمِی»

 ؛ ﴾مانعا/87 ﴿؛ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذارِّیَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ واجتبیناهم وهدیناهم إلی صراٍٍ مستقیم »

 و ﴾ص/47و46﴿؛ إنّا أخلصناهم بخالصةٍ ذکری الدّار وإنّهم عندنا لمن المصطفین األخیار»
بَةادَکَ  عِجْمَعِةینَ إِلَّةا   یَنَّهُمْ أَلَأاغْوِ... »: اندفرماید که آنها به مقام مخل ص رسیدهکریم مىدر جاى دیگر قرآن

نَّةهُ مِةنْ عِبَادِنَةا    إِ»: فرمایید میى )ع( حضرت یوسف و درباره ﴾حجر/40و39﴿ و ﴾ص/83و82﴿ «مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ

 ﴾یوسف/24﴿ «الْمُخْلَصِینَ

؛ است چیزى هر خالصی گرفتن اصطفاء گفته راغب. کلمه اصطفا به معناى گرفتن خالص هر چیزى است
 چییزى  هیر  جباییه  گیرفتن  معنیاى  به«اجتباء» و است چیزى هر خیر گرفتن معناى به «اختیار» کهچنان
. کیه آن رسیول صیاف و صیالح بیراى رسیالت باشید        یعنیی  مردم از و مالئکه از خدا اصطفاء پس. است
کننده مرحله باالیى از تقوا و پاکى دل است مخلِص با کسر الم به معناى خالص (14/409: 1417، طباطبائى)

آنان را براى همان کسانى که خداى تعالى ، و از آن باالتر مخل ص به فتح الم به معناى خالص شده است
بیه  . خود خالص کرده و این هم نتیجه تالش و کوشش در راه اخالص خویشیتن از هیر ناخالصیى اسیت    

مسیلما چنیین صیفتى    . مبرا از خطا باشندهمین دلیل تمام وجودشان تعلّق به خدا دارد و طبیعى است که 
لذا آنها پس از . رسدنمىزیرا تا انسان مخلِص نشود هیچ وقت به مقام مُخل ص ؛ همراه مقام عصمت است

هیای  پییامبران زمینیه  تیوان گفیت   می. ها و امتحانات الهى به این موهبت الهى نایل شدندگذر از سختى
ایین دلیلیی روشین بیر     . که مفتخر به موهبت اصطفا و معجزه و سایر آیات الهی شدند ندای داشتشایسته

شیخ طوسی اصطفاء را به معنیای درآوردن خیالص از ییک شییء را     . عصمت قبل از بعثت پیامبران است
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پس مفسران شییعه   (572-8/571: تابی، )طوسی. دانسته و از اینرو پیامبران را خالص و دیگران را کدر خوانده
 . این آیات را دلیل بر عصمت پیامبران دانستند

 ضِةلُّونَ إِالُّ  وَمَةا یُ ... »: فرمیود 113سیوره نسیاء آییه    خدا در :  )ص(مالک عصمت رسول، وحی و حکمت

 تَعْلَةمُ وَکَةانَ فَضْةلا اللّةهِ     كَ مَا لَمْتَکانْ وَعَلَّمَأَنفاسَهُمْ وَمَا یَضارُّونَكَ مِنشَیْءٍ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَیْكَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ

اب و و خیدا کتی   رسیانند تیو نمیى  سازند و هیچ زیانى بیه  جز خودشان کسى را گمراه نمى... ؛ عَلَیْكَ عَظِیما
 «. وده بزر  بدانستى به تو آموخت و تفضّل خدا بر تو هموارحکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمى

ازل شده سیله وحى ناى است که به ومراد از حکمت سایر معارف الهیهو مراد از کتاب در آیه همان وحى  
 معارف کلیه وز ا غیر« تعلمعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَکانْ»و مراد ازها سودمند است در وضع زندگى دنیا و آخرت انسان

آیید  یه برمیى آاز ظاهر  چون؛ تواند نیروی عصمت باشدمنظور می، عامه است که در کتاب و حکمت است
ت اینکه نی علیع؛ است«یْءٍنَكَ مِن شَوَمَا یُضِلُّونَ إِالُّ أَنفاسَهُمْ وَمَا یَضارُّو»که این جمله در مقام تعلیل عبارت 

مت است کیه  تعلیم حک انزال کتاب و، توانند رسول خدا را گمراه کنند و یا ضررى به او برسانندمردم نمى
ور اسیت  خود نوعى از علم و شع، شود که نیروى عصمتاز اینجا روشن مى. مالک عصمت حضرت است

شوند ولیى  اقع مىوقواى شعورى سایر علوم گاهى مغلوب سایر چون ، که با سایر انواع علوم مغایرت دارد
هیت  جورد و بیه همیین   آاین علم همیشه بر سایر قوا غالب و قاهر است و همه را به خدمت خیود درمیى  

. . شیود م عایید میى  از راه اکتساب و تعلی این علم، کندصاحبش را از هر ضاللتى و از هر خطایى حفظ مى
  (80-5/78: 1417، )طباطبایی

  نید و  ادایت یافتیه هی کیه پییامبران   در قرآن کریم براین داللت دارد آیاتی : هادیپیامبران هدایت شده و
لذین هةدی اهلل  أاولئك ا»: مند شد و از آنان پیروی کردکردارشان شایسته است و باید از چراغ هدایتشان بهره

آنیان اقتیدا   ت اینان کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده است پیس بیه هیدای   ؛ ﴾انعام/90 ﴿؛ فبهداهم اقتده
 .  هی استت انبیاءالمدد جستن از هدای، بنابراین تنها راه برای رسیدن به هدف اصلی کمال انسانیت «.کن

 یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَناوا لِمَ تَقاولاونَ مَا الَ تَفْعَلاونَ* کَبُةرَ مَقْتةاً عِنةدَ اهللِ اَن    »: خدا فرمود: تزکیه و تربیت مردم

؟ کنیید گویید که عمل نمیی اید! چرا سخنی میکه ایمان آوردهکسانیای  ؛﴾صف/3و2 ﴿؛ تَفْعَلاونَتَقاولاوا مَا الَ 
طبیق ایین آییه چیون پییامبران      « کنید!نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی

)ع( امام صیادق همانطور که . عامل به اوامر الهی باشند، الهی هستند الزم استمسئول ابالغ وحی و فرمان

سان که بیاران  آن؛ نشیندها نمینصیحت او بر دلو پند، هرگاه به دانش خود عمل نکند، دانشمند»: فرمود
چون پیامبران موظفند که به تزکیه و تربییت  ، بنابراین. (1/44: 1365، کلینی)«. شوداز سنگ صاف زایل می

تیرین میدارج   بایدخودشان به عیالی ؛ انسانی برسانند مردم بپردازند و افراد مستعد را تا آخرین مرحله کمال
عقل ( 36ی2/42: 1377، )یزدی. کمال انسانی رسیده باشند و از هرگونه لغزشی در گفتار و کردار مصون باشند

سیره و زندگی واعیظ  ( 85: 1374، )معرفیت . یزگی دعوت کندککسی آلوده باشد و دیگران را به پا، پذیردنمی
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 . گوید هستش برای مستمعین نشانة اهمیت فرد به سخنانی که میخطابهقبل و بعد از 

 من رسیول اال لیطیاع    وما ارسلنا»: سوره نساء آمده است 63در آیه : امر قرآن به اطاعت مطلق از انبیا
ر پیامبگر گناه از ا« . کنند و ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهى از او اطاعت؛ باذن اهلل
: 1907 ،)جرجیانی  تزیرا ارتکیاب گنیاه حیرام اسی    ؛ بدیهی است که پیروی از او حرام خواهد بود، صادر شود

خلوقٍ فِی الطاعَة لِمَ»: فرمود )ص(اکرمبر همین اساس رسول. دهدو خدا اجازه پیروی از باطل را نمی (3/428

ایز باشد با آنکه پیروی خطا ج، اگر بر نبی، قولی دیگربنا به  (3214ح، 2/621: 1404، )صدوق. «مَعصِیة الخالِق
تماع ضیدین  مستلزم اج وامر به پیروی از او به حکم عقل قبیح بوده ، در صورت اشتباه او، از او الزم است

ود و آن ح خواهد باز این جهت ترجیح بدون مرجّ، و چون ریاست امت را بر عهده دارد اگر خطا کند. است
ال انسانیت رسییدند  همانطور که بیان شد پیامبران به مقام اعالی کم (234: 1428، الصدر)حسینی. قبیح است

ز بعثیت  اندگی قبیل  زبر این اساس شیوه ؛ تا شایسته رسالت شدند و خدا امر به فرمان مطلق از آنان کرد
 . ها باشدتواند الگویی برای طی مراحل کمال انسانپیامبران نیز می

 ؛ مُطَهَّةراونَ هُ إِلَّةا الْ لَّةا یَمَسُّة  »: کیریم خیدا فرمیود   در مورد قرآن: پیشوایی امت شایستگی تلقی وحی و
سین  حامیام  ؛ پیامبر کسی اسیت کیه تیاب تحمیل و شایسیتگی تلقیی روح را داشیته باشید         ﴾واقعه/79﴿

بیارکش را  را مهیای قبول چنین رسالت سنگینی یافت و قلب م )ص(خدا حضرت محمد»: فرمود)ع( عسکری
حضیرت  ( 11/205: 1404، )مجلسیی « . آنگاه بر سینه حضیرت نیور نبیوت القیاءکرد    ، ها دیدمستعدترین قلب

رَبُّةهُ   لَة  إِبْةرَاهِیمَ  إِذِ ابْتَوَ»: از پس مراحل امتحان الهی برآمد تا به مقام پیشوایی امت راه یافیت )ع( ابراهیم

ردگارش ابراهیم را با کلماتى بیازمود چون پرو؛ ﴾بقره/124﴿. .؛ اسِ إِمَامًابِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلاكَ لِلنَّ
س چیون الزمیه   پ« ...دمو وى آن همه را به انجام رسانید]خدا به او[فرمود من تو را پیشواى مردم قرار دا

 خطیا مصیون   و بایید از اشیتباه و  ، دریافت وحی از سوی پیامبران و رهبری بر امت خویش عصمت است
 پیامبران بیان بل از بعثتتوان این ادله قرآنی را برای اثبات عصمت قمی؛ باشند تا به این مقام دست یابند

صیادقین   کننید و بیا   خدا به مومنین امر کرد که تقوای الهی پیشیه : امر قرآن بر تبعیت از صدیقین. نمود
شکل منطقی این برهیان را میی   ﴾توبه/119﴿ «ین وا مَعَ الصَّادِقِاتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَناوا». باشند

او از  نزلیه عصیمت  مبه  یچنین امر، اگر خدا به پیروی مطلق از کسی امر کند: توان این گونه تقریر کرد
. سیتند هپیس صیادقین از لغیزش مصیون     ؛ خدا به تبعیت مطلق از صادقین امر کرده اسیت ؛ لغزش است

و )ع( قاسیحا ، )ع( حضرت ابراهیم؛ هستند)ع( کریم سوره مبارکه مریم انبیاء عظام مصادیق صدیقین در قرآن
 در)ع( حضرت اسماعیل؛ 50در آیه)ع( یعقوب

  56درآیه)ع( و حضرت ادریس 54آیه . 

 گوید وحی است و از روی خوانیم که پیامبر هرچه میقرآن می در: وثوق و اطمینان به سخن پیامبران
 ؛وَصَدَق  الْمُرْسَیلُون  )، (نجم/4ی3؛ )وما ینطق عن الهوی إنْ هو إالّ وحی یوحی: زندهوا و هوس حرف نمی



   45 در قرآن کریم با تطبیق دیدگاه شیعه )ص(اکرم اثبات عصمت قبل از بعثت نبی

 

کیالً  ، باشید اگر احتمال دروغ در گفتار پیامبر و احتمال رود که چیزی بگویید کیه خیدا نگفتیه      ﴾یس/52﴿
اش سیبقه  همچنین اگیر فیرد در زنیدگی   ( 213: 1381، آملی)جوادی. شوداز منظر اعتبار ساقط می سخنان او

کنید و امیین   به سخنان خود را فراهم نمی، هرچند راست بگوید اطمینان خاطری مردم، دروغ داشته باشد
آمده که ایشان قبل از رسالتشان به امانیت  )ع( و سایر پیامبران )ص(مردم نخواهد شد ولی درتاریخ پیامبراکرم
 . و راستگویی در بین مردم شهرت داشتند

 عَل ی النَّاسِ وَیَکُیون    نُوا شُهَداءَاً لِت کُووَک ذلِکَ جَعَلْن اکُمْ اُمَّةً وَسَط»: خدا فرمود: الزوم پذیرش شهادت انبی
مبر ای قرار دادیم تا بر مردم گیواه باشیید و پییا   امت میانه، شما را نیز؛ ﴾بقره/143﴿ ؛الرَّسُولُ عَل یْکُمْ ش هِیداً
؛ اعیراف /6؛ میر ز/69؛ نحیل /84؛ نسیاء /41: مضیمون وجیود دارد  ]آیات دیگری با همین . «هم بر شما گواه باشد

گر انبیا معصیوم و  پس ا؛ نساء/135به استناد آیه؛ یکی از شروط شاهد عدالت است النساء[/159مائده و/117
ا در رتوان شیهادت آنیان   پس چگونه می. شهادتشان در امور روزمره زندگی هم مردود است، عادل نباشند

، )جرجیانی ! ؟ پیذیرفت ، تاعتقاد به خدا و روز قیامت یا امور دین که تا روز قیامت باقی اسامور مهمی مثل 

ت که شیهادت  تردیدی نیس. واجب است در شهادتش خطا نکند، از شهدا باشد )ص(اگر پیامبر (8/265: 1907
ک تمسی عصمت  مگر زمانی که به ریسمان محکم؛ بر حقایق اعمال امت از توان انسان عادی خارج است

 (296: 1382، )سبحانی. کند و با اذن خدا متولی امر او شود

 م ا ك ان  ل كُمْ و  »: 53آیه؛ ایذاء پیامبر طبق نص قرآن درسوره احزاب حرام است: لزوم منع و زجر

َن اَلذِهنَ  إه »: 57آییه «. برنجانیید  را خیدا  رسیول  نداریید  حیق  شیما ؛ أ ن ُتْؤُذوا ر سُول  ّللاَه 

ا هُْم ع ذِ ا   أ ع ذَد ل  و  ّللاَ  و ر سُول ُه ل ع ن ُهُم ّللاَُ فهي الدُّْني ا و اْلخهر ةه ُنْؤُذون  

 ت لعنت کرده ونیا و آخررسانند خدا آنان را در دگمان کسانى که خدا و پیامبر او را آزار مىبى؛ مُّههين ا
ت دیگیران  الزم اسی ، دطا معصوم نباشین اگر انبیا از گناه و خ« . آور آماده ساخته استبرایشان عذابى خفت

که اجمیاع  ر حالید. ا استآنها را از ارتکاب گناه منع کنند و این موجب زجر و نوعی آزار و اذیت برای انبی
به وعیظ  ، واعیظ بیاشند که خیودبه عالوه انبیا اگر به جای آن. شودحرام و موجب لعنت خداوند می، امت

 . گیرندمیورد نیفرت عموم قرار می، باشند و نهی و زجر دیگران نیاز داشته

 َد حُُدود هُ ُه و ن ت ع  و م َْ ن ْعصه ّللاَ  و ر سُول  »: خدا فرمود: منکرین پیامبر مستحق عذاب الهی 

خدا و پیامبر  و هر کس از؛ ﴾نساء/14﴿؛ ُنْدخهْلُه ن ار ا خ الهد ا فهيه ا و ل ُه ع ِ اٌب ُمههيٌَ 
ى واهد بود و براه در آن خحدود مقرر او تجاوز نماید وى را در آتشى درآورد که همواراو نافرمانى کند و از 

ذاب الهیی  عی مسیتحق  ، پس کسی که سرپیچی از دستور خدا وسیره پیامبر کند«. آور استاو عذابى خفت
 فتیار به عذاب گر شود که در دو نوبت مردمواجب می، اگر معصیت از طرف پیامبران صادر شود. خواهدشد
ز پیروی ا، مل کنندعبهره از عصمت باشد و مردم بخواهند طبق دستورات الهی یعنی اگر پیامبر بی. شوند

ز هیم  ل کنند بیا شوند اگر هم طبق عملکرد پیامبر خطاکار عمپیامبرشان تعصی کرده و مرتکب عذاب می
 . مستحق عذاب الهی خواهندشد که چنین امری محال و دور از انصاف است
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 و د گان خیدا هسیتن  پیامبران از برگزیید که در حالی، گناه و معصیت ظلم است: مبری از ظلم پیامبران
رای و ب، ﴾عمرانآل/161﴿: لَّوَ مَا کانَ لِنَبِی أَنْ یغا»: بوده که ملقب به نبوت شدندساحتشان از ظلم به دور 

و سیرزنش   مسیتحق عیذاب  پیامبران با ارتکاب معصییت  «. هیچ پیامبری شایسته نیست که خیانت نماید
شید که لعنت خدا بر سیتمگران  آگاه با؛ ﴾هود/18﴿؛ أَالَ لَعْنَةا اللّهِ عَلَی الظّالِمینَ: چون خدا فرمود، ندشومی
، الِمِینَ یَنَةالا عَهْةدِی الظَّة   قَةالَ الَ ... »: سیپارد دست ظالم نمیکه خدا زمام مردم را بهدرصورتی« . است

 در)ظلیم  بلکیه ، ندارد دیگران به ستم مطلق ظلم است و تنها معنای اینجا در"ظلم"از منظور ﴾بقره/124﴿
؛ خیویش  جیاى  بیه  چییز  هیر  گیذاردن  یعنی عدالت؛ رفته کار به کلمه وسیع معنای است و در( عدل برابر

)مکیارم . هید د قیرار  نیسیت  آن شایسته که موقعیتى در را چیزى یا کار شخص که است آن ظلم بنابراین

 (1/442: 1374، شیرازی

 : نین نگاشتاز قول استادش چ، )ع( درمورد استدالل آیه بر عصمت همیشگی معصومین عالمه طباطبایی

اسیتاد در  ؟ م داردوم عصیمت امیا  لیز  بر داللت، آیه این بیانی چه به: پرسید ما اساتید از یکی از شخصی»
ر همیه  ییا د ؛ دارد()وقسم پنجمی ناز یکی از چهار قسم بیرون نیستند ، مردم به حصر عقلی: جواب فرمود
دگی از سیتم  ر پایان زنیا در اول عمر ستمکارند و د، یا در هیچ مرحله از عمر ظالم نیستند، عمر ستمگرند

ن اسیت  آاجیلّ از  ، ع( )شأن حضرت ابراهیم. ستمگر عمرولی در پایان ، توبه کردند یا در آغاز عمر صالحند
ی اقطعیاً دعی  ، پیس  .اش بدهید را به گروه یکم و چهارم از ذریّه که از خدا درخواست کند که مقام امامت

گیاه  چهیی ، مه عمیر یعنی کسانی که در ه؛ امّا گروه دوم و سوم. شامل حال این دو دسته نیست)ع( ابراهیم
، روهایین دو گی   از، و افرادی که در ابتدای عمیر ظلیم کیرده و در آخیر آن توبیه کردنید      شدند گِرد ستم ن

در  ن کسی است کهآماند یک قسم و باقی می. )الینال عهدی الظالمین(: استنفی کردهدوم را خدا  قسم
 (1/274: 1374، همدانى)موسوى «پس او معصوم است، همه لحظات عمرش هیچ ظلمی مرتکب نشده

  ؛ ﴾21احیزاب/ ﴿؛ إنّما یرید اللّه لیذهب عنکم الرّجس أهل البیت ویطهّرکم تطهیةراً ... »: آیه تطهییر
پیاک کیردن   « . خواهد آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاک و پاکیزه گردانید فقط میخدا 

کننیده عصیمت آنیان    تضیمین ... کفر و، حسد، گناه، اعمّ از شرکی و پلید«مطلق رجس»خاندان نبوّت از
کیه   استفاده شده«انّما»کلمهازناپذیر است مخصوصا در این آیه با توجه به اینکه اراده خداوند تخلف. است

و  رجیس  هرگونیه  از بییت اهیل  کیه  گرفته قراراراده قطعى خداوند بر این  یعنیبراى حصر و تأکید است 
اینهیا معصیوم باشیند یعنیى خداونید مقیام       تیا  پلیدى و گناه پاک باشند و همین که خداونید اراده کیرده   

حضرت پییامبر ، در آیه مزبور را«اهل البیت»زمنظور ا، مفسّران شیعه. )عصمت(را به آنها عطا کرده است

، «بییت اهیل »و چون (604یی 6/603: 1404، سیوطى). دانندمیالسالم()علیهمحسن و حسین، فاطمه، علی،  )ص(اکرم
مصون بیوده  ، ها به آنان داده شدههای ناروایی که در برخی از کتابنسبت ازدیگر پیامبران نیز ؛ ندمعصوم
، زیرا از ساحت مقدّس خدا به دور است که به پیامبر فرمان دهد تیا از غییر معصیوم   ؛ هستند اند و معصوم
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 (226: 1381، آملی)جوادی. کاران و خطاکاران پیروی کندگنه

ت قبیل از   به عصمپس طبق عمومیت ادله قرآنی اثبات عصمت انبیاء و استدالل برخی از ادله که تلویحاً
م از خطا و سالتشان معصونظر خدا واجب است که انبیاء قبل و بعد از رتوان گفت از می؛ اشاره دارند، بعثت

طمینیان  ه ایشیان ا تا موجب شود امر تبلیغ به نحو شایسته صورت پیذیرد و میردم بی   ؛ اشتباه و ظلم باشند
 . داشته باشند

  )ص(روایات مؤیّد عصمت قبل از بعثت پيامبر اکرم -4

ز عصمت قبیل ا  ولی صریحاً به مسئله، صریح الزم دانستهکریم مسئله عصمت را به صورت هرچند قرآن
ت بنیی بیر عصیم   برای اثبات استدالل و ادعیای خیود از آییات م   . اشاره نکرده است )ص(پیامبر اکرم بعثت
انید و  هتصیریح کیرد   )ص(توان مدعی شد که برخی صحابه به عصمت قبل از بعثت رسول اکرممی، مطلق
 : بع روایی آمدهچون در منا( 103: 1390، )فاریاب. در اختیار نداریمای که خالف این مدعا باشد نشانه

و  کالمیی ، حتیوایی اخالقیی  که م البالغهنهج ترین خطبهطوالنی؛ خطبه قاصِعَهدر روایاتی همچون  
اشیاره کیرده و    )ص(اکیرم به عصمت پییش از بعثیت پییامبر   )ع( به طور ضمنی حضرت امیر؛ اجتماعی دارد

 از شییر  )ص(داز همان زمان کیه رسیول خی   ا»: داندمی )ص(تولد مامور تربیت حضرت فرشتگان را از زمان
وی را  ترین فرشته از فرشتگان خود را مأمور ساخت تا در طیول شیب و روز  خداوند بزر ، بازگرفته شد

ش حرکت های فضیلت و محاسن اخالق جهانیان وادارد و من هم مانند کودکی که به دنبال مادربه راه
سیاخت و  ای از اخالق برجسته خود برای من آشکار میی هر روز نکته تازه. کردماز او پیروی می کندمی

 (208-13/207: 1404، الحدیدابیابن؛ 222: تابی، شهیدی) «. داد که به او اقتدا کنممرا فرمان می
ییامبران از  پ، شیود یمی وجود دارد که از آنها برداشت «روایات مستفیض»روایاتی در بحاراالنوار با نام 

 (61-11/54: 1403، )مجلسی. ابتدای زندگی موید به روح القدس بودند

 از منظر قرآن، قبل از بعثت )ص(اکرمتنزیه نبی -5

  )ص(شبهه ضاللت پیامبر 1-5

 «. و تو را سرگشته یافت پس هدایت کرد؛ ﴾ضحی/7﴿؛ وَوَجَدَکَ ض الًّا ف هَدَى»

از قبیل  )ص(کیه پییامبر  ، سدی و مجاهید برداشیت کردنید   ، همچون کلبیاز تعبیر ضال در این آیه کسانی 
: 1420، )فخررازی. هم استناد کردند ﴾یوسف/3وشوری/52﴿گفتارشان به آیات رسالتش کافر بوده و در تأییدیة

امّا بیرای رفیع   ، به کار رفته ﴾شعراء/20﴿)ع( چنین تعبیری برای پیامبران دیگر مثل حضرت موسی (31/197
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هیای گونیاگونی   مفسرین پاسیخ ؛ ای را باید در تقدیر گرفتشبهه یا ضال معنای دیگری دارد یا کلمهاین 
 : از جمله؛ دادند

از نبوت  آگاهیمقصود نا: ی برای ضاللت ارائه کردندمعانی دیگر، شیخ طوسی و برخی دیگر از مفسران -
لت ضیال ، ا میراد یی ؛ وحی تفسیر شده استیا منظور از هدایت پایان دادن به سرگردانی دوران قطع ؛ است

 (10/369: تابی، )طوسی. وجه در پاسخ شبهه مطرح کردند5که برخی؛ قوم حضرت است

بییان کیرده   «یامبری یافتیعنی تورا گمراه از پ، وجدک ضاال عن النبوه فهداک إلیها»سید مرتضی مراد آیه را -
 دیر آییه فیرض  پس قطعیا عبیارتی در تقی   . حضرتش بوداست که این هدایت و مأموریت بزرگترین نعمت برای 

 (179و178: 1387، مرتضی)سید. گونه که شبهه افکنان گمراهی از دین و کفر را در تقدیر گرفتندهمان، شودمی

ردهای قرآنیی  لغت و کارب اهلل سبحانی چنین بیان کردند که اگرچه معنای کلمه ضالل درعالمه طباطبایی و آیت -
ییه تعبییر بیه    آاگیر در  ، داسیت خهیدایت خیود را وامیدار    ص( )ها ازجمله پیامبرامّا همه انسان؛ رار داردمقابل هدایت ق
همیان   ایین ، اسیت  شده یعنی هدایت او ذاتی نیست بلکه هدایت را از جانب خدا دریافت کرده)ص( گمراهی حضرت

 (20/311: 1423، طباطبایی؛ 271: 1382، تبریزی)سبحانی. توحید افعالی خداست

 افتن راهنمیا بیرای یی  ، مقصود از ضیاللت را حالیت سیرگردانی انسیان    ، اهلل معرفت در جواب شبههآیت -
 (111-109: 1374، رفت)مع. تواند مراتب سیر تکاملی را طی کندانسان تا عنایت الهی نباشد نمی. داندمی

. آگاه بودنید غافل و نا، غیب قرآن وپیامبر از وحی و ، اهلل مکارم معتقد است منظور آیه این است کهآیت -
 (27/103: 1374، شیرازی)مکارم

 حضییرت: دنییدآملییی بییا نقییل حییدیثی از مجمییع البیییان منظییور ضییال را بیییان کر  اهلل جییوادیآیییت -
 مخلوقات میان در و نهایىت یعنى: فرمود ﴾ضحی/6﴿؛ )أَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیمًا فَآوَىآیه درباره)ع( الرضاالحسنابى

 در گمنام یعنى ﴾ضحی/7﴿؛ )وَ وَجَدَکَ ضَالًّا فهدی، تو بسوى را مردم داد پناه پس نیست تو براى مانندى
؛ وَ وَجَدَکَ عائِلًا فاغنی)، توه ب فرمود هدایت را ایشان پس، شناختندنمی را تو مقام و فضل که مردم میان

. تیو  بسیبب  ار ایشیان  نمیود  نییاز بی پس دانش و بعلم را اقوامى نمودى سرپرستى و اراده که ﴾ضحی/8﴿
  (275: 1381، آملیجوادی؛ 10/766: 1372، طبرسی)

  )ص(شبهه سوء پیشینه و لغزش رفتاری پیامبر 2-5

 «و بار گرانت را از ]دوش[ تو برنداشتیم؛ ﴾شرح/2﴿؛ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَکَ»

 کیه  اعمالى در قرآن معنای گناه و وزرکسانی همچون قتاده و مجاهد به این آیه استناد کردند و از کاربرد 
: 1412، )طبیری . داننید برداشت کردند و این آیه را نافی عصمت میی ، بود زده سر جناب آن از بعثت از قبل
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طیور کیه   ولی همان؛ استناد کردندسوره فتح 2آیه به آیهاین ها همچنین برای برداشت خود از آن (30/150
 . گناه نیست، سوره فتح2بیان خواهدشد مراد از ذنب در آیه 

و سییاق  ( 7/380: 1405، )فراهیدی این برداشت با معنای لغوی؛ گفته شده وزر یعنی سنگینی بار رسالت الهی
: 1417، طباطبایی؛ 51/438: تابی، )طنطاوی. برای دریافت و امر رسالتشان[مطابقت دارد )ص(آیه]شرح صدر پیامبر

کیه عالمیه    برخیی از وجوهیاتی  . وجوهات دیگری نیز مطرح کردند"وزر"مفسران در مورد کلمه (20/315
 : عبارتند از؛ ذیل آیه شریفه در معنای وزر نقل کرد، طباطبایی

 (5/690: 1416، )بحرانی. تأویل کردندع( )المؤمنینکاستی وزر را بعضی به والیت امیر -
 . دهبو دشوار او بر وحى گرفتن بعثت اوائل در چون، از وزر سنگینی دریافت وحی منظور -

 . نه یا امهداد انجام باید که طور آن را الهى رسالت آیا اینکه در است جناب آن تحیر منظور -

 . بردهمى جناب آن آزار در دشمن تعدى از که است رنجى منظور -

 . داشته دل در خدیجه همسرش مر  و طالبابو عمویش مر  از که است اندوهى مراد -

 (191: 1387، )سیدمرتضی. است جناب آن امت گناه وزر از منظور -

 پیشیرفت  سیباب ا یعنی خیدا ، « )ص(خدا وزر رسول وضع»از اما نظر عالمه طباطبایی بر این است که مراد
 آن بیر  درصی  شیرح  دنبیالش  بیه  که بود ثقلى آن فروعات و دعوت و رسالت چون، کرد فراهم را دعوتش
 (531و 20/532: 1374، همدانی)موسوی. نمود تحمیل جناب

 قبل از بعثت )ص(شبهه غفلت و گمراهی پیامبر 3-5

؛ لِةهِ لَمِةنَ الْغَةافِلِینَ   کانتَ مِن قَبْ آنَ وَإِننَحْنا نَقاخُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَخِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ هَذَا الْقارْ»

کنییم و  یت مىما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحى کردیم بر تو حکا؛ ﴾یوسف/3﴿
  «خبران بودىتو قطعا پیش از آن از بى

مثیل   یشیان نییز  اممکن است این شبهه را ایجیاد نمایید کیه     )ص(واژه غافلین و خطاب آیه به پیامبر اکرم
قرآن : اندوحه آوردهامّا مفسران در پاسخ شبهه مطر. بوده است قومش قبل از وحی و رسالت گمراه در دین

ن مقیام  دار شید هدهقبل از ع )ص(را دربردارد که پیامبر)ع( هایی مثل داستان حضرت یوسفها و داستانپیام
و  (11/76: 1417، بیایی )طباط؛ تعیالی قیرار گرفیت   که مورد عناییت حیق  اطالع بود تا زمانیها بینبوت از آن
 ( 114: 1374، )معرفت. مسلماً بنا به شواهد تاریخی در کیش گمراهان قوم خود نبود )ص(پیامبر

  )ص(نسبت کفر و شرک قبل از بعثت پیامبر 4-5

دانستى کتاب چیست و ایمان]کدام تو نمى... ؛ ﴾شوری/52﴿.؛ ... مَا کانتَ تَدْرِی مَا الْکِتَابُ وَلَا الْإِیمَانا... »
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  «. ... است[

، مجلسیی : بیه نقیل از  ). قبل از رسالتشان دانستند )ص(ای این آیه را دلیل بر مشرک یا کافر بودن حضرتعده

 بیه  و، دانستنمى ار ایشان قرآن، قرآن نزول از که قبل، اما در اصل معنای آیه چنین است( 18/247: 1403
 معرفیت  و پییامبر  یدىتوح اعتقاد با منافاتى هیچ تعبیر این، نداشت ایمان و آگاهى آن تعلیمات و محتواى
چون اعتقیاد نداشیتن    (20/505: 1374، شییرازی )مکارم. ندارد او بندگى و عبادت اصول به آشنائیش و او عالى

پییش از   چگونه ممکین اسیت میردم   ؛ شودحضرت به شریعت موجب پایین آمدن شأن ایشان از مردم می
پییرو  ؛ سیت ی مبیری ا اورا انسان کامل خواند و از هرنقصی  بعثت متشرع به دینی باشند ولی پیامبر که خدا

جیا  خی مناسیک حیج بیه   قبل از بعثت بنا به شواهد تاری )ص(اکرمضمناً نبی (50: 1388، )تنها. شریعتی نباشد
: 1384، فیری )جع. ودنید بگفت و به عبادت و اصول اخالقی پایبند آورد و بسم اهلل قبل از غذا خوردن میمی

ا ه اگر هیدایت می  این است ک انا()مَا کانتَ تَدْرِی مَا الْکِتَابُ وَلَا الْإِیمَمقصود از : معرفت گفتاهلل آیت( 64
وَمَةا کانَّةا    دَانَا لِهَةذَا هِ الَّذِی هَالْحَمْدُ لِلّ... »: رو در جای دیگر آمیده نبود شما چیزی از خود نداشتید از این

ی ذیل آیة دیگری نیز مطرح اچنین شبهه (113: 1374، )معرفت. ﴾اعراف/43﴿.؛ . لِنَهْتَدِیَ لَوْال أَنْ هَدَانَا اللّهُ
اگر شرک ورزى حتما کردارت تبیاه  ؛ زمر/65؛ رِین ل ئِنْ أ شْر کْتَ ل یَحْبَط نَّ عَمَلُکَ وَل ت کُون نَّ مِن  الْخ اسِ»: شده

تضیمن  این خبر م گفته شده کهدر پاسخ شبهه نسبت شرک به پیامبر « . و مسلما از زیانکاران خواهى شد
توان  ()صرت رسولداند هرچند حضچون خدا می، توان آن را متوجه عموم امت ندانستو نمی، تهدید است

 (198: 1387، )سیدمرتضی. زندولی چنین عملی از او سر نمی، انجام آن را دارد

  )ص(آمرزش گناهان پیامبر 5-5

ا ت؛ ﴾فتح/2﴿؛ صِرَاطًا مُّسْتَقِیمًا كَ وَیَهْدِیَكَهُ عَلَیْمِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَلِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ »
 «. ست هدایت کندراهى را را بر تو تمام گرداند و تو را به شخدا از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت

ییه  آطبق این  مثل مجاهد شد که )ص(پیامبرگرامی اسالماین آیه مبارکه دستاویزی برای منکرین عصمت 
قبل از رسالت  ه گناهانسر زده و گناهان قبل از فتح مکه را ب )ص(گناهانی قبل و بعد از فتح مکه از پیامبر

شییعه در  . داردنی بخشش گناه معنیایی  ، چون تا گناهی نباشد، (16/262: تابی، )قرطبیتعبیر کنند  )ص(حضرت
 : چنین بیان داشتندپاسخ این اقوال 

، شیود می )ص(هایی که موجب انتساب گناه به پیامبربا نادرست دانستن دیدگاه، طوسی و طبرسیمرحوم  -
 )ص(که با شفاعت پیامبر، و معتقدند مقصود از ذنب گناهان پیشین و آینده امت است، آیه را به تأویل بردند

، )طوسیی . است که از ورود ایشان به مکه جلوگیری کردند-قریش-گناهان قومش یا مراد؛ شوندآمرزیده می

همین برداشت را سید مرتضی از آیه داشته و اسناد گناه به پیامبر را از سر  (9/168: 1372، طبرسی؛ 315-9/314: تابی
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 (193: 1387، )سید مرتضی. مجاز و توسع جایز دانسته است

ایین   بلکیه بیرای  ، نیسیت  ص()در واقع بر پیامبر، عتاب خدا در این آیه»: استآملی معتقد اهلل جوادیآیت -
گیر شیرک   پییامبر! ا  ای»: فرمایید مانند اینکه خدا می؛ است که امت بشنوند و مضمون آن را به کار بندند

اِیَّةاکِ  »: ینید گودر عرف راییج عیرب    (107: 1387، آملیجوادی ) «شودآوری همه اعمال و کردارت تباه می

: 1403، مجلسیی ؛ 2/630: 3651، )کلینیی  «. گویم که همسایه بشنودیعنی به تو می؛ عْنِی وَ اسْمَعِی یَا جَارَةاکا

 نچهچنا، است کانطبق گمان مشر )ص(اسناد ذ نْب به رسول اکرم»: اندو در جای دیگر ایشان آورده (9/222
؛ ﴾عراءش/14﴿؛ تلونولَهُم عَلی ذنبٌ فأخاف أن یق: فرعون بودطبق پندار آل)ع( اسناد گناه به حضرت موسی

از نظر آیت اهلل جوادی همچنین (275: 1381، آملیی )جودی «. امها گناه کردهدشمنان من نسبت به آنبرابر پندار 

اه و فیع و نیابودی گنی   ربیرای  ی دیگر، غفلت و گناه شوداز مانع  کهیکی برای دفع : استغفار دو گونه استآملی 
فعیی  استغفارشیان د ، تطهیر از گناه مصونند که به گواهی آیه)ع( اهل بیت عصمت و طهارت. استخطای موجود 
 (9/42: 1383، لیآم)جوادی. نددآموزش عصمت دا، همواره با درخواست آمرزش)ع( معصومانلذا است نه رفعی 

، دانندین)قریش(میمشرک یعنى جناب آن دشمنان احکام نسخ، گناه را آمرزش از عالمه معنای ذنب و مراد -
 دشیمنان  هکی  ننگیى  لکیه ،  )ص(شیدن حضیرت   داخل و مکه فتح وسیله به: بفرماید خواهدبه عبارتی خدا مى

ه مفرد برای عبیارات  از این جهت صیغ (18/385: 1423، )طباطبایی. کندمى زایل بچسبانند خدا او به خواستندمى
ص داده اختصا )ص(ولرفته است چون آیات آغازین سوره این فتح یا صلح حدیبیه را به حضرت رسآیه به کار 

 .  نیز شد )ص(ای شامل حال یاران حضرتکه فواید گستردهدر صورتی، است

: 1404، ی)مجلس و شیعه (4/66: 1423، )بلخی ا بر روایاتی که در کتب اهل سنتهمچنین بیان شده که بن -

کرگزار خیدا  شی های معصومین برای آمرزش گناهانشان نبوده بلکه ایشان عبادت؛ است موجود( 89ی17/76
کیار رفتیه   لغویش ب وبودند و واژه ذنب حقیقت شرعیه ندارد و چه بسا در معنایی غیر از معنای اصطالحی 

 (244-242: 1385، )انواری. است

ایین  . دنید نسبت دا)ص( برگناه موخر را به امت پیامو )ع( گناه مقدم را به حضرت آدم، برخی برای حل این شبهه -
گر ذنیب را  و برخی دی. ا به پیامبر دیگری نسبت داده شده استرآن ، درست نیست چون با نفی گناه از پیامبری

دایت خی ؛ ر اهلل لیک غفی »تعبییر دعیایی  « لیغفر لیک اهلل »ترک مستحبات و ترک اولی تعبیر کردند یا از عبارت 
 (194و193: 1387، )سید مرتضی. داندامّا سید مرتضی چنین وجوهی را ضعیف می. کردندرا برداشت «بیامرزد

 گيرینتيجه

باید معصوم باشیند و عمومییت ادلیه بیه      )ص(با بیان ادله قرآنی اثبات شد که پیامبران از جمله پیامبر اکرم
قبیل از بعثیت    )ص(مکرم اسیالم و نبی )ع( توان قائل بر عصمت انبیاءای است که بنا به حکم قرآن میگونه
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آیاتی که شبهه عدم عصمت قبل از . بنابراین نظر امامیه که معتقد به عصمت مطلقه هستند تایید شد. شد
اند و دربیاره آییات   آورند نیز مورد بررسی از نظر مفسران شیعه قرار گرفتهرا بوجود می )ص(اکرمبعثت پیامبر

مبرا  را )ص(و همگی پیامبراکرم؛ ود دلیلی بر عصمت معرفی شدندو حتی برخی از آیات خ؛ رفع شبهه گردید
، و از نظر شیعه طلب آمرزش و مغفرت از طرف پییامبر . دانستند، از شبهاتی که ذیل این آیات مطرح شده

 . برای بخشش گناهان نیست

 منابع

 قرآن کریم .1

 البالغهنهج .2

 . الجبل دار، بیروت، معجم مقاییس اللغه، م(1991)، احمد، ابن فارس .3

، اسیالم آبیاد  ، تیتحقیق عبدالرحمان بن محمید السیور  ، تفسیر مجاهد، تا()بی، مجاهدبن جبر، ابن مصباح .4
 . مجمع البحوث االسالمیه

 . دار احیاء التراث العربی، بیروت، لسان العرب، م(1995)، مکرممحمدبن، ابن منظور .5

، سیفینه ، در قیرآن  و ترک اوالی انبییاء )ع( ضاامام ر(1392زمستان)، امین، خوشرفتار؛ محسن، احتشامی نیا .6
 . 41شماره -سال یازدهم 

 . چاپ چهارم، دارالکتاب العربی، بیروت، الغدیر، ق(1397)، عبدالحسین، امینی .7

 . ره()هشی امام خمینیقم موسسه آموزشی و پژو، ، لغزش ناپذیری پیامبران در قرآن، (1385)، جعفر، انواری .8

 . امیرکبیر، تهران، تاریخ تطبیقی ایران با کشورهای جهان، ش(1381)، اهللعزیز، بیات .9

 . مکتبه الکلیات الزهریه، مصر، شرح العقاید النسفیه، تا()بی، سعدالدین، تفتازانی .10

و پژوهشیی   انتشارات موسسه آموزشیی ، بررسی دین پامبر اعظم پیش از بعثت، ش(1388)، محسن، تنها .11
 . )ره(امام خمینی

 . چاپ دوم، انتشارات مفید، تهران؛ معارف و معاریف؛ ش(1376)، سید مصطفی، حسینی دشتی .12

 . دار الغدیر، جابی، العقائد الحقّة، (ق1428)سید علی، حسینی الصدر .13

 . دارالعلم، قم، شیروانی علی ترجمة، المراد کشف ق(1383یوسف) بن حسن، حلی .14

، 1هعتزلیه و امامیی  م، از دییدگاه اشیاعره   )ص(اکرمتا( بررسی تطبیقی قلمرو عصمت پیامبر)بی، محمد، خانی .15
 . 69شماره ، نشریه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال جامع علوم انسانی

، قیم ، لبیی تصیحیح محمدبدرالیدین النعمیانی ح   ، م( شرح المواقف1907)، شریف علی بن محمد، جرجانی .16
 . شریف الرضی

 . نشر معارف، قم، از منظر قرآن تاریخ اسالم، ش(1384)، یعقوب، جعفری .17

 کترونیکی[]استفاده از نسخه ال. مرکز نشر اسراء، قم، تسنیم، ش(1378)، عبداهلل، آملیجوادی .18

]اسیتفاده از نسیخه   . مرکیز نشیر اسیراء   ، قیم ، وحی و نبوت در قیرآن ، (ش1381)، -------------- .19
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 الکترونیکی[

]استفاده از  .اپ سوممرکز نشر إسراء چ، قم، قرآنی پیامبران در سیره، ش(1383)، -------------- .20
 نسخه الکترونیکی[

 ونیکی[]استفاده از نسخه الکتر. مرکز نشر اسراء، پیامبر رحمت، ش(1385)، -------------- .21

ه از نسیخه  ]اسیتفاد . چاپ پنجم، اسراء: قم، سیره رسول اکرم در قرآن، (ش1386)، -------------- .22
 الکترونیکی[

، کز اسراءمر، قم، سید محمود صادقی: دفتر دوم تحقیق، نسیم اندیشه، ش(1387)، -------------- .23
 ]استفاده از نسخه الکترونیکی[

خه ]اسییتفاده از نسیی. مرکییز نشییر اسییراء : قییم، ادب فنییای مقربییان، (ش1388)، -------------- .24
 الکترونیکی[

محمید  : قییق تح، المفردات فی غرییب القیرآن   ،ق(1412)، ابی القاسم الحسین بن محمد، راغب اصفهانی .25
 . دارالمعرفه، لبنان، خلیل عتیانی

، ترجمییه و تحقیییق مفییردات الفییاظ قییرآن ، (ش1374)، ------------------------------- .26
 . مرتضوی؛ تهران؛ غالمرضا، خسروى حسینى: مترجم

، رازی یرفخی  و طوسییی  شیییخ  دیییدگاه  از انبییا عصمیت مسئلهبررسیی ، ش(1389)افضیل ، افرحییم .27
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