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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر الحاج :تتبع ونگارش

 ٢٠١۶ می ١٠
  

  ٣ -تفسير احمد

 ٢ -عبس ۀتفسير سور ترجمه و

  :معصوم بودن انبياء

ان الھی در تبليغ شريعت و دين معصوم ھستند، به اين معنا که   ھرآنچه از جانب هللا باشد بدون کاستن يا افزودن پيامبر

َولو تقول علينا « : برآن يا کتمان آن به مردم می رسانند، و هللا متعال دربارۀ پيامبرش صلی هللا عليه وسلم می فرمايد َْ َ ََ َ َّ َ ْ َ
ِبعض األقاويل ِ َ َ ْ َ َألخ * َْ َ ِذنا منه باليمينَ ِِ َِ ْ ُْ ْ َثم لقطعنا منه الوتين * َ ِ ِ ََّ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َفما منکم من أحد عنه حاجزين * ُ َِ ِ َ َُ ْ ٍ َ ْ ِّ ُ ِ َ َوإنه لتذکرة للمتقين * َ ِ َِّ ٌ َُّ ْ ِّْ َ َ َ ُ ِ َ «

ع سپس رگ قلبش را قط گرفتيم، ما او را با قدرت می  بست، اگر او سخنی دروغ بر ما می: يعنی).۴٨-۴۴سورۀ الحاقه (

ًو آن مسلما تذکری برای پرھيزگاران است !او مانع شود)  مجازات(توانست از  و ھيچ کس از شما نمی کرديم  می ّ.  

َيا أيھا الرسول بلغ ما أنزل إليک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالت«: به پيامبرش صلی هللا عليه وسلم فرمود و َ ََ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َّْ ََّ ََ ْ ْْ ْ ِ َِ ِّ َّ َّ ُِّ ُ ِّ ُ ُ ُه وهللا َ ّ َ ُ

ِيعصمک من الناس َّ َ ِ َِ َُ کن، و اگر ، ابالغشدهنازلسويتبهپروردگارترا از جانبآنچه! پيامبرای: يعنی).۶٧سوره مائده (» ْ

  .داردمینگاه و خدا تو را از گزند مردم! ایرا نرساندهچنين نکنی، پيامش

شريعت الھی فراموش کنند که به مردم برسانند، و يا آن را تغيير بنابراين ممکن نيست که انبياء الھی چيزی را از دين و 

دھند و يا کتمان نمايند، به خصوص پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم که ھرآنچه از دين بود را به طور کامل و شامل به 

ُاليوم أکملت لک«: مردم عرضه نمود  و هللا متعال در حجة الوداع چنين نازل کردند  َ ُ ْ َْ َْ َ ْ ِم دينکم وأتممت عليکم نعمتی َ ِ َِ َْ ْْ ْ ْ ُْ َُ َُ ْ َ َ َ

ًورضيت لکم اإلسالم دينا ِ َِ َ ْ ِ ُ ُ َ ُ َ امروز، دين شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ : يعنی).٣سوره مائده (» َ

  .و اسالم را به عنوان دين ماندگار شما پذيرفتم

: يره عصمت داشتند، چنان که شيخ االسالم ابن تيميه رحمۀ هللا گفته اندھمچنين پيامبران الھی از ارتکاب به گناھان کب

و اين گفته ..  معصوم ھستند- نه صغائر -گفتۀ اکثر علمای اسالم و تمامی فرق بر اينست که انبياء از ارتکاب به کبائر «

حابه و تابعين و تابع تابعين اکثر اھل تفسير و حديث و فقھاء نيز ھست، بلکه نقل نشده که سلف امت و ائمۀ دين و ص

   ).٣١٩ / ۴جلد: مجموع الفتاوی . ( »چيزی خالف اين سخن گفته باشند

  

  :يادداشت

گاھی پيش می آمد که در انجام پاره ای از تکاليف دينی و يا موضوعاتی که به دين و شريعت مربوط می شد،  
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اه به وسيلۀ وحی الھی تذکر و اصالح می شد تا مبادا اشتباھاتی جزئی از انبياء صادر می گشت، ولی بالفاصله آن اشتب

بر امر رسالت خدشه ای وارد شود، و روش جبران را به او می آموخت تا يارانش بياموزند که ھرگاه در اين مواقع 

  :دچار سھو شدند چگونه جبران کنند؛ به عبارتی خود اين سھوھا نوعی آموزش دينی برای مردم بود، به طور مثال

ًت شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نماز چھار رکعتی سھوا در رکعت دوم سالم دادند، بعدا که متوجه شدند رواي  ً

بالفاصله آن را جبران کرده و در آخر سجدۀ سھو بردند، مردم با ديدن اين صحنه آموختند که اگر در آينده دچار سھوی 

ا جبران کنند، پس يکی از حکمتھای اين نوع سھوھا؛ آموزش دينی آن ر) بدون تکرار نماز(در نماز خود شدند چگونه 

به مردم است  و اکنون ما با وجود اين وقايع و روايات است که می دانيم در ھنگام سھود در نماز چکار کنيم، اگر اين 

  .وقايع و روايات نبودند ما اکنون روش جبران را نمی دانستيم

پيامبر صلی : مام احمد و ديگران از انس بن مالک رضی هللا عنه روايت کرده اندمثالی ديگر در ماجرای اسرای بدر؛ ا

ھا را زبون پنجۀ توانمند شما کرده است، خدا اين: هللا عليه وسلم ضمن مشورت با ياران خويش دربارۀ اسرای بدر گفت

گردن بزن، پيامبر از وی شان را ای رسول خدا ھمۀ: نظر شما دربارۀ ايشان چيست؟ عمر بن خطاب برخاست و گفت

شان صرف از کشتن(ھا را مورد عفو قرار بدھی نظر من اين است که آن: ابوبکر صديق برخاست و گفت. رو برگرداند

در اين خصوص خدای بزرگ . ھا را مورد عفو قرار دادھا فديه بگيری، پس پيامبر با پذيرش فديه آنو از آن) نظر کنيد

ٍّما کان لنبی« آيت  ِ َ ِ َ َ ٌ أن يکون له أسری حتی يثخن فی األرض تريدون عرض الدنيا وهللا يريد اآلخرة وهللا عزيز حکيم َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ٌَ َّ ُِ ِ َِ َ َ َ َُ ُّ َّ ََ ُ ُُ ُ ُْ ُّ ُ َِ ْ َْ َ َْ *

ٌلوال کتاب من هللا سبق لمسکم فيما أخذتم عذاب عظيم  ِ ِ ِ َِ َ َ ٌَ َّ ٌَ ُ َْ ْْ َ ََ َ َُ َ َ ّ ِّ َ ْ   ) .١٣١۴٣(أحمد . را نازل کرد» َّ

ًتا زمانی که کامال ) و برای آزادی آنان فديه بگيرد(برای ھيچ پيامبری روا نيست که اسيرانی داشته باشد «: ی آيتمعنا

خواھد؛ و طلبيد، در حالی که خداوند برای شما پاداش پايدار آخرت را میمتاع ناپايدار دنيا را می! بر دشمن چيره گردد

ھائی که  از اين فرمانی از سوی خداوند صادر شده بود، به خاطر فديهاگر نبود که پيش. خداوند عزيز و حکيم است

  .»!گرفتبازستانديد عذابی عظيم شما را فرا می

در اينجا پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر اساس اجتھاد خويش چنين حکم کردند که اسراء را در قبال فديه آزاد کنند، اما اين 

  . و مردم دانستند که چه چيزی مطلوب شارع استاجتھاد به وسيلۀ نزول وحی تأئيد نشد

ًبنابراين پيامبر صلی هللا عليه وسلم در امر ابالغ رسالت دينی خود عصمت داشتند  و اگر احيانا در يک امر عبادی 

دچار سھوی می شدند و يا در يک مسأله ای مرتبط به احکام دين، اجتھادی ناصواب از ايشان صادر می گشت، 

وسيلۀ وحی اشتباه او تصحيح می شد و به مردم ابالغ می گشت و مردم از آن دين می آموختند و پی به بالفاصله به 

  .مسأله می بردند

و اما در مسائل و کاروبار دنيائی ھم گاھی دچار اشتباھاتی می شدند، ولی تشخيص امر رسالت از امورات دنيوی برای 

دنيوی و تمييز آن از امورات دينی برای ھر انسانی ممکن است؛ و يا يارانشان ساده و آسان بود، زيرا شناخت امورات 

گاھی خود يارانشان سؤال می کردند که آيا فالن امر از وحی است يا نظرات شخصی ايشان، چنان که در حديث صحيح 

کان به آبھای وارد شده که در ھنگام جنگ بدر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم لشکرشان را حرکت دادند تا پيش از مشر

ترين چاه ھنگام عشاء پاسی از شب گذشته، به نزديک. بدر برسند  و نگذارند که آنان به مخازن آب وادی بدر دست يابند

ُحباب بن منذر به عنوان يک کارشناس نظامی گفت . آب در وادی بدر رسيدند و منزل کردند ُ :  

 قال بل ھو الرأی  دمه وال نتأخره أم ھو الرأی والحرب والمکيدة ؟أرأيت ھذا المنزل أمنزال أنزلکه هللا ليس لنا أن نتق«

 قال يا رسول هللا فإن ھذا ليس لک بمنزل امض بالناس حتی نأتی أدنی ماء من القوم فنعسکر فيه ثم  والحرب والمکيدة

ال رسول هللا صلی هللا عليه نغور ما وراءه من اآلبار ثم نبنی عليه حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب وال يشربون فق
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و )  فقه السيرة(» وسلم لقد أشرت بالرأی ثم أمر بإنفاذه فلم يجیء الليل حتی تحولوا کما رأی الحباب وامتلکوا مواقع الماء 

  .و البانی گفته صحيح است) دالئل النبوة(

برای شما تعيين کرده است که )  وحیاز طريق(ايد، آيا منزلی است که خداوند خدا اينجا که منزل کردهای رسول: يعنی

تر از آن بازپس رويم؟ يا اين که انديشه است و جنگ است و نيرنگ؟ ما حق نداريم پيشتر از آن برويم يا به عقب

ُبل ھو الرأی والحرب والميکدة: (فرمودند ای رسول خدا، : گفت! نه، بلکه اين نظر خودم است و جنگ است و نيرنگ) ْ

آنجا منزل . برسيم) قريش( ترين چاه به طرف مقابللشکريان را حرکت دھيد تا به نزديک! دن نيستاينجا جای منزل کر

تر را کور کنيم و بر آنھا حوضی بسازيم و آن حوض را از آب پر کنيم؛ آنگاه با حريفان بجنگيم، ھای آنطرفکنيم، و چاه

ِلقد اشرت بالرأی: ( فرمودند-  عليه وسلمرسول هللا صلی هللا! ما آب داشته باشيم و آنان آب نداشته باشند َ َ انديشۀ درست ) َ

ترين چاه آب به دشمن آنگاه، رسول خدا صلی هللا عليه وسلم لشکر را حرکت دادند، تا به نزديک! ایرا تو ارائه کرده

ا کور کردند و تر ھمه رھای آن طرفھای آب را ساختند و چاهدر آنجا در دل شب منزل کردند  و شبانه حوض. رسيدند

  .»ھا انداختندآبشان را در آن حوض

در اينجا می بينيم که چون مسأله 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 سؤال کردند تا مسأله برايشان روشن گردد

ی آمده که روزی پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مدينه از کنار چند نفر عبور کردند که آنھا و يا در روايت صحيح ديگر

َلو لم تفعلوا لصلح«: درحال تلقيح نخلھای خود بودند، پيامبر صلی هللا عليه وسلم با ديدن آن کار آنھا فرمودند َ َُ َُ َ َْ َ ْ اگر شما » ْ

ن پيامبر صلی هللا عليه وسلم از انجام کار تلقيح نخلھا منصرف شدند، اين کار را نکنيد بھتر است، آنھا نيز به خاطر سخ

َما «: ولی بعدھا محصول نخل خوب نشد، بعد از مدتی پيامبر صلی هللا عليه وسلم دوباره نزد آنھا رسيدند و فرمودند 

ْلنخلکم؟ ُ ِ ِْ صلی هللا عليه وسلم اوضاع نخلھای شما چگونه است؟ آنھا موضوع خراب شدن محصول را خدمت پيامبر » َ

ْأنتم أعلم بأمر دنياکم«: عرض کردند، پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود  ْ ُْ َ ْ ُْ ِ َ َ َِ ُ َ شما به امورات دنيوی و تخصصی خود آگاه » ُْ

  :تر ھستيد  و در مسند بزاز آمده که فرمودند 

ُوإنی قلت لکم ظنا ظننته، فما قلت لکم قال هللا  « َّ َ َ َْ ُْ َ َ َُ ُ ُ َ ُْ ُْ َُ ُ ْ َ ً ِّ ِ َ عز وجل فلن أکذب علی هللا تبارک وتعالیَ َ ََ َ َ َ َ ََ ََ َِ َِ َْ َ ْ َ َّ من آنچه که به شما «: يعنی» َّ

به شما گفتم که خدای عزوجل چنان فرموده، ھيچ گاه دروغی بر خداوند تبارک  اما ھرآنچه گفتم گمان و نظر خودم بود،

  ).٩٣٧(و مسند البزاز ) ٢٣۶٣(صحيح مسلم . »و تعالی نيست

  :  از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت شده که فرمودند و

صحيح الجامع . »إنما أنا بشر، إذا أمرتکم بشیء من دينکم فخذوا به، و إذا أمرتکم بشیء من رأيی ، فإنما أنا بشر «

)٢٣٣٨.(  

راء کنيد  و اگر چيزی ، ھرگاه شما را در دينتان به چيزی امر کردم آن را اج)مانند شما(ھمانا من بشری ھستم «: يعنی

  .»)و صددرصد درست نيست(را از روی نظر خود به شما گفتم، بدانيد که من بشر ھستم 

  :خالصه اين که

و کاست و کتمان برای  انبيای الھی در ابالغ دين عصمت داشتند  و ھرآنچه مربوط به دين و احکام آنست را بدون کم

 ای از مسائل مرتبط به امر دين دچار سھو يا اشتباه می شدند بالفاصله توسط ًمردم بيان کرده اند  و اگر احيانا در پاره

وحی تصحيح و اصالح می شدند و مردم آگاه می گشتند  و در کاروبار دنيائی و غير دينی ھم عصمت نداشتند، و اين 

يا دھقان  يا طبيب يا رسالت ايشان وارد نمی کند، زيرا خدای متعال نفرموده که من پيامبری تاجر  امرلطمه ای به

بنابراين اشتباه کردن در اين امور چيز عجيبی نيست و تشخيص امر رسالت از غير آن ! صنعتکاری برای شما فرستادم
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برای مردم آسان بود  و ھمانگونه که چند مثال ذکر کرديم مسائل دنيوی و غير دينی قابل تمييز بودند وپيامبر صلی هللا 

 به دين و رسالت می بود را به عنوان دين به مردم می فھماند تا مردم متوجه شوند که فالن عليه وسلم ھرآنچه مربوط

  .مسأله از دين است و فالن مسأله خارج از رسالت است

اصل در فرموده ھای پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر آنست که اقوال ايشان مبنای : برھمين مبنا فقھای اسالم فرمودند 

ز جانب وحی ھستند مگر آن که دليلی يافت شود که ثابت کند فالن قول نبوی نظر شخصی ايشان بوده  تشريعی دارند و ا

و اگر چنين حجتی وجود نداشته باشد به اصل عمل می شود؛ يعنی اقوال او مورد تأئيد وحی ھستند و جنبه تشريعی 

تشريعی دارد و گاھی اجتھاد و نظر شخصی دارند، اما اصل در افعال نبوی ھميشه بر جنبۀ تشريعی نيست؛ گاھی جنبۀ 

  .ايشان است

  

   عصمت پيامبران در چه چيز ھای است؟

پيامبران عليھم الصالة و السالم در بين مخلوقات از ھمه شرافتمندتر و پاکتر بودند و بيشتر از ھمه تقوای خداوند را 

رسول صلی هللا  .ه آنھا تأسی جويند و اقتداء نمايندداشته و دارند و از او می ترسند و برگزيدگانی ھستند که مردم بايد ب

 .عليه وسلم و پيامبران عليھم الصالة و السالم دارای مقام عصمت و مصون از اشتباه و معاصی است

  :مسائل مرتبط با عصمت را به دو امر زير تقسيم می کنيم

  عصمت در تبليغ دين  -

  عصمت در خطاھای بشری  -

ألخذنا منه * ولو تقول علينا بعض األقاويل «  :هللا تعالی می فرمايند.غ انبياء ھمگی معصومندمورد اول، يعنی در تبلي

ھا  ای گفته پاره] او[و اگر : يعنی ) ۴۴ – ۴٧/الحاقة  (»فما منکم من أحد عنه حاجزين * ثم لقطعنا منه الوتين * باليمين 

) عذاب(و ھيچ يک از شما مانع از  کرديم را پاره میسپس رگ قلبش  گرفتيم دست راستش را سخت می بر ما بسته بود

  .شد او نمی

 قاطبۀ مسلمانان اجماع دارند که  : می گويد  )۶/٣٧١فتاوی ابن باز جلد (در   – رحمة هللا –شيخ عبد العزيز بن باز 

 تبليغ در دين است پيامبران عليھم الصالة و السالم و از جمله محمد صلی هللا عليه وسلم در آنچه که مربوط به خطای

إن ھو إال * وما ينطق عن الھوی * ما ضل صاحبکم وما غوی * والنجم إذا ھوی « :معصومند ، هللا تعالی می فرمايند

يار شما نه گمراه ) که( آيد سوگند به اختر چون فرود می: يعنی ) ۵- ١/سورۀ  النجم (» علمه شديد القوی * وحی يوحی 

] فرشته[شود نيست آن را  اين سخن به جز وحيی که وحی می گويد از سر ھوس سخن نمیو  شده و نه در نادانی مانده

  .شديدالقوی به او فرا آموخت

پس پيامبر ما محمد صلی هللا عليه وسلم در تمام آنچه که مربوط به تبليغ دين هللا از قول و فعل و تقرير است، معصوم 

  ."ستمی باشد و در اين مسأله بين اھل علم اختالفی ني

  :اين مسأله به دو بخش تقسيم می شود: اما در خصوص مورد دوم يعنی معصوم بودن در خطاھای بشری

عدم خطای انبياء مربوط به گناھان کبيره، که آنھا عليھم السالم از گناھان کبيره معصومند چنان که شيخ االسالم ابن   -١

  .أکيد داشته بر آن ت٣١٩ / ۴جلد: تيميه رحمة هللا در مجموع الفتاوی

گناھان صغيره، گاھی يعضی از انبياء مرتکب گناھان صغيره شده اند و لذا اکثر اھل علم معتقدند که انبياء در    -٢

گناھان صغيره معصوم نيستند و اگر يکی از انبياء مرتکب چنين گناھی شده باشد هللا تعالی به وی تذکر داده و او نيز 

  .مبادرت به توبه نموده است
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آدم عليه السالم معصيت کرد و توسط شيطان دچار لغزش گرديد و جھت اثبات آن به فرمودۀ : ی که می گويندکسان

ُفأکال منھا فبدت لھما سوءاتھما وطفقا يخصفان عليھما من ورق الجنة وعصی آدم ربه « :خداوند متعال استناد می جويند ُ َُّ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َْ ِ ْ ََ َ َِ ْ َ ُ َِ َ َ َ َْ ْ ْْ َ َ

َغویَف از آن درخت خوردند آنگاه شرمگاھايشان آشکار گرديد و شروع به پوشاندن خويش به وسيلۀ «) ١٢١سوره طه(» َ

و در سورۀ بقره » .برگ درختان بھشت کردند و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد بنابراين اغوا شد يعنی راه را گم کرد

ُفأزلھما الشيطان « : می فرمايد٣۶آيت  َ ْ َّ َ ُ َّ َ َ َعنھاَ ْ   ».شيطان آن دو را از آنجا دچار لغزش کرد» «َ

جواب اين است که  آنچه در مورد آدم عليه السالم در اينجا روی داده قبل از نبوت بوده است بنابراين درست نيست که 

ده است و اين جريان مربوط به قبل از نبوت آدم بو: امام ابوبکر بن فورک گويد. آن را وسيلۀ طعنه زدن به او قرار داد

َثم اجتباه ربه فتاب عليه وھدی« :دليل آن فرمودۀ پروردگار است که می فرمايد َ ََ ِ َّْ َْ َ َ ََ ََ ُ ُّ ُ سپس پروردگارش «) ١٢٢سورۀ طه(» ُ

و آنگاه می گويد که برگزيدن و ھدايت آدم بعد از عصيان و » .او را برگزيد، توبه اش را قبول کرد و او را ھدايت نمود

ت و اگر قبل از آن بود دليل جواز گناه به صورت واحد در مورد آنھا بود و ھمچنين قبل از نبوت نافرمانی بوده اس

شريعتی برای پيامبران وجود ندارد که بر ما تصديق آن واجب باشد و اما زمانی که از طرف پروردگار به سوی مردم 

  .ه آن ضرری نمی رساندمبعوث شدند، امين و معصوم در رساندن پيام پروردگارند و گناه گذشته ب

اگر گفته شود چگونه وقايع روی داده را به قبل از نبوت آدم مرتبط می داريد مگر نبوت ھمان وحی کردن از جانب 

  .پروردگار نيست؟ در حالی که آيات و احاديث ناطق به آنند که خداوند با آدم قبل از خروج از بھشت سخن گفته است

نبوت در اينجا منتفی است زيرا آن تنھا وحی نيست بلکه وحی کردن به شخص نبی برای يک شريعت : جواب اينست

جديد و يا تجديد شريعت قبلی است و اين چيزی است که داليل موجود آن را در مورد آدم نمی رساند که در بھشت 

سخن در اين مورد اين است که آنچه در مورد آدم بنابراين صحيح ترين . ھمراه ھمسرش به او شريعتی داده شده باشد

تنھا چيزی که احتمال داشتن شريعتی را برای آدم عليه السالم قبل از آن نافرمانی . روی داده قبل از نبوتش بوده است

ھا ممکن می سازد توبه ای است که بعد از ارتکاب نافرمانی اقدام به آن کرد ولی اين کار نه به واسطۀ شريعت بلکه تن

خداوند متعال می . به خاطر صفا و پاکی نفس و شناخت مقام و منزلت پروردگار از جانب آدم عليه السالم تحقق يافت

ُفتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه إنه ھو التواب الرحيم«  :فرمايد ُِ ِ ِ ِ َِّ ُ َُّ َّ ََّ ُ ِ ْ َ ََ ََ ََ ََ ٍَ َ َ ِّ ْ آدم از پروردگارش کلماتی را «) ٣٧سورۀ بقره (» َّ

  ».يافت نمود آنگاه خداوند توبه اش را پذيرفت که او توبه پذير مھربان استدر

از جملۀ مثالھائی که مخالفان باز در اين زمينه بيان داشته اند و به خاطرش می خواھند قرآن را زير سؤال ببرند آن ھم 

تل است و برای آن به قرآن موردی است که قبل از نبوت در مورد موسی عليه السالم روی داده و آن ارتکاب جرم ق

  :استناد می جويند

ِودخل المدينة علی حين غفلة من أھلھا فوجد فيھا رجلين يقتتالن ھذا من شيعته وھذا من عدوه فاستغاثه الذی من شيعته «  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َ ْ َّْ ُ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َْ َ َِّ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ َْ ٍ َ ْ

َعلی الذی من عدوه ف ِ ِ ِِّ ُ َ َْ َّ ٌوکزه موسی فقضی عليه قال ھذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبينَ ِ ُِ ُ ُ ٌُّ ِ ِ ٌِّ ُ َ َ َ َُ َّ َِ ْ َّْ ِ َ ْ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ) ١۵سورۀ قصص(» َ

ھنگامی که مردم شھر در بی خبری بودند موسی به شھر درآمد؛ دو نفر را ديد که با ھمديگر می جنگند يکی از آن دو «

آنگاه شخصی که از طايفه موسی بود او را به کمک طلبيد، موسی به .  او بوداز قوم موسی و ديگری از طايفۀ دشمنان

اين کار از شيطان است ھر آئينه شيطان دشمن گمراه : کمکش شتافت و با يک مشت آن مرد را از پای درآورد و گفت

ت باعث شد که در سپس می گويند که موسی عليه السالم از ارتکاب آن پشيمان شد و ھمين ندام» .کنندۀ آشکاری است

َفيأتون موسی **حضور پروردگار در شفاعت پيش قدم نشود چنان که در حديث شفاعت که طوالنی است بيان گرديده َُ َ ُ ْ َ

َفيقولون يا موسی أنت رسول هللا فضلک هللا برسالته وبکالمه علی الناس اشفع لنا إلی ربک  َ َ َ َ َ َ َِّ َ َ َ َ َِ َ َْ َ َ َْ ِ َّ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َِ ِ ُ َّ ََّّ ُ ُ ْ َ ُ ُ ِأال تری إلی ما نحن فيه ُ ِ ُ ْ َ ََ َ ِ َ َ َ

ِفيقول إن ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنی قد قتلت نفسا لم أومر بقتلھا نفسی  ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ َْ َُ ْ َْ ُ َ َ َ َ ًَ ً ِّْ ْ ْ ْْ ْ ِّْ ِ َِ َُ ُ ُ ُُ َ ْ َّ ُ
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ِنفسی نفسی ِْ َْ ای موسی تو رسول خدا ھستی و خداوند :  مردم پيش موسی می آيند و می گوينددر روز قيامت) (بخاری**(َ

مگر نمی بينی ما . پيش پروردگارت برای ما شفاعت کن. به واسطۀ رسالت و سخن گفتن با شما، تو را برتری داده است

ذشته و نه در آينده پروردگارم امروز چنان خشمگين است که نه در گ: در چه وضع و حالی ھستيم؟ در جواب می گويد

من ھم اکنون در فکر خود . بدين صورت خشمگين نخواھد شد من کسی را بدون اين که مأمور به کشتن او باشم، کشتم

  .)خودم، خودم، خودم. می باشم

ت آنچه که مخالفان در حق موسی عليه السالم بيان کرده اند مربوط به قبل از نبوتش بوده اس: در اين باره نيز می گوئيم

َقال ألم نربک فينا وليدا ولبثت فينا من عمرک سنين«: چنان که خداوند متعال می فرمايد ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ُ ُ ْ َ َ َْ ِ َ ُ ََ ًَ ِّ ْ َ َوفعلت فعلتک التی فعلت وأنت *َ َ َ َْ َ َ َْ َْ َ ََ َ َِ َّ َ ْ

َمن الکافرين َِ ِ َِ َقال فعلتھا إذا وأنا من الضالين*ْ َِّ ًَّ ِ َ َ َ ِ َ َ َُ ْ َ َّففررت منکم لم*َ َِ ُْ ُ ْ ْ َ َ َا خفتکم فوھب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلينَ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُ ْ َ َُ ًَ ْ ُ ِّ َ ْ ُ ْ  «

ای موسی آيا تو را در ميان اھل خويش در دوران جوانی نپروراندم؟ و سالھا عمر : گفت«) ٢١ -١٨سورۀ شعراء (

من آن کار را کرده :  گفت.خويش را در ميان ما گذراندی و انجام دادی آنچه را می خواستی و از جمله ناسپاسان بودی

و از جمله گمراھان بودم سپس گريخته و از عقوبت شما ترسيدم آنگاه پروردگارم مرا دانش آموخت و از جملۀ پيامبران 

موسی قصد کشتن او را نداشت بلکه ھدفش دفاع از برادرش بود بنابراين مرتکب قتل عمد نشد و به خاطر » .قرار داد

ُقال رب إنی ظلمت «: درخواست بخشش نمود و خداوند نيز او را بخشد چنان که می فرمايداين کار موسی از خداوند  َْ َ ِّ ِ ِّ َ َ َ

ُنفسی فاغفر لی فغفر له إنه ھو الغفور الرحيم ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ُُ َ َ َْ َ ُ َّ ِ َ َ َ َ َْ ْ پروردگارا به درستی که به نفس خويش ظلم : گفت«) ١۶سورۀ قصص (» ْ

و ايرادھائی را به » . بخشيد که به راستی او صاحب بخشش و رحمت استکردم، مرا ببخش، آنگاه پروردگار او را

  .پيامبران نسبت می دھند که در حقيقت امر خالف اولی است يعنی انجام ندادنش بھتر بود

  

  !ما مسؤول رفتن مردم به جنت نمی باشيم

َإنا أنزلنا عليك ا «:  در قرآن عظيم الشأن با زيبائی خاصی ميدفرمايد ََ َ َْ َ َّ ِّلكتاب للناس بالحقِ َ َْ ِْ ِ َّ ِ َّفمن اھتدى فلنفسه ومن ضل  َِ َ َ ََ ِ ِ ِْ َ ََ ََ ْ ِ
ٍفإنما يضل عليھاوما أنت عليھم بوكيل  ِ َِ َِ ِ َ ََ ََ َ َ ََ ُّ َّ ِ ما اين کتاب را به حق برای ھدايت مردم بر تو ) ای محمد).(۴١سورۀ زمر ( »َ

 ، ، و ھر که گمراه شد به زيان و ضرر خودش نازل کرديم پس ھر کس که ، ھدايت يافت به سود وفايدۀ خودش است

  .وتو وکيل و مسؤول آنھا نيستی تمام می شود،

بشريت   قرآن عظيم الشأن برای ھدايت ورھنمائی  می نويسند که اساسآ) سورۀ زمر ۴١(مفسرين در تفسير آيت متبرکه 

ِإنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق «.نازل شده   َِ َْ ْ ِْ َّ َِّ َِ َ ََ ََ ْ َ ِ  «   

باطل و اشيا بی مفھوم باشد ، براى ھدايت  به طور يقين اين کتاب پر جالل وپر معجزه می باشد ، بدون اين که در آن (

  . )بر تو فرو فرستاديم بشريت 

از آن به عمل  است، می توان دو تفسير را  ذکر گرديده  که در آيت متذکره » حق«علماء می گويند در مورد کلمۀ 

  .آورد

 حق صورت پذيرفته است ، ودر آن   عظيم الشأن به پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، به ل اين که نزول وارسال قرآن او-١

  .ھيچ گونه چيزی باطلی ديده نمی شود

ُذلك الكتاب( دوم اينک ه اين کتاب حق است -٢ َ ِ ِْ َ َال ريب َ َ ِفيه َ َھدى للمتقين ِ ِ َّ ُ ْ ِّ ً  ودر آن  است ، قرآن عظيم الشأن کتاب بر حق) ُ

  .شک و شبھه وجود نمی تواند داشته باشد ، وبرای ھديت متقيان نازل گرديده است   ھيچ گونه  جای

يعنی قرآن عظيم الشأن بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم : ھمچنان در اين ھم جای شک وشبھه باقی نمی ماند که اين کتاب 

 تا در رھنمونی وھدايت اين کتاب آنچه که  ر انسانھا استًغرض رھنمائی وھدايت بشريت نازل گرديده است ، بناء ب
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حق است بدان عمل نمايند واز آن چيزکه موجب ضاللت انسانی می گردد از آن بايد دوری واجتناب نمايند، بايد به فھم 

ترغيب تشويق و  قرآن عمل کرد وزندگی خويش را در فھم ومنطق قرآن عيار ساخت ، به سوى آنچه که اين کتاب ما را 

داده ومنع نموه است ، بايد   ساخت ، و از آنچه که از انجام آن ما را ھشدار  بدان شتافت و آن راعملی كند، بايد  مى

 خواند، آن را  فرا می قرآن عظيم الشأن مارا  به ھرآنچه که .   آن نگاه کرد ھشدار آن را جدی گرفت وخود را از آنجام

  .نچه که نھی فرموده ، آن را باطل و ناروا شمرد وازآن دوری کردرشد و ھدايت به حساب آورد و از آ

ِفمن اھتدى فلنفسه« :در ادامۀ آيـت شريفه می آيد  ِ ِْ َ ََ ََ ْ ْ راه ھدايت را قبول کرد ، راه ھدايت را در   پس ھركس وھر انسان  » َ

نتيجۀ حق  :  حکم علمی است که  او خواھد بود ، زيرا که پيش گرفت ، و با دليل و برھان به سوى حق شتافت به نفع

  .پذيری به خود انسان باز می گردد

َومن ضل فإنما يضل عليھا « ََ َ ُّ َِّ َ ََّ ِ َ ْ و ھركس گمراه گرديد و از حق روشن کالم الھی سرپيچی و انحراف جويد، در نھايت ( »  َ

عمل  كيفر  ه اصطالح شخص گمراھی خواھد بود ؛ وب امر به زيان وضرر خودش تمام خواھد گرديد ، در نتيجه 

  .انحرافی خويش را خواھد چشيد

ٍوما أنت عليھم بوكيل  « ِ َ َِ ْ ِ َ َ َ ْ َ ّاى، و موظف نيستى كه حق را  وكيل و مراقب گماشته نشده بر آنان به حيث !  و تو اى پيامبر  »َ

زيرا که . رف ننمايند برسانی ، وبه اصطالح ھميشه مراقب ومواظب آنان باشی که آنان انح به قلب ، جان ووجود آنان 

تنھا وتنھا وظيفه تو رساندن پيام آسمانی است ، نه نگھبانى . توانى آنان را به اسالم و ايمان وادار به اجبار سازى تو نمى 

  .اجبارشان به پذيرش حق از دلھاى مردم ويا 

بدين اساس دين مقدس . يد بپذيردآن را با  ايمان يک عقد  و پيمان والتزام قلبی ودرونی است که انسان با اختيار خود

   انتخاب  دين را تحقيق  باعظمت ما انسان را آزاد گذاشته است تا با  قبول ندارد وپروردګار  ايمان اجباری را اسالم

  .کند

در منطق قرآن ،کسانی که انتخاب کنندۀ دين ناحق باشد آن را کافروکسانی که قبول کنندۀ دين حق باشد آنھا را به مؤمن 

فرو آورده باشد اما مؤمن  به راه حق  درين محاسبه کسې می تواند مسلمان باشد و سرانقياد وتسليم . می کنند میمس

   .نباشد

هللا تعالی و خودشخص مسلمان و مؤمن  تعھد و صداقت آن گفتيم مؤمن ھمان رابطه و تعھد داخلی است که ازآن چنانچه

  .خبر دارد

ۀ  سور ٢۵۶ :آيت (  قاعده وقانون را وضع نموده است که پايه وبنياد اين قانون در دين مقدس اسالم برای انتخاب دين

  :با ظرافت خاص بيان يافته است ) بقره

قبول (اجبار واکراھی در (االيه» ...  ُال اکراه فی الدين قد تبين الرشد من الغی «: پروردگار با عظمت ما می فرمايد 

  .مراھی وضالل مشخص شده است نيست ، چراکه ھدايت وکمال از گ) دين

وحی اين . بقره بعد از ھجرت به مدينه آغاز گرديده استۀ  بوده وسور بقرهۀ  در سور  اين آيت :نزول آيت متبرکه  شأن

 . و استحکام بود سوره زمانی آغاز يافت که نظام اسالمی در حال شکل گيری

 به نام  بنی سالم بن عوف ، در مورد شخصی ۀينه واز قبيلــکه اين سوره در بارۀ مردی از اھل مد:  می گويند  مفسرين

   :، نازل شده است » حصين «

   که خودش مسلمان شده بود ، دو پسر داشت که نصرانی بودند وتا ھنوز بدين اسالم» حصين «:  طوری است که قصه

  . نشده بودند  مشرف
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 دو را  آيا می توانيم آن!  که يا رسول هللا   داشتند عر ض  داستان را به حضورمحمد صلی هللا عليه و سلم اين مرد

 در جواب آيت   !مجبور به قبولی دين اسالم کنم ،چون آنان حاضر نيستند که غيراز نصرانيت دين ديگری را بپذيرند ؟

  .نازل شد » ...  ال اکره فی الدين «شريفه 

 به نام   پوست  انصار غالمی داشت سياه مردی از: ه  فرموده اند ک  نزول اين آيت  شأن  در ھمچنان برخی از مفسرين

  . دين اسالم به زور مجبور سازند  می خواستند او را به» صبيح « 

   وتمام مسلمانان» صبيح «بر پيامبر محمد صلی هللا عليه وسلم نازل شد وبه » ال اکراه فی الدين « در ھمين اثنا آيت 

که انسان ھا از کمال اختيار :  وفرمود  ن اجبار واکرھی را برمردم روا ندارند تا درپذيرش دين کوچکتري  داد شد ھدايت

  . می باشند  وآزادی برخوردار

انا  «:  عنه پيره زن نصرانی را به دين مقدس اسالم دعوت کرد؛ او در جواب گفت  حضرت عمر رضی هللا  ھمچنان

آخر عمر   شده است ؛ چرا در  که مرگم نزديک تم ھس يعنی من پير زن بزرګسالی» عجوز کبيرة والموت اقرب الی

 آوردن اجبار ننمود ؛   اورا بر ايمان  زن  صحبت  رھا کنم ؟ حضرت عمر رضی هللا عنه بعد از استماع  مذھبم را خود

   يرشودر حقيقت بر پذ»  اجباری نيست يعنی ، در دين»  ال اکره فی الدين «  : نمود که   را تالوت بلکه اين آيت شريفه

  . ندارد  زور واکراه امکان ايمان

 قرار داده است که   وعدم ايمان را از اموری  ظاھری نداسته ، بلکه ايمان  ارتباط ايمان را با اعضای اسالم  دين مقدس

  . او دارد   ورضايت درونی  اساسی به خواست خود انسان وميل ارتباط

ھمان ( حق : بگو  (  »فليکفر ربکم فمن شا ءفليؤمن ومن شا ءوقل الحق من «: طوری که خداوند متعال می فرمايد

  است ) آمده ( از سوی پروردگار تان ) چيزی است که 

ايمان بياورد وھرکس ) بدان(پس ھرکس که می خواھد )  و ھمۀ مؤمنان است ومن آن را با خود آورده ام وبرنامۀ من(

  ) ٢٩ :سورۀ  الکھف .) (کافر شود ) بدان ( می خواھد 

واجب   دعوت  است که بر تو فقط تبليغ  متوجه ساخته  حقيقت عظيم الشأن محمد صلی هللا عليه وسلم را به اين  قرآن

: يونس ( »  افأ نت تکره الناس حتی يکونو ا مؤمنين «. اجبار کنی   به اسالم  به گرويدن وتو نمی توانی بر مردم است

اين کار نه صحيح ونه ( را مجبور سازی که ايمان بياورند ؟   مردمان یمی خواھ! ) ای پيغمبر (آيا تو « )  ٩٩ آيت

  ).  دست تو ساخته است سودمند است ونه از

ھمچنان ) تو بر آنان چيره ومسلط نيستی ( » لست عليھم بمسيطر «: ميفرمايد   ٢٢ :آيت  :الغاشيه ( وباز در سورۀ 

فان اعرضوا فمأ ارسالنک عليھم حفيظآ إن عليک إال  « :يد ميفرما  ۴٨ :قرآن عظيم الشۀن در سورۀ الشوری آيت 

را به عنوان  چراکه ما تو) باک مداروغمگين مشو(روی گردان شدند ) مشرگان از پذيرش دعوت تو ( اگر (»  البالغ

  .)بر تو پيام باشد وبس .و مواظب ايشان نفرستاديم  مراقب

پس ھرکس که » «فمن شا ء اتخذ الی ربه سبيال «:می فرمايد ) ١٩ :سورۀ مزمل آيت ( عظيم الشأن در  ھمچنان قرآن

  »راھی به سوی پروردگارش اتخاذ نمايد) می تواند ( بخواھد 

انا ھديناه السبيل إما  «. دليل بر اختيار وآزادی انسان در انتخاب کفر وايمان است »  من شاء «در اين آيت متبرکه جملۀ 

) مخالفت کند و (، يا ) وپذيرا شود (  نشان داديم ، خواه شکر گذار باشد  به انسان را  ما راه«  » شاکرا وإما کفورا

 خو د   ھريک به دست  و انتخاب  شده است  مشخص  و باطل از يک ديگر  راه حق در آيات متذکره» . کفران نمايد 

ھد انتخاب کند ، لکن اگر راه حق  را که بخوا  از اين راه  ھر کدام  ودر عمل می تواند انسان است ، او مجبور نيست
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 را انتخاب کرد ، به عذاب دردناک ،   باطل  واگر راه  دست می يابد وحققيت را انتخاب کرد ، به جنت وسعادت ابدی

  .وجھنم وبدبختی عظيمی گرفتار خواھد شد 

 انتشار   محض  وآموزشرضايت قلبی  آيت تأکيد نموده است که اسالم بر اساس)  ١٢٠ (قرآن عظيم الشأن در بيش از 

 صالحيت عام و تام داده شده است تا در پذيرش ورد   بر ای آنھا  بر مردم ،  اسالم  از عرضه شدن يافته است و بعد

 اھل مکه   بعد از فتح مکه  منطق بزرگ انسانی است که پيامبرمحمد صلی هللا عليه وسلم  ھمين بنا بر.  آزاد باشند  دين

  برويد ، شما آزاديد وبعد از اين فتح عظيم وسرنوشت: »   فأ نتم الطلقا ء اذھبوا«:  وفرمود   کرد رھا را به حال خود

   . صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم   . اسالم مجبور نکرد  بر آنان، کسی را به ساز

 

   :فھرست

    معلومات مؤجز

  تسميه وجه

   اسباب نزول  

   شرايط صحابه شدن 

  کلی سورۀ عبس محتوای

  ترجمه وتفسير مؤجز  

 مخاطب اين سوره کيست  

  معصوم بودن آنبياء  

  عصمت پيامبران در چه چيز ھای است؟ 

    !مامسؤول رفتن مردم به جنت نمی باشيم

  

  :خذ عمدهآمنابع و م

سيوطی ترجمه از تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين ( تفسير و بيان کلمات قرآن کريم -

  عبد الکريم ارشد فاريابی

 عبدالرؤوف مخلص ھروی:  نوشته- تفسير انوار القرآن -

 فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی- 

    امام المفسرين-تفسير طبری  -

   تفسير پرتوی از قران-

 ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير -   تفسير القرآن الکريم -

  »اسباب النزول  «  مام سيوطی کتاب  ا-

   مفردات الفاظ القرآن، از راغب اصفھانی-

  جلوه ھای از اسرار قرآن مھندس حکمتيار-

    تفسير معارف القرآن  مؤلف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پور-

 ) ھـ١٣٨٧ متوفی سال(سيد قطب /  تفسير فی ظالل القرآن-

 ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -
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  )ھيأتی از علمای افغانستان : شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم :تاليف ( تفسير کابلی -

   صحيح مسلم -

   صحيح البخاری-

 

 
 


