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 سوره عبس

  آيه است 42نازل شده و داراى  » مكه «  اين سوره در 
ِحيم بسم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ� 

کَّى  ﴾٢﴿ أَْن َجاَءهُ األْعَمى ﴾١﴿ َعَبَس َوتََولَّى أَْو َيذَّکَُّر َفتَْنَفَعهُ  ﴾٣﴿ َوَما يُْدِريَک َلعَلَّهُ َيزَّ
ا َمِن اْستَْغَنى ﴾٤﴿ الِذّْکَرى کَّى ﴾٦﴿ فَأَْنَت َلهُ تََصدَّى ﴾٥﴿ أَمَّ ا َمْن  ﴾٧﴿ َوَما َعَلْيَک أَال َيزَّ َوأَمَّ

فََمْن َشاَء  ﴾١١﴿ َکال إِنََّها تَْذِکَرةٌ   ﴾١٠﴿ فَأَْنَت َعْنهُ تََلهَّى ﴾٩﴿ َوُهَو َيْخَشى  ﴾٨﴿ َجاَءَک َيْسَعى
َمةٍ  ﴾١٢﴿ َذَکَرهُ  َرةٍ  ﴾١٣﴿ ِفی ُصُحٍف ُمَکرَّ  ِکَراٍم َبَرَرةٍ  ﴾١٥﴿ بِأَْيِدی َسَفَرةٍ  ﴾١٤﴿ َمْرفُوَعٍة ُمَطهَّ

  ِمْن نُْطفٍَة َخلََقهُ فََقدََّرهُ  ﴾١٨﴿ َخَلَقهُ ِمْن أَِیّ َشْیٍء     ﴾١٧﴿  قُِتَل اإلْنَساُن َما أَْکَفَرهُ  ﴾١٦﴿
ا َيْقِض  ﴾٢٢﴿ ثُمَّ إَِذا َشاَء أَْنَشَرهُ  ﴾٢١﴿ ثُمَّ أََماتَهُ فَأَْقَبَرهُ  ﴾٢٠﴿ ثُمَّ السَِّبيَل َيسََّرهُ   ﴾١٩﴿ َکال لَمَّ

ثُمَّ َشقَْقَنا  ﴾٢٥﴿ اْلَماَء َصبTاأَنَّا َصَبْبنَا  ﴾٢٤﴿  فَْلَيْنُظِر اإلْنَساُن إَِلى َطعَاِمهِ  ﴾٢٣﴿ َما أََمَرهُ 
 ﴾٢٩﴿ َوَنْخال َوَزْيتُونًا ﴾٢٨﴿ َوِعَنبًاَوَقْضبًا ﴾٢٧﴿ َحبTافَأَْنَبتْنَا ِفيَها  ﴾٢٦﴿  األْرَض َشقTا

فَِإَذا َجاَءِت  ﴾٣٢﴿ َمتَاًعا َلُکْم َوألْنَعاِمُکمْ  ﴾٣١﴿  َوفَاِکَهةً َوأَبTا   ﴾٣٠﴿   ُغْلبًا َوَحَداِئقَ   
ةُ  اخَّ ِه َوأَِبيهِ  ﴾٣٤﴿ َيْوَم َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيهِ  ﴾٣٣﴿ الصَّ   َوَصاِحَبتِِه َوَبِنيهِ  ﴾٣٥﴿ َوأُِمّ

َضاِحَکةٌ  ﴾٣٨﴿ ُوُجوهٌ َيْوَمِئٍذ ُمْسِفَرةٌ   ﴾٣٧﴿  ِلُکِلّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ َشأٌْن يُْغِنيهِ    ﴾٣٦﴿
أُوَلِئَک ُهُم   ﴾٤١﴿  تَْرَهقَُها َقتََرةٌ  ﴾٤٠﴿ َيْوَمِئٍذ َعَلْيَها َغَبَرةٌ َوُوُجوهٌ    ﴾٣٩﴿  ُمْستَْبِشَرةٌ 

  ﴾٤٢﴿ اْلَکَفَرةُ اْلَفَجَرةُ 
  معلومات مؤجز:

) يک 1نيز ياد می شود ، اين سوره دارای ( » سفره « به نام سوره » عبس « سوره 
پنجصد )  552( ) يکصدو سی وسه کلمه،  133دو آيت، (  ) چهل و 42رکوع، (

  ) دوصدو نودودو نقطه است. 292( و  وپنجاه دو حرف

  تسميه:  وجه
  كه»  يعنی تُرش رويی عبوست«با ذكر   افتتاح  سبب  به  سوره  اينمفسرين می نويسند که : 

  مهم  كاری  به  آن  در وقت مصروفيت   و بر انسان  بشر است  و جبلی عادتی   از اوصاف
  شد.  ناميده»  عبس«شود،  می  چيره
نام » عبس « قابل تذکر است که  . اين سوره گرفته شده است از اولين آئه » عبس «نام 

  .اين سوره است نه عنوانی برای مضامين آن

  اسباب نزول:
رضی   مكتوم  ام عبدهللا بن  در شأن  سوره  اند: اين  گفته  كريمه هٔ سور  اين  نزول  سبب  در بيان  مفسران 

شد. داستان آن را مفسرين چنين بيان   هللا عنها نازل رضی  خاله حضرت بی بی خديجه پسرهللا عنه 
  فرموده اند:

از   جمعی  هللا  صلّی هللا عليه و سلّم آمد كه  نزد رسول  رضی هللا عنه نابينا درحالی  مكتوم  ام عبدهللا بن 
و   خلف بن ، اميه عبدالمطلب  بن ، عباس هشام  بن ، ابوجهل دو فرزند ربيعه  و شيبه  ـ عتبه  قريش  سران

صلّی هللا عليه و سلّم آنان را   حضرت  نشسته بودند و آن نزد آنحضرت   مغيره  وليدبن
اين بزرCان   با مسلمان شدن  كه دان بود ب اميد  . كردند می   دعوت  اسالم  سوی به

  شوند.  نيز مسلمان  ديگران  قوم 
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بخوانيد و مرا از   هللا! بر من رضی هللا عنه گفت: يا رسول  مكتوم ام اثنا عبدهللا بن  در اين 
  را در حالی  خويش  سخن  دهيد واين  ، تعليم است  داده  شما تعليم  به  عزوجل  خدای  كه  آنچه

  قريش  رانس  دعوت صلّی هللا عليه و سلّم به   هللا   رسول  دانست نمی  كرد كه تكرار می
  اند. مشغول

  كند، ناخوش می  را قطع  او سخنشان  امر را كه  صلّی هللا عليه و سلّم اين  حضرت  آن  پس 
  . ( و عبوس شدند)رو برگردانيدند  كشيدند و از وی  در هم  چهره  داشته
  مكتوم ام م ابنهللا  صلّی هللا عليه   و سلّ   رسول  شد. بعد از آن  نازل  سوره  اين  بود كه همان 

ربی:   فيه  عاتبنی  مرحبا بمن«گفتند:  ديدند، می او را می  داشتند و چون می را گرامی  
  ». كرد  عتاب  خاطر وی مرا به  پروردگارم  كه  آمد كسی خوش 

كار و   به  كه  هستم  آماده  من  يعنی» ؟ داری  كار و نيازی  آيا هيچ«گفتند:  او می  به  گاه آن
  . تو بپردازمنياز 

   والی  عنوان سيرت نويسان می نويسند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  دو بار او را به
  تعيين نموده است. ،زمانيکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم عازم غزوات ميگردد  شهر مدينه

هرگز   ، نه هسور  اين  صلّی هللا عليه   و سلّم بعد از نزول   هللا   رسول  كه  است شده   روايت
  مشغول  امور توانگری  به  پرداختن  خود را به  كشيدند و نه  در هم  چهره  فقيری  بر روی
  ساختند.

طرز افاده به کالم غايب از هللا تعالی که مخاطب پيام اسالم را قرار نمی دهد و ميفرمايد: 
ری تعالی نه عبوس و ترش رو شده وقتيکه به وی کور آمد. يعنی ذات با –عبس و تولی 

Cفتند که: عبوس و ترش روی شدی زمانيکه شما را کور مخا طب قرار دادند. اين طرز 
عالی افاده ادب و غصه در هم خلط و تربيت و تعين حدود انسان و رسالت وی در هدايت 
و است. اين به ذات خود نوعی از اعجاز قرآنی است که در افاده روش خاص به خود را 

   دارد.

  به شدن:شرايط صحا
علماء در مورد شرايط صحابه ميفرمايند که: يکی ازشروط صحابی بودن ديدن پيامبر 

همچون ابن مکتوم که در محضر رسول  صلی هللا عليه وسلم است آيا اشخاص  نابينايی
  بودند جزو صحابه محسوب می شوند ويا خير؟  هللا صلی هللا عليه وسلم

  بصورت زير است:شروط صحابه بودن درجواب بايد گفت :
  شخص در هنگام زندگی  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  را مالقات کرده باشند. - 1
  به پيامبر صلی هللا عليه وسلم ايمان آورده و با ايمان نيز از دنيا رفته باشند. - 2

حال اگر کسی يکی از دو شرط فوق را نداشته باشد، او جزو اصحاب رضی هللا عنهم 
  قرار نمی گيرد.

ی عبدهللا بن ام مکتوم رضی هللا عنه هر چند نابينا بوده است ولی دو شرط فوق را ول
داشته است! زيرا شرط صحابی بودن ديدن چهره ی پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيست! 

بلکه مالقات پيامبر صلی هللا عليه وسلم است و مالقات يعنی حضور رساندن نزد پيامبر 
مالقات با ديدن فرق می کند و علما شرط را بر ديدن نکرده صلی هللا عليه وسلم. و لذا 
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  اند بلکه شرط بر مالقات است.
مثال اويس قرنی رحمه هللا هرچند که در زمان حيات پيامبر صلی هللا عليه وسلم به ايشان  

ايمان آوردند و همچنين با اسالم وفات کردند، ولی چون هرگز موفق به مالقات پيامبر 
   .ه وسلم نگرديد، او شامل صحابی نمی باشدصلی  هللا علي

  عبس: هٔ کلی سور یمحتو
 سوره اين که يافت خواهيم در اندازيم، به نظر کل بصورت ،عبس سورهٔ  یمحتو به اگر
  شود: می خالصه اساسی موضوع 5 در
 برخورد جو حقيقت نابينای مرد برابر در که کسی به نسبت خداوند شديد عتاب - 1 

  نداشت.  مناسبی
   الشان عظيم قرآن جايگاه و اهميت - 2 
   الهی های نعمت برابر در انسان ناسپاسی - 3 
   الهی های نعمت از ای گوشه بيان - 4 
  کافران و مؤمنان سرنوشت سرانجام و  قيامت - 5 

  ز:ـمؤج وتفسيرترجمه 
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّU ِبْسِم  

  به نام هللا بخشنده مهربان
   ).چهره درهم کشيد، و روی بر گردانيد،( )1» ( َوتََولَّى َعَبَس « 
   ( كه چرا آن كور نزد وى آمد ).  )2» (أَن َجاءهُ اْألَْعَمى  « 
كَّى «  ( چه چيزی آگاهت ساخت ، شايد او خودش را پاکيزه  )3» (  َوَما يْدِريَك َلَعلَّهُ يزَّ

  می ساخت ).
سبب نزول   « جمله مفسرين معاصر می فرمايد :از عالمه عبدالرحمن سعدی رحمه هللا 

منان آمد تا از پيامبر (صلی هللا عليه ؤ اين آيات کريمه اين است که مرد نابينايی از م
پيامبر  وسلم) بپرسد و از او ياد بگيرد. در همان لحظه مردی از ثروتمندان نيز آمد.

(صلی هللا عليه وسلم) برای هدايت شدن مردم به شّدت عالقمند بود. بنابراين پيامبر 
(صلی هللا عليه وسلم) رو به مرد ثروتمند نمود و به او توجه کرد و از مرِد نابينا روی 

تا اين ثروتمند را هدايت کند، و به هدايت شدن و پاکيزه شدن او طمع ورزيد.  گردانيد،
َعَبَس « کرد و فرمود: سرزنشی نرم پيامبربزرCوار اسالم را ) ( او را پس خداوند

در برابر فقير چهره در هم کشيد و بدن خود را به سوی ثروتمند کج کرد. سپس » َوتََولَّی
کَّی« سبب توجه پيامبر را به آن ثروتمند بيان کرد و فرمود:  تو چه » َوَما يُْدِريَک َلَعلَّهُ َيزَّ

أَْو َيذَّکَُّر « نابينا از اخالق زشت پاک گردد و به اخالق زيبا آراسته شود.  می دانی شايد
يا آنچه را که به او فايده می رساند بپذيرد و از اين پند بهره مند شود و » َفتَنَفعَهُ الِذّْکَری

اين فايده بزرگی است که هدف از بعثت پيامبران و موعظه واعظان و پنددادن پنددهندگان 
  ست.همين ا

پس توجه کردن تو به کسی که نزدت آمده و خود را نيازمند تو می داند مناسبتر و 
ضروری تر است. و اما روی آوردن و پرداختن تو به توانگری که خود را بی نياز می 
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داند و نمی پرسد و عالقه ای به خير ندارد، و رها کردن کسی که از اين توانگر بسی 
ست، چون اگر آن توانگر تزکيه نشود گناهی بر تو نيست و سزاوارتر است، شايسته تو ني

  تو به خاطر کار بد او مورد بازخواست قرار نمی گيری.
  امر مشخصی به خاطری امر موهومی ترک نمی شود:

هيچگاه امر مشخصی، به «مفسرين ميگويند: اين جا قاعده معروفی به دست می آيد که 
مصلحتی که تحقق يافته است نبايد به خاطر خاطر امر موهومی ترک نمی گردد، و 

و بايد به طالب علم و کسی که نيازمند » مصلحتی که گمان تحقق آن می رود رها شود.
  ».دانش است و به آن عالقمند می باشد از کسی که چنين نيست بيشتر توجه شود

  مثابه وسلم به صلی هللا عليه  اکرم رسول   رفتار از جانب  گونه  اين  که  ذکر است  شايان
انبيا عليهم  عصمت   با اصل  در تصادم  بود و نه  گناه  کارشان  اين  بود لذا نه  افضل  ترک

  است  انسانی  سرشت  تابع  سر زد که  ای بر اثر انگيزه  کار ايشان  السالم است، زيرا اين
  از آنها مرفوع  تکليف  اسالم  در شريعت  که  اموری  ، يعنی و گريه  ، رضا، خنده مانند خشم

هللا  صلی هللا عليه وسلم   رسول  دانست نمی  بود که  نيز اين  مکتوم ام  . عذر ابن است  گرديده
  شوند.  مشرف  اسالم  به  گويند که می  سخن  اميد با آنان  اند و بدين مشغول  ديگران  به
ْكَرى «    ی گرفت وپند سودمندش می ساخت).( يا پند م) 4» ( أَْو يذَّكَُّر َفتَنَفعَهُ الذِّ
ا َمِن اْستَْغَنى «    داند). نياز می ( اما آن کس که خود را بی)  5» (  أَمَّ
  آوری). ( تو به او روی می)  6» ( فَأَنَت َلهُ تََصدَّى « 
كَّى «    (وبر تو الزامی نباشد اگر خود را پاکيزه نساخت ) .)   7» (َوَما َعَليَك أَالَّ يزَّ
ا َمن َجاءَك يْسَعى َوأَ «    که شتابان به نزد تو آمد).  (و اما کسی)   8» ( مَّ
  ( و از خدا ترسان است).)  9» (َوُهَو يْخَشى « 
  ( پس تو يی از وی بی پروايی کنان ) .)   10» (فَأَنَت َعْنهُ تََلهَّى « 
  ای ). است ، اين است ياد دهانی (نه چنين)  11» (َكالَّ إِنََّها تَْذِكَرةٌ « 

خداوند متعال می فرمايد:  به حق اين موعظه و پندی از جانب خداوند است که با آن 
بندگانش را پند می دهد و آنچه را که به آن نياز دارند در کتابش مشخص می نمايد. پس 

عمل کند. همان   هرکس که می خواهد به آن»فََمن َشاء َذَكَرهُ « وقتی اين روشن شد، 
بُّکم فََمن َشآَء َفليوِمن َوَمن َشآَء « عال می فرمايد:طور که خداوند مت َوقُِل الَحقُّ ِمن رَّ

حق از جانب پروردگارتان است پس هرکس می خواهد ايمان بياورد و « و بگو:» َفليکفُر
 »هرکس می خواهد کفر ورزد.

  سپس محل نگهداری اين پند، و بزرگی و بلندی مقام و منزلت آن را بيان کرد و گفت:
  ).پس هرکس بخواهد از آن پند گيرد.()  12» ( فََمن َشاء َذَكَرهُ  «
َمٍة « َكرَّ   های گران قدر است). (در صحيفه)  13» (ِفی ُصُحٍف مُّ
در صحيفه هايی واال و دارای مقام بلند و پاک و به دور از آفت ها است و دست شيطان   

در دست نويسندگانی است و آن ها » َسَفَرةٍ ِبأَيِدی « ها به آن نمی رسد.بلکه اين صفحه ها 
  فرشتگان می باشند که سفيران خدا در ميان خدا و بندگانش هستند.

َرٍة « َطهَّ ْرفُوَعٍة مُّ   (بلند مرتبه ای پاکيزه ای ).)  14» ( مَّ
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  . به دست (فرشتگان =) سفيران (وحی است)( ) 15» (  بِأَيِدی َسَفَرٍة «
  ).بزرگوار و نيکوکار( ) 16» ( ِكَراٍم َبَرَرٍة « 
نَساُن َما أَْكَفَرهُ «   مرگ بر (اين) انسان، چقدر نا سپاس است؟!)( ) 17»( قُِتَل اْإلِ
  ).(هللا) او را از چه چيز آفريده است؟(  ) 18» (  ِمْن أَی َشیٍء َخَلَقهُ «
ده است، آنگاه او را او را از نطفة (نا چيز) آفري () 19» ( ِمن نُّْطفٍَة َخَلقَهُ فََقدََّرهُ «

  )  موزون ساخت.
  ( سپس راه را برای او آسان گرداند). ) 20» ( ثُمَّ السَِّبيَل يسََّرهُ « 
  گرداند). ميراند و وارد قبرش می (بعد او را می ) 21» ( ثُمَّ أََماتَهُ فَأَْقَبَرهُ « 
  گرداند). ( سپس هر وقت بخواهد او را زنده می ) 22» (ثُمَّ إَِذا َشاء أَنَشَرهُ « 
ا يْقِض َما أََمَرهُ «  پندارد) او هنوز آنچه را  هرگز چنين نيست، (که او می () 23»(َكالَّ لَمَّ

  ) که (هللا) فرمان داده، به جای نياورده است.
نَساُن إَِلى َطعَاِمهِ «   رد).(انسان بايد به خوراک خود بنگ ) 24» (فَْلينُظِر اْإلِ
اين آيه مبارکه از لزوم نظر کردن به طعام سخن به ميان آمده است و بدون شک  در

معنای ظاهری آيه همان غذاهای جسمانی است که در ادامه آيات اين سوره به آن اشاره 
  .شده ولی غذای روح را نيز می توان از اين آيه استفاده کرد

جسم همانگونه که جسم او نياز به  به عبارتی ديگر چون انسان ترکيبی است از روح و
مفسرين در تفاسير .غذاهای مادی دارد ، روح او نيز محتاج به غذای روحانی است

  .خويش می نويسند که :اين آيه ازجمله  آياتی است که دارای معنای عام است
  ).تيمگمان ما آب فراوان (از آسمان) فرو ريخ بی( ) 25» (  أَنَّا َصَبْبنَا اْلَماء َصبّاً «

  (سپس زمين را شگافتيم به نيکی شکافتيم ) . ) 26» (  ثُمَّ َشقَْقَنا اْألَْرَض َشقّاً « 
  ) .آنگاه در آن دانه (های فراون) رويانديم( ) 27» ( فَأَنَبتْنَا ِفيَها َحبّاً « 
  (و انگور و سبزيجات را). ) 28» ( َوِعَنباً َوَقْضباً « 
  (و زيتون و درختان خرما را). ) 29» (  َوَزيتُوناً َوَنْخالً « 
  های پر درخت و انبوه را). (و باغ ) 30» (  َوَحَدائَِق ُغْلباً « 
  (و ميوه و گياهی را) . ) 31» ( َوفَاِكَهةً َوأَبّاً « 
تَاعاً لَُّكْم َوِألَْنَعاِمُكْم «  تان  گيری شما و چهار يايان ها) برای بهره (همۀ اين(  ) 32» (  مَّ

  ).است.
ةُ  « اخَّ   ) که (آن) صدای مهيب (قيامت) فرا رسد. پس هنگامی( ) 33» (  فَِإَذا َجاءِت الصَّ

  که انسان از برادرش بگريزد). ( روزی ) 34» ( يْوَم يِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيِه « 
ِه َوأَِبيِه «    ( و از مادر و پدرش ). ) 35» (َوأُّمِ
  (و از همسر و فرزندانش (نيز بگريزد). ) 36» ( َوَصاِحَبتِِه َوَبِنيِه « 
ْنُهْم يْوَمِئٍذ َشأٌْن يْغِنيِه «  در آن روز هرکس را کاری است که اورا ( ) 37» ( ِلُكّلِ اْمِرٍئ ّمِ

  ). به خود مشغولش دارد
ْسِفَرةٌ «    ).هايی در آن روز گشاده و روشن است چهره( ) 38» (   ُوُجوهٌ يْوَمِئٍذ مُّ
  (خندان و شادان). ) 39» (ْستَْبِشَرةٌ َضاِحَكةٌ مُّ  «
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  ) هايی در آن روز غبار آلود است. و چهره( ) 40» (َوُوُجوهٌ يْوَمِئٍذ َعَليَها َغَبَرةٌ «
  ).ها را پوشانده است سياهی (و  تاريکی) آن( ) 41» ( تَْرَهقَُها َقتََرةٌ « 
  ) .همان کافران فاجرند اينان(  ) 42» (أُْوَلِئَك ُهُم اْلَكَفَرةُ اْلَفَجَرةُ  «
 مخاطب اين سوره کيست : 

، حديث صحيح وجودداردکه مخاطب اين سوره پيامبراسالم »عبس « درمورد سوره 
(صلی هللا عليه وسلم) ميباشند. واينکه قاضی عياض وديگرعلمای اهل سنت گفته اند که 

  اين سوره برای کسی ديگرنه پيامبرنازل شده است.
فی » عبس وتولی«أنزلت: «عايشه رضی هللا عنها روايت کرده اند: ترمذی و حاکم از 

ابن أم مکتوم األعمی أتی رسول هللا صلی هللا عليه وعلی  وسلم فجعل يقول: يا رسول هللا 
أرشدنی، وعند رسول هللا صلی هللا عليه وعلی آله وسلم رجل من عظماء المشرکين ، 

سلم يعرض عنه ، ويقبل علی اآلخر . ويقول : فجعل رسول هللا صلی هللا عليه وعلی آله و
  ).3331ترمذی (». تری بما أقول بأسا ففی هذا نزل

يعنی: ابن ام مکتوم نابينا بود خدمت پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم آمد و گفت: ای 
رسول خدا! مرا به راه راست راهنمايی کن تا رستگار شوم، در آن حال يکی از بزرگان 

مبر نشسته بود، پيامبر از ابن ام مکتوم رخ برتافت و روی به جانب آن قريش نزد پيا
توجهی و  بری؟ آن غافل با بی بزرگ کرد و گفت: آيا به اهميت و قوت سخنانم پی می

  را نازل کرد.   »أَن َجاءهُ اْألَْعَمی* َعَبَس َوتََولَّی« غفلت گفت: نه، پس خدا آية 
سيوطی گفته: »  اسباب النزول « قيق بر کتاب عبدالرزاق مهدی (محدث معاصر) در تح

 845و واحدی  514/  2، حاکم 535، ابن حبان 3331اين حديث صحيح است، ترمذی 
. ناگفته  به شرط بخاری و مسلم صحيح است گويد: اين حديث  روايت کرده اند. حاکم می

  ).3331(  صحيح الترمذيم« نماند که شيخ  البانی نيز اين حديث را صحيح می داند: 
ابويعلی نيز مانند اين روايت را از انس نقل کرده ولی نام آن مرد را ابی بن خلف گفته 

  است.
 5از قتاده از انس روايت کرده اسناد آن حسن است، (مسند ابويعلی  33624در: طبری 

از قتاده بدون  3494» تفسير قرآن«  دار المأمون للتراث دمشق) عبدالرزاق در  431/ 
   س روايت کرده است با اين وصف به حديث قبلی شاهد است.ذکر ان

پس بنا به صحت حديث مربوطه (که شواهد ديگری هم دارد) قضيه درباره پيامبر صلی 
  هللا عليه وسلم و نحوه برخوردش با عبدهللا بن ام مکتوم است.

  صلی هللا عليه هللا  رسول  دانست نمی  بود که  نيز اين  مکتوم ام  قابل تذکر است که:عذر ابن
  شوند.  مشرف  اسالم  به  گويند که می  سخن  اميد با آنان  اند و بدين مشغول  ديگران  وسلم به

  در روايت ابن کثير امده است:
که حضرت عبد هللا بن ام مکتوب صحابی نا بينا از پيامبر صلی هللا عليه وسلم تقاضا 

يم دهد ، ونسبت به پاسخ ااين سوال اصرار نمود ، تا آيه ای از قرآن مجيد را به او تعل
فوری داشت ، ورسول هللا صلی هللا عليه وسلم مشغول به تبليغ سران کفار مکه بود که 
عبارت بودند از : عبه بن ربيعه ، ابو جهل بن هشام وحضرت عباس بن عبد المطلب 
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رت صلی کاکای آن حضرت که تا آن زما ن به اسالم مشرف نگرديده بود ، لذا آن حض
هللا عليه وسلم از اين اصرار عبد هللا بن ام مکتوم وتقاضای جواب فوری او ، ناراحت شد 

، زيرا حضرت عبد هللا از مسلمانان پخته وهميشه حاضر  در صحته بود ، می توانست 
در اوقاتی ديگر ، سؤال کند، ودر تاخير نمودن به پاسخ او ، ترس نقصان در دين وجود 

ف رؤسای قريش که آنها نه هميشه کلمه هللا را به گوش آنها بر ساند ، نداشت ، بر خال
ودر اين  وقت به گفتگوی آن حضرت صلی هللا عليه وسلم گوش فرا می دادند ، لذا 

امکان داشت ايمان بياورند ، واگر گفتگو با آنها قطع می شد ، محروميت آنها از ايمان 
  آشکار بود.

، آن حضرت صلی هللا عليه وسلم از پاسخ دادن به سؤال  با توجه به اين احوال واوضاع
حضرت عبد هللا روی گردانيد ، وناگواری خود را اظهار داشت ، وصحبت تبلغ را که با 

کفار قريش در جريان بود ، بر قرار نمود . پس از اختتام جلسه آيات مذکورسوره ای 
نازل گرديد ، ودر آنها اين روش آن حضرت صلی هللا عليه وسلم ناپسند قرار »  عبس«

  داده شد ، وبه او رهنمايی گرديد .
چون اجتهاد آن حضرت صلی هللا عليه وسلم اين بود که مسلمانی که آدب مجلس را در 

بدين  نظر نمی گيرد ، بايد قدر منتبه گردد ، تا در آيند آداب مجلس را مر اعات نمايد ،
  جهت آن حضرت صلی هللا عليه وسلم از حضرت عبد هللا بن ام مکتوم روی گردانيد .

  علت ديگر اين بود که :
در ظاهر حال ، کفر وشرک بزرگترين گناه می باشند ، وبايد در مقابل تعليم احکام فروع 

اين دين به عبد هللا ، بر طرف کردن ان مقدم می شد ، ولی حق تعالی جله شانه ، روی 
اجتهاد آن جناب صلی هللا عليه وسلم صحه نگذاشت ، واورا متوجه کرد که در اينجا اين 
امر قابل توجه است ، که شخصی که از شما نسبت به تعليم اصرار دارد مفيد بودن پاسخ 

نمی خواهد با به سؤال او ، يقينی است ، ومفيد بودن صحبت با کسی که مخالف است و
وهومی است ، ونبايد امر موهوم ، بر امر يقينی تر جيح داده شود ، مرشما گفتگو کند ، ام

   وعذر عبد هللا بن ام مکتوم را که بر خالف آداب مجلس برخورد نمود ، قرآن با لفظ
بيان فرمود ، که او نابينايی بود ، نمی ديد  ومتوجه نبود ، که آن حضرت »  اعمی « 

د ، وبا چه کسانی دارد گفتگو می نمايد ، لذا صلی هللا عليه وسلم در چه بحثی مشغول باش
  چون او معذور بود ، مستحق اعراض نبود .

از اين معلوم می شود که اگر شخصی معذوری به علت عدم اگاهی ، کاری بر خالف 
  آداب مجلس انجام بدهد ، قابل عتاب وسر زنش نمی باشد .

نمودن ، يعنی اظهار ناگواری در  به معنای ترش رويی» َعبَسَ « »    َعبََس َوتََولَّى « 
  به معنای روگردانی است .»  َوتََولَّى « صورت ، و

در اينجا موقع خطاب به صيغه ی حاضر بود که می گفت شما چنين کرديد ، اما اعجاز  
قرآن حکيم به صيغه خطاب صيغه غايب به کار برد ، که در آن ، ضمن حالت عتاب ، 

 عليه وسلم مالحظه شود ، ويابه کار بردن صيغه ی غايب نيز احترام رسول هللا صلی هللا
اين ابهام گذاشته شد که گويا اين کار را شخص ديگری انجام داده است ،  واشاره نمود 
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که چنين برخوردی مناسب  شان  شما نبود ، ودر جمله  بعدی به عذر آن حضرت صلی 
  هللا عليه وسلم اشاره شده است  که:

ه اطالعی داشتيد، در اينجا بيان فرمود که علت اعراض اين بوده شما چ» ومايدريک « 
است که آن حضرت صلی هللا عليه وسلم به اين فکر نبود ه است ، که اثر آنچه اين 

صحابی در يافت می نمايد ، يقينی است ، واثر صحبت با ديگران موهوم است، ودر جمله 
ی مخاطب ،تکريم ودلجوی  بعدی در رها کردن صيغه ی غايب وبه کار بردن صيغه

برآن حضرت صلی هللا عليه وسلم است ،که اگر کآل صيغه ی خطاب به کار گرفته نمی 
شد ، امکان داشت اين شبهه پديد آيد ، که ناپسند يدگی اين برخورد ، موجب ترک خطاب 

قرار گرفته است ، واين برای آن حضرت صلی هللا عليه وسلم رنج آور ودردناک واقع 
، بنابر اين ، هم چنان که در جمله اولی به کار بردن صيغه ی غايب به جای می شد 

حاضر تکريم رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بود ، همچنين صيغه ی خطاب در جمله 
  بعدی نيز تکريم ودلجوی آن جناب صلی هللا عليه وسلم  می باشد.

كَّى «  يعنی شما چه می دانستيد که فايده آنچه اين »  ْكَرى ،أَْو يذَّكَُّر فَتَنفََعهُ الذِّ   لََعلَّهُ يزَّ
صحابی در يافت می کند ، متقين است ، واورا بايد تعليم داد ، تاکه به وسيله آن ، نفس 

خود را تزکيه می کرد ، وکمالی حاصل می نمود ، واگر اين نمی شد ، حد اقل از فوايد 
در قلب او محبت وخوف خدا بيشتر می  ابتدايی ذکر هللا ، استفاده می برد ، ودر آثر آن

  به معنای کثرت ذکر است .»  ذکری « شد . لفط 
معنای او ل پاک وصاف شدن » يذکر «و» يزکی « در اينجا قرآن دوجمله اختيار نمود : 

است ، ومعنای دوم نصحيت پذيرفتن واز ذکر متاثر شدن است ،اولی مقام ابرار واتقياست 
نه ناپاکی ظاهری وبا طنی ، پاک وصاف سازند . ودومی مقام ، که نفس خود را از هرگو

سالک ابتدايی است که در راه می رود که مبتدی ، ذکر هللا يا د داده می شود تا از آن ، 
عظمت وخوف خدا در قلب او مستحضر گردد ، مقصود اين که تعليم او در هيچ حالی از 

فس را به دست می آورد ، يا نفع ابتدايی نفع خالی نبود ، چه نفع کامل ، که تزکيه کامل ن
حاصل می شد که ياد هللا وعظمت وخوف او در قلبش ترقی می کرد ، وهردو جمله با 

به کار برده شد ، تا از اين دوحالت يکی حتمآ حاصل گردد ، در اينجا » أَْو « لفظ تريدی 
ع با هم به دست وجود دارد ، يعنی اين احتمال هم هست که هر دو نف» مانعه الخلو « 

  »مانعه الجمع «بيايند ، که در ابتدای تذکری حاصل شود ، ودر نهايت تزکيه بدست آيد ، 
  نيست که هر دو با هم نتواند جمع گردند .( مظهری ) 

  معصوم بودن آنبياء:
پيامبران الهی در تبليغ شريعت و دين معصوم هستند، به اين معنا که : هرآنچه از جانب 

بدون کاستن يا افزودن برآن يا کتمان آن به مردم می رسانند، و هللا متعال درباره هللا باشد 
َل َعَلْيَنا َبْعَض اْألََقاِويلِ « پيامبرش صلی هللا عليه وسلم می فرمايد:  َألََخْذَنا ِمْنهُ   * َوَلْو تََقوَّ

نْ  *  ثُمَّ َلقََطْعَنا ِمْنهُ اْلَوتِينَ   * ِباْليَِمينِ  » َوإِنَّهُ َلتَْذِکَرةٌ ِلّْلُمتَِّقينَ  * أََحٍد َعْنهُ َحاِجِزينَ  فََما ِمنُکم ِمّ
ما او را با قدرت  بست، ).يعنی: اگر او سخنی دروغ بر ما می48- 44(سوره الحاقه 

توانست از  و هيچ کس از شما نمی کرديم، سپس رگ قلبش را قطع می گرفتيم، می 
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  .برای پرهيزگاران استو آن مسلّماً تذکری  (مجازات)  او مانع شود!
بَِّک «به پيامبرش صلی هللا عليه وسلم فرمود:  و ُسوُل َبِلّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَک ِمن رَّ َيا أَيَُّها الرَّ

  ).يعنی: ای67(سوره مائده » َوإِن لَّْم تَْفَعْل فََما َبلَّْغَت ِرَسالَتَهُ َوUُّ يَْعِصُمَک ِمَن النَّاِس 
کن، و اگر چنين نکنی،   ، ابالغ شده  نازل  سويت به  پروردگارت  جانب را از  پيامبر! آنچه

  دارد. می نگاه   ای! و خدا تو را از گزند مردم را نرسانده  پيامش
بنابراين ممکن نيست که انبياء الهی چيزی را از دين و شريعت الهی فراموش کنند که به 

نمايند، بخصوص پيامبر اسالم صلی هللا مردم برسانند، و يا آنرا تغيير دهند و يا کتمان 
عليه وسلم که هرآنچه از دين بود را بطور کامل و شامل به مردم عرضه نمود؛ و هللا 

اْليَْوَم أَْکَمْلُت لَُکْم ِديَنُکْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُکْم ِنْعَمِتی «متعال در حجة الوداع چنين نازل کردند : 
).يعنی: امروز، دين شما را کامل کردم؛ و 3(سوره مائده » ًناَوَرِضيُت َلُکُم اِإلْسالََم ِدي

  نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسالم را به عنوان دين ماندگار شما پذيرفتم.
همچنين پيامبران الهی از ارتکاب به گناهان کبيره عصمت داشتند، چنانکه شيخ االسالم 

ای اسالم و تمامی فرق بر اينست که انبياء از گفته اکثر علم«ابن تيميه رحمه هللا گفته اند: 
معصوم هستند.. و اين گفته اکثر اهل تفسير و حديث و  -نه صغائر  -ارتکاب به کبائر 

فقهاء نيز هست، بلکه نقل نشده که سلف امت و ائمه دين و صحابه و تابعين و تابع تابعين 
  ). 319/  4مجموع الفتاوی : جلد». ( چيزی خالف اين سخن گفته باشند

  يادداشت:
گاهی پيش می آمد که در انجام پاره ای از تکاليف دينی و يا موضوعاتی که به دين و  

شريعت مربوط می شد، اشتباهاتی جزئی از انبياء صادر می گشت، ولی بالفاصله آن 
اشتباه بوسيله وحی الهی تذکر و اصالح می شد تا مبادا بر امر رسالت خدشه ای وارد 

ش جبران را به او می آموخت تا يارانش بياموزند که هرگاه در اين مواقع شود، و رو
دچار سهو شدند چگونه جبران کنند؛ بعبارتی خود اين سهوها نوعی آموزش دينی برای 

  مردم بود، بطور مثال:
روايت شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نماز چهار رکعتی سهوا در رکعت دوم  

که متوجه شدند بالفاصله آنرا جبران کرده و در آخر سجده سهو بردند، سالم دادند، بعدا 
مردم با ديدن اين صحنه آموختند که اگر در آينده دچار سهوی در نماز خود شدند چگونه 

( بدون تکرار نماز ) آنرا جبران کنند، پس يکی از حکمتهای اين نوع سهوها؛ آموزش 
اين وقايع و روايات است که می دانيم در هنگام دينی به مردم است، و اکنون ما با وجود 

سهود در نماز چکار کنيم، اگر اين وقايع و روايات نبودند ما اکنون روش جبران را نمی 
  دانستيم.

مثالی ديگر در ماجرای اسرای بدر؛ امام احمد و ديگران از انس بن مالک رضی هللا عنه 
ن مشورت با ياران خويش درباره اسرای روايت کرده اند: پيامبر صلی هللا عليه وسلم ضم

ها را زبون پنجه توانمند شما کرده است، نظر شما درباره ايشان  بدر گفت: خدا اين
شان را گردن بزن، پيامبر  چيست؟ عمر بن خطاب برخاست و گفت: ای رسول خدا همه

ورد ها را م از وی رو برگرداند. ابوبکر صديق برخاست و گفت: نظر من اين است که آن
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ها فديه بگيری، پس پيامبر با  شان صرف نظر کنيد) و از آن عفو قرار بدهی (از کشتن
َما َکاَن « ها را مورد عفو قرار داد. در اين خصوص خدای بزرگ آيه  پذيرش فديه آن

 ُUّْنَيا َو  يُِريُد اآلِخَرةَ َوUُّ ِلنَبٍِیّ أَن َيُکوَن َلهُ أَْسَری َحتَّی يُثِْخَن فِی األَْرِض تُِريُدوَن َعَرَض الدُّ
َن Uِّ َسبََق َلَمسَُّکْم ِفيَما أََخْذتُْم َعَذاٌب َعِظيٌم  را نازل کرد. أحمد » َعِزيٌز َحِکيٌم * لَّْوالَ ِکتَاٌب ِمّ

)13143. (  
برای هيچ پيامبری روا نيست که اسيرانی داشته باشد (و برای آزادی آنان «معنی آيه: 

طلبيد، در  مانی که کامالً بر دشمن چيره گردد! متاع ناپايدار دنيا را میفديه بگيرد) تا ر
خواهد؛ و خداوند عزيز و حکيم است.  حاليکه خداوند برای شما پاداش پايدار آخرت را می

هايی که  اگر نبود که پيش از اين فرمانی از سوی خداوند صادر شده بود، بخاطر فديه
  ».گرفت! را میبازستانديد عذابی عظيم شما را ف

در اينجا پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر اساس اجتهاد خويش چنين حکم کردند که اسرا را 
در قبال فديه آزاد کنند، اما اين اجتهاد بوسيله نزول وحی تاييد نشد و مردم دانستند که چه 

  چيزی مطلوب شارع است.
دينی خود عصمت داشتند، و بنابراين پيامبر صلی هللا عليه وسلم در امر ابالغ رسالت 

اگر احيانا در يک امر عبادی دچار سهوی می شدند و يا در يک مسئله ای مرتبط به 
احکام دين، اجتهادی ناصواب از ايشان صادر می گشت، بالفاصله بوسيله وحی اشتباه او 
تصحيح می شد و به مردم ابالغ می گشت و مردم از آن دين می آموختند و پی به مسئله 

  بردند.می 
و اما در مسائل و کاروبار دنيايی هم گاها دچار اشتباهاتی می شدند، ولی تشخيص امر 

رسالت از امورات دنيوی برای يارانشان ساده و آسان بود، زيرا شناخت امورات دنيوی 
و تمييز آن از امورات دينی برای هر انسانی ممکن است؛ و يا گاهی خود يارانشان سوال 

فالن امر از وحی است يا نظرات شخصی ايشان، چنانکه در حديث  می کردند که آيا
صحيح وارد شده که در هنگام جنگ بدر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم لشکرشان را 

حرکت دادند تا پيش از مشرکان به آبهای بدر برسند، و نگذارند که آنان به مخازن آب 
ترين چاه آب در وادی  ، به نزديکوادی بدر دست يابند. هنگام عشاء پاسی از شب گذشته

 بدر رسيدند و منزل کردند. ُحباب بن ُمنذر به عنوان يک کارشناس نظامی گفت : 
أرأيت هذا المنزل أمنزال أنزلکه هللا ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخره أم هو الرأی والحرب «

قال يا رسول هللا فإن هذا ليس لک بمنزل   قال بل هو الرأی والحرب والمکيدة  والمکيدة ؟
امض بالناس حتی نأتی أدنی ماء من القوم فنعسکر فيه ثم نغور ما وراءه من اآلبار ثم نبنی 

عليه حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب وال يشربون فقال رسول هللا صلی هللا عليه 
د أشرت بالرأی ثم أمر بإنفاذه فلم يجیء الليل حتی تحولوا کما رأی الحباب وسلم لق

  فقه السيرة) و (دالئل النبوة) و البانی گفته صحيح است. (» وامتلکوا مواقع الماء 
ايد، آيا منزلی است که خداوند (از طريق وحی)  خدا اينجا که منزل کرده يعنی: ای رسول

تر از آن  ا حق نداريم پيشتر از آن برويم يا به عقببرای شما تعيين کرده است که م
بازپس رويم؟ يا اينکه انديشه است و جنگ است و نيرنگ؟ فرمودند: (بْل هو الرأی 
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والحرُب والميکدة) نه، بلکه اين نظر خودم است و جنگ است و نيرنگ! گفت: ای رسول 
ترين چاه به  نزديک خدا، اينجا جای منزل کردن نيست! لشکريان را حرکت دهيد تا به

تر را کور کنيم و بر آنها  های آنطرف طرف مقابل( قريش) برسيم. آنجا منزل کنيم، و چاه
حوضی بسازيم و آن حوض را از آب پر کنيم؛ آنگاه با حريفان بجنگيم، ما آب داشته 

 فرمودند: (لقد اَشَرتَ  - باشيم و آنان آب نداشته باشند! رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
ای! آنگاه، رسول خدا صلی هللا عليه وسلم لشکر  ِبالرأی) انديشة درست را تو ارائه کرده

ترين چاه آب به دشمن رسيدند. در آنجا در دل شب منزل  را حرکت دادند، تا به نزديک
تر همه را کور کردند و  های آن طرف های آب را ساختند و چاه کردند، و شبانه حوض
  ».انداختند ها آبشان را در آن حوض

در اينجا می بينيم که چون مسئله بر حباب بن منذر رضی هللا عنه مشتبه شد که آيا 
عملکرد پيامبر صلی هللا عليه وسلم از جانب وحی است يا نظر شخصی، از ايشان سوال 

  کردند تا مسئله برايشان روشن گردد.
وسلم در مدينه از  و يا در روايت صحيح ديگری آمده که روزی پيامبر صلی هللا عليه

کنار چند نفر عبور کردند که آنها درحال تلقيح نخلهای خود بودند، پيامبر صلی هللا عليه 
اگر شما اين کار را نکنيد بهتر » َلْو َلْم تَْفَعلُوا َلَصلُحَ «وسلم با ديدن آن کار آنها فرمودند: 

کار تلقيح نخلها منصرف است، آنها نيز بخاطر سخن پيامبر صلی هللا عليه وسلم از انجام 
شدند، ولی بعدها محصول نخل خوب نشد، بعد از مدتی پيامبر صلی هللا عليه وسلم دوباره 

اوضاع نخلهای شما چگونه است؟ آنها » َما ِلَنْخِلُکْم؟«نزد آنها رسيدند و فرمودند : 
موضوع خراب شدن محصول را خدمت پيامبر صلی هللا عليه وسلم عرض کردند، پيامبر 

شما به امورات دنيوی و تخصصی » أَْنتُْم أَْعَلُم ِبأَْمِر ُدْنَياُکمْ «صلی هللا عليه وسلم فرمود : 
 خود آگاه تر هستيد، و در مسند بزاز آمده که فرمودند :

ُ َعزَّ َوَجلَّ َفَلْن أَْکِذَب  «  َّU َعلَی هللاِ تََباَرَک َوإِِنّی قُْلُت لَُکْم َظنًا َظَنْنتُهُ، فََما قُْلُت لَُکْم َقاَل
به شما گفتم  اما هرآنچه من آنچه که به شما گفتم گمان و نظر خودم بود،«يعنی: » َوتََعالَی

». که خدای عزوجل چنان فرموده، هيچگاه دروغی بر خداوند تبارک و تعالی نيست
  ).937) و مسند البزاز (2363صحيح مسلم (

  ه که فرمودند : و از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت شد
إنما أنا بشر، إذا أمرتکم بشیء من دينکم فخذوا به، و إذا أمرتکم بشیء من رأيی ، فإنما  «

همانا من بشری هستم (مانند شما)، هرگاه شما «).يعنی: 2338صحيح الجامع (». أنا بشر
 را در دينتان به چيزی امر کردم آنرا اجرا کنيد، و اگر چيزی را از روی نظر خود به

  ».شما گفتم، بدانيد که من بشر هستم (و صددرصد درست نيست)
  خالصه اينکه:

انبيای الهی در ابالغ دين عصمت داشتند، و هرآنچه مربوط به دين و احکام آنست را  
کاست و کتمان برای مردم بيان کرده اند، و اگر احيانا در پاره ای از مسائل   بدون کم

شتباه می شدند بالفاصله توسط وحی تصحيح و اصالح مرتبط به امر دين دچار سهو يا ا
می شدند و مردم آگاه می گشتند، و در کاروبار دنيايی و غير دينی هم عصمت نداشتند، و 
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سالت ايشان وارد نمی کند، زيرا خدای متعال نفرموده که من ر لطمه ای بهاين امر
فرستادم! بنابراين اشتباه کردن پيامبری تاجر يا دهقان  يا طبيب يا صنعتکاری برای شما 

در اين امورات چيز عجيبی نيست و تشخيص امر رسالت از غير آن برای مردم آسان 
بود، و همانگونه که چند مثال ذکر کرديم مسائل دنيوی و غير دينی قابل تمييز بودند 
به وپيامبر صلی هللا عليه وسلم هرآنچه مربوط به دين و رسالت می بود را بعنوان دين 

مردم می فهماند تا مردم متوجه شوند که فالن مسئله از دين است و فالن مسئله خارج از 
  رسالت است.

برهمين مبنا فقهای اسالم فرمودند : اصل در فرموده های پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر 
آنست که اقوال ايشان مبنای تشريعی دارند و از جانب وحی هستند مگر آنکه دليلی يافت 

د که ثابت کند فالن قول نبوی نظر شخصی ايشان بوده، و اگر چنين حجتی وجود شو
نداشته باشد به اصل عمل می شود؛ يعنی اقوال او مورد تاييد وحی هستند و جنبه تشريعی 
دارند، اما اصل در افعال نبوی هميشه بر جنبه تشريعی نيست؛ گاهی جنبه تشريعی دارد 

  ان است.و گاهی اجتهاد و نظر شخصی ايش
   عصمت پيامبران در چه چيز های است؟

پيامبران عليهم الصالة و السالم در بين مخلوقات از همه شرافتمندتر و پاکتر بودند و 
بيشتر از همه تقوای خداوند را داشته و دارند و از او می ترسند و برگزيدگانی هستند که 

ی هللا عليه وسلم و پيامبران عليهم رسول صل مردم بايد به آنها تأسی جويند و اقتدا نمايند.
 الصالة و السالم دارای مقام عصمت و مصؤن از اشتباه و معاصی است.

 مسائل مرتبط با عصمت را به دو امر زير تقسيم می کنيم:
 عصمت در تبليغ دين  -
 عصمت در خطاهای بشری  -

ولو تقول علينا «  د:مورد اول، يعنی در تبليغ انبياء همگی معصومند.هللا تعالی می فرماين
بعض األقاويل * ألخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منکم من أحد عنه 

دست  ها بر ما بسته بود ای گفته پاره )او( ) يعنی: و اگر  44 – 47(الحاقة / »حاجزين 
و هيچ يک از شما مانع از  کرديم سپس رگ قلبش را پاره می گرفتيم راستش را سخت می

  شد. (عذاب) او نمی
  می گويد:   ) 6/371جلد در ( فتاوی ابن باز  )رحمه هللا  (شيخ عبد العزيز بن باز

قاطبه مسلمانان اجماع دارند که پيامبران عليهم الصالة و السالم و از جمله محمد صلی 
هللا عليه وسلم در آنچه که مربوط به خطای تبليغ در دين است معصومند ،هللا تعالی می 

والنجم إذا هوی * ما ضل صاحبکم وما غوی * وما ينطق عن الهوی * إن هو « فرمايند:
) يعنی: سوگند به اختر چون  5-1(سوره  النجم /» إال وحی يوحی * علمه شديد القوی 

  و از سر هوس سخن نمی نادانی مانده ريار شما نه گمراه شده و نه د )که( آيد فرود می
شديدالقوی به او فرا  )فرشته(شود نيستآن را  اين سخن بجز وحيی که وحی می گويد

  آموخت.
پس پيامبر ما محمد صلی هللا عليه وسلم در تمام آنچه که مربوط به تبليغ دين هللا از قول و 
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  فعل و تقرير است،معصوم می باشد و در اين مسئله بين اهل علم اختالفی نيست."
عنی معصوم بودن در خطاهای بشری:اين مسئله به دو بخش اما در خصوص مورد دوم ي

  تقسيم می شود:
عدم خطای انبياء مربوط به گناهان کبيره،که آنها عليهم السالم از گناهان کبيره    -1

بر آن  319/  4:جلدمعصومند چنانکه شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا در مجموع الفتاوی
  .تاکييد داشته

گاهی يعضی از انبياء مرتکب گناهان صغيره شده اند و لذا اکثر اهل گناهان صغيره،    -2
علم معتقدند که انبياء در گناهان صغيره معصوم نيستند.و اگر يکی از انبياء مرتکب چنين 

  گناهی شده باشد هللا تعالی به وی تذکر داده و او نيز مبادرت به توبه نموده است.
عصيت کرد و توسط شيطان دچار لغزش گرديد و کسانيکه می گويند: آدم عليه السالم م

َفأََکَال ِمْنَها َفَبَدْت لَُهَما « جهت اثبات آن به فرموده خداوند متعال استناد می جويند:
) 121(سوره طه» َسْوَءاتُُهَما َوَطِفَقا يَْخِصَفاِن َعلَْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَعَصی آَدُم َربَّهُ فََغَوی

خوردند آنگاه شرمگاهايشان آشکار گرديد و شروع به پوشاندن خويش به  از آن درخت«
وسيله برگ درختان بهشت کردند و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد بنابراين اغوا شد 

» َفأََزلَُّهَما الشَّْيَطاُن َعْنَها« می فرمايد: 36و در سوره بقره آيه » يعنی راه را گم کرد.
  »دچار لغزش کرد. شيطان آن دو را از آنجا«

جواب اين است که: آنچه در مورد آدم عليه السالم در اينجا روی داده قبل از نبوت بوده 
است بنابراين درست نيست که آن را وسيله طعنه زدن به او قرار داد. امام ابوبکر بن 

فورک گويد: اين جريان مربوط به قبل از نبوت آدم بوده است و دليل آن فرموده 
) 122(سوره طه» ثُمَّ اْجتََباهُ َربُّهُ َفتَاَب َعلَْيِه َوَهَدی« است که می فرمايد: پروردگار

و آنگاه » سپس پروردگارش او را برگزيد، توبه اش را قبول کرد و او را هدايت نمود.«
می گويد که برگزيدن و هدايت آدم بعد از عصيان و نافرمانی بوده است و اگر قبل از آن 

گناه به صورت واحد در مورد آنها بود و همچنين قبل از نبوت شريعتی بود دليل جواز 
برای پيامبران وجود ندارد که بر ما تصديق آن واجب باشد و اما زمانی که از طرف 
پروردگار به سوی مردم مبعوث شدند، امين و معصوم در رساندن پيام پروردگارند و 

  گناه گذشته به آن ضرری نمی رساند.
د چگونه وقايع روی داده را به قبل از نبوت آدم مرتبط می داريد مگر نبوت اگر گفته شو

همان وحی کردن از جانب پروردگار نيست؟ در حاليکه آيات و احاديث ناطق به آنند که 
  خداوند با آدم قبل از خروج از بهشت سخن گفته است.

لکه وحی کردن به جواب اينست که: نبوت در اينجا منتفی است زيرا آن تنها وحی نيست ب
شخص نبی برای يک شريعت جديد و يا تجديد شريعت قبلی است و اين چيزی است که 
داليل موجود آن را در مورد آدم نمی رساند که در بهشت همراه همسرش به او شريعتی 
داده شده باشد. بنابراين صحيح ترين سخن در اين مورد اين است که آنچه در مورد آدم 

نبوتش بوده است. تنها چيزی که احتمال داشتن شريعتی را برای آدم  روی داده قبل از
عليه السالم قبل از آن نافرمانی ممکن می سازد توبه ای است که بعد از ارتکاب نافرمانی 
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اقدام به آن کرد ولی اين کار نه به واسطه شريعت بلکه تنها به خاطر صفا و پاکی نفس و 
جانب آدم عليه السالم تحقق يافت. خداوند متعال می شناخت مقام و منزلت پروردگار از 

ِحيمُ «  فرمايد: اُب الرَّ ) 37(سوره بقره » فَتََلقَّی آَدُم ِمْن َرِبِّه َکِلَماٍت فَتَاَب َعَلْيِه إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ
آدم از پروردگارش کلماتی را دريافت نمود آنگاه خداوند توبه اش را پذيرفت که او توبه «

  »ربان است.پذير مه
از جمله مثالهايی که خالفان باز در اين زمينه بيان داشته اند و به خاطرش می خواهند 

قرآن را زير سؤال ببرند آن هم موردی است که قبل از نبوت در مورد موسی عليه 
  السالم روی داده و آن ارتکاب جرم قتل است و برای آن به قرآن استناد می جويند:

يَنةَ َعلَی ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن أَْهِلَها فََوَجَد ِفيَها َرُجلَْيِن َيْقتَِتَالِن َهَذا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َوَدَخَل اْلَمدِ « 
ِه فََوَکَزهُ ُموَسی َفَقَضی َعلَْيِه َقاَل َهَذا مِ  ِه َفاْستََغاثَهُ الَِّذی ِمْن ِشيعَِتِه َعلَی الَِّذی ِمْن َعُدِوّ ْن َعُدِوّ

هنگامی که مردم شهر در بی ) «15(سوره قصص» ْيَطاِن إِنَّهُ َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبينٌ َعَمِل الشَّ 
خبری بودند موسی به شهر درآمد؛ دو نفر را ديد که با همديگر می جنگند يکی از آن دو 

از قوم موسی و ديگری از طايفه دشمنان او بود. آنگاه شخصی که از طايفه موسی بود 
موسی به کمکش شتافت و با يک مشت آن مرد را از پای درآورد  او را به کمک طلبيد،

سپس » و گفت: اين کار از شيطان است هر آينه شيطان دشمن گمراه کننده آشکاری است.
می گويند که موسی عليه السالم از ارتکاب آن پشيمان شد و همين ندامت باعث شد که در 

حديث شفاعت که طوالنی است  حضور پروردگار در شفاعت پيش قدم نشود چنانکه در
ُ ِبِرَسالَِتِه َوبَِکَالِمِه  َّU لََک ِ َفضَّ َّU بيان گرديده**فََيأْتُوَن ُموَسی فََيقُولُوَن َيا ُموَسی أَْنَت َرُسوُل

َغِضَب اْليَْوَم  َعلَی النَّاِس اْشَفْع لََنا إِلَی َربَِّک أََال تََری إِلَی َما َنْحُن فِيِه فََيقُوُل إِنَّ َرِبّی َقدْ 
َها َنْفِسی َغَضبًا َلْم يَْغَضْب قَْبَلهُ ِمثَْلهُ َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدهُ ِمثَْلهُ َوإِنِّی َقْد قَتَْلُت َنْفًسا َلْم أُوَمْر ِبَقتْلِ 

َنْفِسی َنْفِسی**(بخاری) (در روز قيامت مردم پيش موسی می آيند و می گويند: ای موسی 
خداوند به واسطه رسالت و سخن گفتن با شما، تو را برتری داده تو رسول خدا هستی و 

است. پيش پروردگارت برای ما شفاعت کن. مگر نمی بينی ما در چه وضع و حالی 
هستيم؟ در جواب می گويد: پروردگارم امروز چنان خشمگين است که نه در گذشته و نه 

ينکه مأمور به کشتن او در آينده بدين صورت خشمگين نخواهد شد من کسی را بدون ا
  باشم، کشتم. من هم اکنون در فکر خود می باشم. خودم، خودم، خودم.)

در اين باره نيز می گوييم: آنچه که مخالفان در حق موسی عليه السالم بيان کرده اند 
َقاَل أََلْم نَُرِبَّک فِيَنا «مربوط به قبل از نبوتش بوده است چنانکه خداوند متعال می فرمايد:

ْلتَُها َوِليًدا َوَلِبثَْت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَک ِسِنيَن*َوفََعْلَت فَْعَلتََک الَّتِی فََعْلَت َوأَْنَت ِمَن اْلَکاِفِريَن*َقاَل فََع 
ا ِخْفتُُکْم فََوَهَب ِلی َرِبّی ُحْکًما َوَجَعَلِنی ِمَن اْلُمرْ  اِلّيَن*َففََرْرُت ِمْنُکْم لَمَّ »  َسِلينَ إِذًا َوأََنا ِمَن الضَّ

گفت: ای موسی آيا تو را در ميان اهل خويش در دوران ) « 21 - 18(سوره شعرا 
جوانی نپروراندم؟ و سالها عمر خويش را در ميان ما گذراندی و انجام دادی آنچه را می 
خواستی و از جمله ناسپاسان بودی. گفت: من آن کار را کرده و از جمله گمراهان بودم 

وبت شما ترسيدم آنگاه پروردگارم مرا دانش آموخت و از جمله سپس گريخته و از عق
موسی قصد کشتن او را نداشت بلکه هدفش دفاع از برادرش بود » پيامبران قرار داد.
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بنابراين مرتکب قتل عمد نشد و به خاطر اين کار موسی از خداوند درخواست بخشش 
َرِبّ إِنِّی َظلَْمُت َنْفِسی َفاْغِفْر ِلی  َقالَ «نمود و خداوند نيز او را بخشد چنانکه می فرمايد: 

ِحيمُ  گفت: پروردگارا به درستی که به ) «16(سوره قصص » فََغَفَر َلهُ إِنَّهُ ُهَو اْلَغفُوُر الرَّ
نفس خويش ظلم کردم، مرا ببخش، آنگاه پروردگار او را بخشيد که به راستی او صاحب 

بران نسبت می دهند که در حقيقت امر و ايرادهايی را به پيام»بخشش و رحمت است.
  خالف اولی است يعنی انجام ندادنش بهتر بود.

  !مامسؤل رفتن مردم به جنت نمی باشيم
 إِنَّا أَنَزْلَنا َعلَيَك اْلِكتَاَب ِللنَّاِس ِباْلَحقِّ  «:  در قرآن عظيم الشان با زيبای خاصی ميفرمايد

(سوره زمر  »َفإِنََّما يِضلُّ َعلَيَهاَوَما أَنَت َعلَيِهم ِبَوِكيٍل فََمِن اْهتََدى َفِلَنْفِسِه َوَمن َضلَّ 
).(ای محمد) ما اين کتاب را به حق برای هدايت مردم بر تو نازل کرديم پس هر کس 41

که ، هدايت يافت به سود وفايده خودش است، و هر که گمراه شد به زيان وضررخود ش 
  يستی.وتو وکيل و مسئول آنها ن ،تمام ميشود

قرآن عظيم الشان   سوره زمر) مينويسند که اساسآ 41مفسرين در تفسير آيه متبرکه ( 
  »   إِنَّا أَْنَزْلَنا َعلَيَك اْلِكتَاَب ِللنَّاِس ِباْلَحقِ  .«نازل شده  بشريت  برای هدايت ورهنمايی 

و اشيا بی باطل  ( بطور يقين اين کتاب پر جالل وپر معجزه ميباشد ، بدون اينکه در ان 
  . بر تو فرو فرستاديم) مفهوم باشد ، براى هدايت بشريت 

ميتوان دو  است، ذکر گرديده  که در آيه متذکره » حق«علما ء ميگويند در مورد کليمه 
  ازآن بعمل اورد. تفسير را 

حق   عظيم الشان به پيامبر صلی هللا عليه وسلم ،به  اول اينکه نزول وارسا ل قرآن - 1
  رفته است ، ودر آن هيچگونه چيزی باطلی ديده نميشود.صورت پذي

ُهًدى ِلّْلُمتَِّقيَن) است ، قرآن  فِيهِ  الَ َريبَ  دوم اينکه اين کتاب حق است (َذِلَك اْلِكتَابُ  - 2
شک وشبهه وجود نميتواند داشته باشد ،  هيچگونه  عظيم الشان کتاب برحق ودر آن جای

  ست .وبرای هديت متقيان نازل گرديده ا
همچنان در اين هم جای شک وشبهه باقی نمی ماند که اين کتاب : يعنی قرآن عظيم الشان 

بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم غرض رهنمايی وهدايت بشريت نازل گرديد ه است ، بنا 
تا در رهنموی وهدايت اين کتاب آنچه که حق است بدان عمل نمايند واز   بر انسانها است

اللت انسانی ميگردد از آن بايد دوری واجتناب نمايد ، بايد به فهم آن چيزکه موجب ض
قرآن عمل کرد وزندگی خويش را در فهم ومنطق قرآن اعيار ساخت ، به سوى آنچه که 

ساخت ، و از    بدان شتافت و آن راعملی كند، بايد  تشويق و ترغيب مى اين کتاب مارا 
نع نموه است ، بايد هشدار آنرا جدی گرفت داده وم آنچه که از انجام آن ما را هشدار 

خواند،  فرا مـيـ قرآن عظيم الشان مارا  آن نگاه کرد.  به هرآنچه که   وخود را از آنجام
آن را رشد و هدايت به حساب آورد و از آنچه که نهی فرموده ، آن را باطل و ناروا 

  شمرد وازآن دوری کرد.
راه هدايت  پس هركس وهر انسان   » ْن اْهتََدى َفِلَنْفِسهِ فَمَ     :«در ادامه آيـه شريفه می آيد 

را قبول کرد ، راه هدايت را در پيش گرفت ، و با دليل و برهان به سوى حق شتافت به 
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نتيجه حق پذيری به خود انسان باز  او خواهد بود ، زيرا که حکم علمی است که :   نفع
  ميگردد.

و هركس گمراه گرديد و از حق روشن کالم الهی » (  لَيَهاَوَمْن َضلَّ َفإِنََّما يِضلُّ عَ  «
سرپيچی و انحراف جويد، در نهايت امر به زيان وضرر خودش تمام خواهد گرديد ، در 

عمل انحرافی خويشرا خواهد  كيفر  ای خواهد بود ؛ وبه اصطالح  شخص گمراه  نتيجه 
  چشيد.

وكيل و مراقب گماشته  يامبر! بر آنان به بحيث و تو اى پ» َوَما أَْنَت َعَليِهْم ِبَوِكيلٍ  «
برسانی ، وبه اصطالح  اى، و موّظف نيستى كه حق را به قلب ، جان ووجود آنان  نشده

توانى آنان را  تو نمى هميشه مراقب ومو اظب آنان باشی که آنان انحرف ننمايند .زير که 
ه تو رساندن پيام آسمانی است ، به اسالم و ايمان وادار به اجبار سازى. تنها وتنها وظيف

 اجبارشان به پذيرش حق. نه نگهبانى از دلهاى مردم ويا 
آن را بايد   ايمان يک عقد، وپيمان والتزام قلبی ودرونی است که انسان با اختيار خود

باعظمت  قبول ندارد وپروردCار  ايمان اجباری را  بپذيرد. بدين اساس دين مقدس اسالم
  کند.  انتخاب  دين را  تحقيق  د گذاشته است تا باما انسان را آزا

در منطق قرآن ،کسانيکه انتخاب کننده دين ناحق باشد آنرا کافروکسانيکه قبول کننده دين 
درين محاسبه کسې ميتواند مسلمان باشد و سرانقياد  می کند.   حق باشد آنرامؤمن مسمی

   فرو آورده باشد اما مؤمن نباشد. به راه حق  وتسليم
هللا تعالی  تعهد و صداقت آن گفتيم مؤمن همان رابطه و تعهد داخلی است که ازآن چنانچه

  و خودشخص مسلمان و مؤمن خبر دارد.
قاعده وقانون راوضع نموده است که پايه وبنياد اين   دين مقدس اسالم برای انتخاب دين

  :بقره) با ظرافت خاص بيان يافته است ۀ سور  ٢۵۶ قانون در( آيه :
... »  ال اکراه فی الدين قد تبين الُرشد من الغی «پروردگار با عظمت ما می فرمايد : 

االيه( اجبار واکراهی در ( قبول دين ) نيست ،چراکه هدايت وکمال از گمراهی وضالل 
  مشخص شده است .

بقره بعد از هجرت به ۀ بوده وسور  بقرهۀ در سور  اين آيه  نزول آيه متبرکه : شأن 
نه آغاز گرديده است. وحی اين سوره زمان آغاز يافت که نظام اسالمی در حال شکل مدي

 واستحکام بود.  گيری
بنی سالم بن  ۀميگويند : که اين سوره در باره مردی از اهل مدينه واز قبيلــ  مفسرين
   ، نازل شده است :» حصين «بنام  در مورد شخص عوف ،

مسلمان شده بود ، دوپسر داشت که  که خودش» حصين «طوری است که:   قصه
  نشده بودند .  مشرف  نصرانی بودند وتا هنوز بدين اسالم

که يا رسول هللا !    عر ض داشتند  اين مرد داستان رابحضورمحمد صلی هللا عليه و سلم
دو را مجبور به قبولی دين اسالم کنم ،چون آنان حاضر نيستند که غيراز   آيا ميتوانيم آن

نازل ... »  ال اکره فی الدين «در جواب آيه شريفه  ين ديگری را بپذيرند ؟!نصرانيت د
  شد .
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انصار   فرموده اند که : مردی از  نزول اين آيه  شان  در  همچنان برخی از مفسرين
به زور مجبور دين اسالم   ميخواستند اورا به» صبيح « بنام   پوست  غالمی داشت سياه

  سازند .
بر پيامبر محمد صلی هللا عليه وسلم نازل شد » ال اکراه فی الدين « ه در همين اثنا آي 

هدايت داد شد تا درپذيرش دين کوچکترين اجبار واکرهی   وتمام مسلمانان» صبيح «وبه 
 ميباشند .  را برمردم روا ندارند وفرمود: که انسان ها از کمال اختيار وآزادی برخوردار

ه پيره زن نصرانی را به دين مقدس اسالم دعوت عن  حضرت عمر رضی هللا   همچنان
يعنی من پير زن » انا عجوز کبيرة والموت اقرب الی «کرد؛ او در جواب گفت : 

رها   مذهبم را  آخر عمر خود شده است ؛ چرا در   که مرگم نزديک  هستم  بزرCسالی
آوردن   اورا بر ايمان  زن  صحبت  کنم ؟ حضرت عمر رضی هللا عنه بعد از استماع

يعنی ، »  ال اکره فی الدين «  نمود که :  را تالوت  اجبار نه نمود ؛ بلکه اين آيه شريفه
 ندارد.  زور واکراه امکان   ايمان  ودر حقيقت بر پذيرش» اجباری نيست  در دين

وعدم ايمان   ظاهری نداسته ، بلکه ايمان  ارتباط ايمان را با اعضای  اسالم  دين مقدس
ورضايت   اساسی به خواست خود انسان وميل  قرار داده است که ارتباط  یرا از امور

 او دارد .  درونی
 وقل الحق من ربکم فمن شا ءفليؤمن ومن شا ء«طوريکه خداوند متعال ميفرمايد: 

  (بکو : حق ( همان چيزی است که ) از سوی پروردگار تان ( آمده ) است    »فليکفر
وهمه مؤمنان است ) پس هرکس که ميخواهد   ام وبرنامه من( ومن آن را با خود آورده 

 ) ٢٩ ( بدان ) ايمان بياورد وهرکس می خواهد ( بدان ) کافر شود .) (سوره  الکهف :
است که   متوجه ساخته  حقيقت  عظيم الشان محمد صلی هللا عليه وسلم را به اين  قرآن

اجبار   به اسالم  به گرويدن  مردموتو نميتوانی بر  واجب است دعوت  بر تو فقط تبليغ
آيا تو ( ای ) «  ٩٩ يونس : آيه» (  افأ نت تکره الناس حتی يکونو ا مؤمنين .«کنی 

را مجبور سازی که ايمان بياورند ؟ ( اين کار نه صحيح   مردمان  پيغمبر ! ) می خواهی
  ).   دست تو ساخته است  ونه سودمند است ونه از

تو بر آنان »(  لست عليهم بمسيطر «ميفرمايد :   ٢٢ آيه : يه :وباز در سوره ( الغاش
ميفرمايد   ۴٨ چيره ومسلط نيستی ) همچنان قرآن عظيم الشان در سوره الشوری آيه :

(اگر ( مشرگان از »  فان اعرضوا فمأ ارسالنک عليهم حفيظآ إن عليک إال البالغ « :
به عنوان  ين مشو) چراکه ماتوپذيرش دعوت تو ) روی گردان شدند (باک مداروغمگ

 ومواظب ايشان نفرستاديم .بر تو پيام باشد وبس .) مراقب
فمن شا ء اتخذ الی  :«ميفرمايد  )١٩ عظيم الشان در( سوره مزمل آيه :  همچنان قرآن

 »پس هرکس که بخواهد ( ميتواند ) راهی به سوی پروردگارش اتخاذ نمايد» «ربه سبيال
دليل بر اختيار وآزادی انسان در انتخاب کفر »  من شا ء «له در اين آيه متبرکه جم

نشان   را به انسان  ما راه«  » انا هديناه السبيل إما شاکرا وإما کفورا «وايمان است . 
در » داديم ، خواه شکر گذار باشد ( وپذيرا شود ) ،يا (مخالفت کند و ) کفران نمايد . 

هريک به   وانتخاب   شده است  مشخص  گروباطل از يکدي  راه حق  آيات متذکره
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را   از اين راه  هر کدام  ودر عمل ميتواند   خو د انسان است ، او مجبور نيست  دست
که بخواهد انتخاب کند ،لکن اگر راه حق وحققيت را انتخاب کرد ، به جنت وسعادت 

وجهنم را انتخاب کرد ، به عذاب دردناک ،    باطل  واگر راه  دست می يابد  ابدی
 وبدبختی عظيمی گرفتار خواهد شد .

رضايت   ) آيه تأکيد نموده است که اسالم بر اساس ١٢٠ قرآن عظيم الشان در بيش از (
بر ای   بر مردم ،  اسالم  از عرضه شدن  انتشار يافته است وبعد  محض  قلبی وآموزش

شند . آزاد با  صالحيت عام تام داده شده است تا در پذيرش ورد دين  آنها
بعد از فتح   منطق بزرگ انسانی است که پيامبرمحمد صلی هللا عليه وسلم  همين  بنابر
برويد ، » :  فأ نتم الطلقا ء  اذهبوا«وفرمود :    رها کرد  اهل مکه را به حال خود  مکه

اسالم مجبور   بر آنا ن، کسی را به  ساز  شما آزاديد وبعد از اين فتح عظيم وسرنوشت
   نکرد.

 

  ق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم.صد
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