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Abstract  
The issue of the infallibility of the prophets and its extent is one of the important 

topics that has always been disputed between the Shiite and the Sunni. The 

present article is descriptive-analytical and uses library sources to compare the 

views of Fakhr Razi, one of the Sunni commentators on theological issues, and 

Tabarsi, one of the great Imami commentators on the following verses: 105 and 

106 of Surah An-Nisa ', 49 of Surah Al-Ma'idah, 43 of Surah At-Tawbah, 52 of 

Surah Al Ḥajj, 37 of Surah Ahzab and 2 of Surah Al-Fath. Tabarsi, like most 

Imams, believes that the Prophet is infallible and that this infallibility existed 

before and after the prophecy. In contrast, Fakhr al-Razi, according to the 

surface of the verses, believes that infallibility is not necessary for the Prophet 

before the prophetic mission (Be'sat'), but it is necessary from the time of the 

prophetic mission. 
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 و آله و هیلع اهلل ی)صل خدا رسول عصمت گستره یقیتطب مطالعه

 یراز فخر و یطبرس منظر از میکر قرآن در سلم(

  ایران ،بوشهر ،انیفرهنگ دانشگاه معارف گروه اریاستاد    یجعفر سجاد ديس
  

 چکیده
 ینب همواره که ستا مهمی مباحث از آن گستره و (سلم و وآله علیه اهلل صلی) خدا رسول عصمت از بحث

 امین به ملقب ه(۸۹۶ )م طبرسی عالمه که آنجا از است. داشته وجود اختالفاتی آن مورد در سنی و شیعه

 اهل نظر صاحب مفسران از ه(۸0۸ )م رازي فخر و شیعه بزرگ علماي و مفسران از المفسران امام و االسالم

 اين منظر زا خدا رسول عصمت گستره یقیتطب بررسی هدف با حاضر پژوهش است، کالمی مباحث در سنت

 چه يمکر قرآن آيات به توجه با رازي فخر و طبرسی که است بوده سؤال اين به پاسخ پی در مفسر دو

 و بوده لیتحلی-توصیفی پژوهش روش دارند؟ (سلم و وآله علیه اهلل صلی) پیامبر عصمت درباره ديدگاهی

 طبرسی دگاهدي مقايسه به روش اين در است. گرفته صورت ابخانهکت منابع از استفاده با اطالعات آوريجمع

 احزاب؛ سوره 17 حج؛ سوره ۸1 توبه؛ سوره ۹1 ؛ مائده سوره ۹۴ نساء؛ سوره ۱0۸ آيات؛ ذيل رازي فخر و

 به قائل مامیها اکثر چونهم طبرسی که است بوده آن از حاکی تحقیق نتیجه است. شده پرداخته فتح سوره 1

 داشته وجود تبعث از بعد و قبل عصمت اين و است اشتباه و خطا از سلم( و وآله علیه اهلل )صلی رپیامب عصمت

 سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر براي عصمت است قائل آيات ظاهر به توجه با رازي فخر که حالی در است

 وآله علیه هللا )صلی پیامبر ستا معتقد وي است. بعثت زمان از آن لزوم بلکه ندارد؛ ضرورت بعثت از قبل تا

 براي رهصغی گناه همچنین سهوي کبیره گناه صدور امکان اما نمیدهد، انجام کبیره گناه عمد روي از سلم( و

 .دارد وجود ايشان

 .یفخرراز ،یطبرس ،(سلم و آله و هیعل اهلل ی)صل خدا رسول عصمت، ها:کلیدواژه

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 مقدمه .1

 اين به دنرسی ولی است،بوده هازمینه تمام در هاانسان هدايت انبیاء اهداف بزرگترين از يکی

 قبول با ممرد و شود پیدا مردم در انبیا به نسبت کامل اطمینان که استبوده آن نیازمند هدف

 سئلهم جهت همین به بدانند. اشتباه و خطا گونه هر از مبرا را آنان پیامبران، صداقت اصل

 عقايد يگرد اثبات يا انکار در مهمی تاثیر که است مسائلی هجملاز گناه از پیامبران عصمت

 فکري هايدغدغه از يکی عنوان به همواره عصمت مسئله رو، اين از ؛داشت خواهد دينی

 اين به رتبطم آيات تفسیر به مسئله اين اهمیت به نظر مفسران اکثر و بوده مطرح مسلمانان

 نیس و شیعه انديشمندان بین آن، چیستی و مراتب درباره همواره اما .نداپرداخته بحث

 فسیرت عدم و آيات برخی ظاهر به توجه با مذهب سنی مفسرانمثالً  .دارد وجود نظراختالف

 نهاآ اند؛شده ايشان زندگی از هايیدوره در انبیاء عصمت عدم به قائل صحیح، تحلیل و

 است عثتب زمان از آن لزوم هبلک ندارد ضرورت بعثت از قبل تا انبیاء براي عصمت معتقدند

 است ايزج نسیان و خطا نبوت از قبل ما، علماء اکثر نظر از » نويسد:می باره اين در رازي فخر

 اعتزال نماينده عنوان به زمخشري يا (1/۹۸۸ :۱۹10 رازي، فخر«)نیست جايز نبوت از بعد اما

 براي خطا سهو انجام و ارهاش ديدگاه اين به آدم حضرت داستان در تفسیر، حوزه در گرايان

 در شیعه نماينده عنوان به طبرسی اما (۱/۱10 :۱۹07 زمخشري، .ک؛)ر داند می جايز را انبیاء

 گناه علف صدور عصمت، عقلی دلیل بیان با وي کندمی رد و نقد را عقیده اين تفسیر حوزه

 مبرا یاءانب مقدس احتس و است عقاب مستلزم گناه انجام که چرا داند می ناممکن را انبیاء از

 (.۱/۱۴۸ :۱171 طبرسی، .ک؛)ر است عقاب از

 پژوهش پیشینة .1-1

 موضوع تاکنون آيات منظر از سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول عصمت موضوع

 فسرانم ديدگاه تطبیقی مطالعه به مقاالت از برخی میان اين از است؛بوده فراوانی مقاالت

  :جمله از اندکرده بیان را آن هايتفاوت و پرداخته، عصمت عموضو در سنت اهل و شیعه

 ؛«امامیه – معتزله – اشاعره ديدگاه از اسالم پیامبر عصمت قلمرو تطبیقی بررسی» الف.

 پیامبر عصمت به پژوهش اين در («۱1۶۶ بهار ،7۱ و ۸۴ شماره اسالمی، )کالم خانی محمد از
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 ابالغ رد عصمت و دريافت در عصمت بخش دو در ثتبع از بعد سلم( و وآله علیه اهلل )صلی

 شود.می پرداخته وحی

 باطبايیط عالمه ديدگاه سلم( و وآله علیه اهلل از)صلی پیامبراکرم عصمت بررسی» ب.

 ،1۱ شماره هشتم، سال کالمی، اعتقادي هايپژوهش) ؛آرام محمدرضا از ؛«رازي فخر و

 ولرس عصمت لزوم داليل و شده مطرح عصمت مقوله در کلیاتی پژوهش اين در (۱1۴7پايیز

 آيات هب استناد با رازي فخر و طباطبائی عالمه ديدگاه از سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا

 است.گرفته صورت مقايسه ديدگاه دو بین و بیان، قرآن

 عصمت هب مربوط آيات در اهللفضل و طباطبائی علّامه نظرات بر تحلیلی مقايسه» ج.

 حديث، و رآنق تطبیقی )مطالعات ابراهیمی موسی نبوي، مجید سید ربیعی، سعید از ؛«پیامبر

 - توصیفی شیوة به و ايمقايسه صورت به پژوهش اين در (۱1۴۴ تابستان و بهار ،۱۹ شماره

 و وآله هعلی اهلل )صلی خدا رسول عصمت مورد در ل مفسر دو اين ديدگاه بررسی به تحلیلی

  پردازد. می سلم(

 ديدگاه طبیقیت مطالعه به که نشد يافت ايمقاله گرفته، انجام بررسی با است ذکر به زمال

 رداختهپ سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول عصمت گستره مورد در رازي فخر و طبرسی

 شود،می تهشناخ امامیه منظر از تفسیر در معتدل چهره يک عنوان به طبرسی که آنجا از باشد؛

 و سرمف دو اين ديدگاه شناخت شودمی معرفی تسنن اهل کهن مفسران از نیز رازي فخر و

 سزايیب اهمیت از سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خاتم پیامبر عصمت حوزه در آن آراي مقايسه

 است. برخوردار

 پژوهش روش .1-2

 شناسيمفهوم .2

 رسول بعثت از پس دارد. طوالنی ايسابقه بشري علوم تاريخ در تطبیقی و ايمقايسه مطالعات

 را بیقتط و مقايسه از یيهانمونه توانمی نیز اسالم ظهور و سلم( و آله و علیه اهلل)صلی خدا

 به آن در که آياتی جمله از .کرد رديابی قرآن آيات ويژه به اسالم، دين هايآموزه میان در

 لَا وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ ييَسْتَوِ هَلْ» زمرل سوره ۴ آية است:شده اشاره سنجش و مقايسه
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 بین در ت،اسشده استفاده هم سنت اهل و شیعه تفاسیر برخی در شیوه اين از است؛ ل «يَعْلَمُونَ

 ق(۸0۸ )م رازي فخر از الغیب( )مفاتیح تفسیرکبیر همچون تفاسیري سنت اهل تفاسیر

 سیآلو يا و استکرده نقد و بررسی را سنت اهل و شیعه تفسیري و کالمی يهادگاهيد

 را نانآ از برخی مفسرين متفاوت نظرات نقل ضمن المعانی(وح)ر تفسیرش در ق(۱170)م

 ديرباز از هم عهشی تفاسیر در است.پرداخته تطبیقی تفسیر به هم مواردي در و استکرده نقد

 وجهت ره(اشاع و )معتزله سنت اهل يهادگاهيد به تفويض و جبر آيات و واليت آيات ذيل

-روض و ق(۸۹۶)م طبرسی البیانمجمع ق(؛۹۸0)م طوسی شیخ تبیان که گونههمان استشده

 اند.پرداخته آن به ق(۸۸۸)م رازي ابوالفتوح الجنان

 تطبیق .3

 رد ماده اين است، ساختن منطبق و کردن عملى اجرا، معناى به «ق .ب .ط» ماده از تطبیق

 کامالً را آن که طورى به است، خودش مانند چیزى بر اىگسترده شىء نهادن معناى به اصل

 يک شناخت» اصطالح در را تطبیقی مطالعه (1/۹1۴ :۱1۶7 فارس، ابن .ک؛)ر بپوشاند

 با .اندردهک تعريف «وفاق( و خالف مواضع تبیین و )فهم مقايسه پرتو در ديدگاه يا پديدار

 از: عبارتند تطبیقی همطالع سازنده و اصلی مفاهیم گفت: توانیم تعريف اين

 است. تطبیقی مطالعه هدف که ديدگاه يا پديدار يک شناخت الف(

 است. وجهی چند شناخت به رسیدن براي ايشیوه که ايمقايسه بررسی ب(

 در لبمط اين که مقايسه، مورد امور بین واقعی وفاق و خالف مواضع تبیین و فهم ج(

 (.1۴۶-1۴۹ :۱1۴0 املکی،قر .ک؛)ر است اول رکن به رسیدن روش واقع

  عصمت .4

 ؛۸/۱۴۶۸ :۱17۸جوهري، ؛1/1۹ :۱۹1۱ازهري، .ک؛)ر کردن؛ منع معناي به لغت در عصمت

 /۹ :۱۹0۹ ،فارس ابن .ک؛)ر امساک (۱7/۹۶۱ :۱۹۱۹ زبیدي، ؛۱1/۹0۸ :۱۹۱۹منظور، ابن

-رفته کار به کردن حفظ و بازداشتن و (۱/1۱1 :۱۹0۴فراهیدي، .ک؛)ر نمودن شر دفع (11۱

 اما است؛آمده عصمت از متعددي تعاريفی اصطالح در (۱1/1۹۱ منظور، ابن .ک؛)ر است
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 عالمه زا عصمت تعريف به تنها نیست تعاريف همه بررسی مجال پژوهش اين در که آنجا از

-می ارپروردگ ناحیه از لطفی را عصمت طبرسی عالمه شود:می بسنده رازي فخر و طبرسی

 طبرسی، .ک؛)ر کندمی اجتناب قبیح فعل از و دوري قبايح از خود یاراخت با شخص که داند

 معصیت انجام بر قدرت عدم يا طاعت بر قدرت را عصمت نیز رازي فخر (۸/1۹۹ :۱171

 (.۱۸7 :۱۹۱۱ رازي فخر .ک؛)ر داندمی

 عصمت انواع .4-1

 خدا لرسو يبرا عصمت اين الحاد؛ و کفر از فرد دانستن منزه يعنی گناه: از عصمت الف(

 را وي هک خدايی به پیامبر که نیست معقول زيرا است ثابت سلم( و آله و علیه اهلل )صلی

 )انعام/ «عْمَلُونَيَ کَانُوا مَا عَنْهُمْ لَحَبِطَ أَشْرَکُوا وَلَوْ» آية طبق بورزد، کفر کرده رسالت به مبعوث

 شرک ندخداو به محال فرض بر اءانبی ساير و سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول اگر (۶۶

 است. باطل طاعتشان همه بورزند

 و مفسران بین عصمت نوع اين در اجتماعي: و فردی امور در خطا از عصمت ب(

 اين از م(سل و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول است قائل امامیه مشهور است اختالف متکلمان

 یامبرپ براي را عصمت نوع اين عیانشی از برخی و سنت اهل اما است برخوردار عصمت نوع

 (.10۹-101 /1 :۱1۶1 سبحانی، .ک؛)ر دانندنمی الزم سلم( و وآله علیه اهلل )صلی

 ت؛اس مشترک پیامبران همه بین عصمت نوع اين ابالغ: و وحي دریافت در عصمت ج(

 نیب از پیامبران به مردم اطمینان داشت وجود لغزش و خطا وحی ابالغ و دريافت در اگر

 به نآ ابالغ و پروردگار از وحی دريافت که انبیاء فرستادن هدف صورت اين در رفتمی

 (.۸/11 همان، .ک؛)ر يافتنمی تحقق باشدمی مردم

 قرآن در عصمت .4-2

 نخست دارد سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول عصمت بر داللت متعددي آياتی قرآن در

 اهلل ی)صل خدا رسول عصمت آيات دسته اين دارد لتدال انبیاء عصمت بر که است آياتی
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 وجود یزن ديگري آيات قرآن در آيات، اين بر عالوه کند؛می اثبات نیز را سلم( و وآله علیه

 به ياتآ اين دارد؛ سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر عصمت به اشاره خاص طور به که دارد

 شود:می تقسیم دسته چند به کلی طور

 علیه اهلل لی)ص پیامبر از شرط و قید بی اطاعت به آن در که است آياتی نخست دسته الف(

 سوره است:شده آورده پروردگار از اطاعت رديف در ايشان، از اطاعت و شده امر سلم( و وآله

  .10 و ۱ آيه انفال سوره ؛۴1 آيه مائده سوره ؛۸۴ آيه نساء سوره ؛۱11 و 11 آيات عمران آل

 شرط لم(س و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر از اطاعت آنها در که است آياتی دوم دسته ب(

 فتح سوره ؛۸1 نورآيه سوره ؛۱1 آيه نساء سوره است:شده دانسته بهشت به ورود و رستگاري

 .۱7 آيه

 عدم و م(سل و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول با مخالفت که است آياتی سوم دسته ج(

 .11 آيه محمد سوره همچون میداند: عمل بطالن جبمو را ايشان از اطاعت

 در يو از مطلق اطاعت به امر نبود معصوم سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول اگر

 لْمًاظُ يُرِيدُ اللَّهُ وَمَا» آيه موجب به خداوند که حالی در بود نیز معصیت و گناه به امر واقع

 رب دال آيات موجب به و شود گناه مرتکب بندهاي نیست راضی هرگز (1۱ )غافر/ «لِلْعِبَادِ

 واجب گناه از ايشان نهی و سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر با مخالفت منکر، از نهی وجوب

 (.۸۶-۸7 :۱1۶۸ پیرمرادي، .ک؛)ر بود

 اهلل )صلی خدا رسول عصمت ظاهر به که دارد وجود نیز آياتی ها،آيه اين مقابل در

 ختالفاتیا آيات، اين تفسیر در مفسران بین ديرباز از و کند؛می نفی را (سلم و وآله علیه

 هب آيه هر ذيل و کرده مطرح را بحث مورد آيات از برخی بخش، اين در است؛داشته وجود

  شود:می پرداخته رازي فخر و طبرسی ديدگاه بررسی

 سلم( و وآله علیه اهلل)صلي پیامبر عصمت نافي ظاهر به آیات .5

 اول آیة .5-1

 خَصِیمًا/ ینَلِلْخَائِنِ تَکُنْ وَلَا اللَّهُ أَرَاکَ بِمَا النَّاسِ بَیْنَ لِتَحْکُمَ بِالْحَقِّ الْکِتَابَ إِلَیْکَ أَنْزَلْنَا إِنَّا» 

 نازل تو بر بحق را کتاب اين ما» (؛۱0۸ و ۱0۸ / )نساء « رَحِیمًا غَفُورًا کَانَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرِ



 0410بهار و تابستان  | 4شماره  | 2سال |  وهشنامه کالم تطبيقی شيعهپژ | 042

 

 از که اشمب کسانی از و کنی؛ قضاوت مردم میان در آموخته، تو به خداوند آنچه به تا کرديم؛

 «.است مهربان و آمرزنده خداوند، که نما! آمرزش طلب خداوند، از و نمايی حمايت خائنان

 عنف به که هداشت تمايل سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر که شده توهم چنین آيه اين از

 است گارناساز سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر عصمت با اين و کند حکم کاران خیانت

 آمرزش و اراستغف است، معصوم سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر اگر که شده توهم همچنین

 و ناهگ که است جايی در استغفار و عذرخواهی زيرا معناست؟ چه به پروردگار از او طلبی

 جريان فوق آيات نزول شأن در (۹1-۹۱ :۱1۴۹ آملی، جوادي .ک،)ر باشد کار در لغزشی

 نام به مسلمانی خانه از بشیر نام به فردي :است چنین آن خالصه که استشده نقل مفصلى

 ،ساخت متهم را کردمی زندگی آنها خانه در که لیبد نام به مسلمانی و کرد دزدي رفاعه

 شرح سلم( و وآله هعلی اهلل )صلی پیامبر براي لیبد گناهیبی تجه قتاده وسیله به جريان وقتی

 ذيرفت،پ را آنان شهادت ظاهر پیامبر و دادند وي گناهیبی به شهادت بشیر برادارن شد، داده

 رد.ک آگاه اشتباهش از را سلم( و وآله علیه اهلل)صلی پیامبر آيه اين نزول با خداوند اما

 و غفاراست است، معصوم سلم( و وآله علیه اهلل)صلی امبرپی اگر که است اين در اختالف

 که است جايی در استغفار و عذرخواهی زيرا معناست؟ چه به پروردگار از او طلبی آمرزش

 (.۱۸۱-۱/۱۸0 :۱1۸7 قمی، .ک؛)ر باشد کار در لغزشی و گناه

 رازی فخر و طبرسي دیدگاه .5-1-1

 شخصى از هک است سلم( و وآله علیه اهلل لی)ص پیامبر به خطاب چه گر است معتقد طبرسی

 باطن در فرد آن که حالى در کرد،مى حکم او عدالت و ايمان به ظاهر، به که کرد دفاع

 هعلی اهلل )صلی خدا سولر امت و مسلمانان مقصود، و منظور اما نداشت، عدالتى و ايمانى

 دشمنی از مسلمانان مبادا هک سته ديبتأ و تنبیه براي ،بیان نوع اين و است سلم( و وآله

 وآله علیه هللا)صلی پیامبر گرنهو باشد شده آشکار آنان براى حق آنکه مگر ،کنند طرفداري

 نويسد:می رازي فخر (1/۱۸1 :۱171 طبرسی، .ک؛)ر است منزه معصیت و گناه از سلم( و

 به تمايل ترحض طبع بلکه استنکرده حمايت فاسق از سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر

 رازي، فخر .ک؛)ر استنشده صادر حضرت از معصیتی بنابراين استداشته را او از حمايت
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 برسیط که است اين دارد وجود رازي فخر و طبرسی تفسیر در که تفاوتی (۱۱/1۱1 :۱۹10

 هللا )صلی پیامبر است قائل هرچند رازي فخر اما است امت به و عام آيه خطاب است قائل

 فرد، نآ از حمايت به حضرت تمايل دلیل به را خطاب اما نکرده معصیتی سلم( و هوآل علیه

 علیه هللا )صلی پیامبر خداوند گويا و داندمی سلم( و وآله علیه اهلل)صلی خدا رسول متوجه

 .استداده قرار عتاب مورد را سلم( و وآله

 دوم آیة .5-2

 بِمَا بَیْنَهُمْ احْکُمْ *وَأَنِالْحَق مِنَ جاءَکَ عَمَّا أَهْواءَهُمْ تَتَّبِعْ ال وَ هُاللَّ أَنْزَلَ بِما بَیْنَهُمْ فَاحْکُمْ»... 

 فَاعْلَمْ وْاتَوَلَّ فَإِنْ إِلَیْکَ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بَعْضِ عَنْ يَفْتِنُوکَ أَنْ وَاحْذَرْهُمْ أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعْ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ

 (.۹۴ )مائده/ «لَفَاسِقُونَ النَّاسِ مِنَ کَثِیرًا وَإِنَّ ذُنُوبِهِمْ بِبَعْضِ يُصِیبَهُمْ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ أَنَّمَا

 هايهوس از و کن! داوري کرده، نازل خداوند آنچه طبق (،کتاب اهل) آنها میان در و»

 کرده، ازلن تو بر خدا که احکامی بعض از را تو مبادا باش، برحذر آنها از و مکن! پیروي آنان

 خواهدمی خداوند که بدان گردانند، روي تو(، داوري و حکم )از آنها اگر و سازند! منحرف

 معتقدند برخی «.فاسقند مردم از بسیاري و کند؛ مجازات گناهانشان از ايپاره بخاطر را آنان

 ديدگاه يلذ رد که اردد سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر فراموشی و خطا بر داللت آيه اين

 کرد. خواهیم بررسی باره اين در رازي فخر و طبرسی

 رازی فخر و طبرسي دیدگاه .5-2-1

 ینب قضاوت در که است اين «اللَّهُ أَنْزَلَ بِما بَیْنَهُمْ فَاحْکُمْ» از منظور است معتقد طبرسی

 که تاس هشد نقل عباس ابن از قول اين .کن حکم قرآن طبق زناکارا، حکم درباره يهوديان

 آنها انمی در بايد قضات کردند، رجوع مسلمان قاضیان به قضاوت براي کتاب اهل وقت هر

 طبرسی نهمچنی .میکند وجوب بر داللت باشد امر که جايی زيرا .کنند حکم اسالم، طبق بر

 زناکار رجم حکم تحريف براي آنان خواستة از يعنى نويسد:می «أَهْواءَهُمْ تَتَّبِعْ ال وَ» تفسیر در

 «تَّبِعْتَ ال» به متعلق «عن» کلمه است ممکن :«الْحَقِّ مِنَ جاءَکَ عَمَّا» عبارت در و .مکن پیروى

 از آنان ةخواست از پیروى بخاطر يعنى .میشود استفاده انحراف معناى کلمه اين از که باشد،
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 اينکه با سلم( و آلهو علیه اهلل )صلی پیامبر نويسد:می طبرسی پايان در .نکن پیدا انحراف حق

 تنیس ايرادي دهد:می پاسخ سپس کند؟می پیروى آنها هوس و هوا از چگونه است معصوم

 وآله علیه اهلل )صلی پیامبر دانندمى که کارى از را سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول که

 )صلی خدا رسول به خطاب است ممکن اصال و .کنند منع دهدنمى انجام را کار آن سلم( و

 :۱171 طبرسی، .ک؛)ر باشد قضات و حاکمان همة مقصود اما باشد سلم( و وآله علیه اهلل

 تعارض م(سل و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر عصمت با آيه اين اينست رازي فخر نظر (1/1۱1

 و هواي زا پیروي و ديگران فتنه از سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر تحذير که چرا دارد

 فخر ؛.ک)ر باشدمی سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر نسیان و سهو جواز دلیل آنان وسه

 هب الزم دارد وجود اختالف رازي فخر و طبرسی بین نیز آيه اين در (۱1/17۹ :۱۹10 رازي،

 سلم( و هوآل علیه اهلل )صلی پیامیر خطاي اثبات جهت آيه اين به استدالل رد در است ذکر

 براي ار نسیان و خطا امکان اگر ثانیاً است کار اين از مانع عصمت ملکه اوال :گفت توانمی

 تِنُوکَيَفْ أَنْ وَاحْذَرْهُمْ» جمله همین است ممکن بداريم روا سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر

 امکان مستلزم ن،مخالفا هواهاي از پیروي ثالثاً کند فراموش را «إِلَیْکَ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بَعْضِ عَنْ

 خلفت امکان معناي به حرام از انتهاي و واجب امتثال دستور هرگز و نیست ارتکاب عادي

 ترک و واجبات همة انجام به مکلف است زنده تا معصوم انسان که آنست غرض بلکه نیست

 (.1۶۹-1۶1 :۱1۴۹ آملی، جوادي .ک؛)ر است محرمات

 سوم آیة .5-3

 (؛۹1 ه/)توب «الْکَاذِبِینَ وَتَعْلَمَ صَدَقُوا الَّذِينَ لَکَ يَتَبَیَّنَ حَتَّى لَهُمْ أَذِنْتَ لِمَ عَنْکَ اللَّهُ عَفَا»

  دادي؟! اجازه نآنا به بشناسی، را دروغگو و راستگو آنکه از قبل چرا بخشید؛ را تو پروردگار

 علیه اهلل )صلی پیامبر که است آن براي دارد، وجود آيه اين در که سرزنشی و عتاب

 عدم هم و ؛کنند خودداري جهاد در شرکت از منافقان از گروهی تا داد اذن سلم( و وآله

-شده رحمط مفسران از برخی سوي از آيه اين در سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر عصمت

 آن زا که است عنک( اهلل )عفا عبارت يکی کنندمی مطرح گروه اين که هايشبه است؛

 قرار وعف مورد که شده مرتکب گناهی سلم( و وآله علیه اهلل )صلی مبرپیا که شده توهم
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 عدم وهمت باعث و دارد عقاب و توبیخ لسان که لهم( اذنت )لم عبارت ديگري و استگرفته

 )صلی مبرپیا عصمت با تعارض در که است آياتی از نیز آيه اين نحو هر به است.شده عصمت

 رزنشیس و عتاب در سنت اهل و شیعه بین اختالف و استشده تلقی سلم( و وآله علیه اهلل

 يا خالف صدور وهم سنت اهل که استشده سبب آيه ظاهر دارد؛ وجود آيه در که است

 پیامبر ل اهلل عاذم ل که بگیرند نتیجه و کنند سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر از اولی ترک

 ستابخشیده را او هم خدا و شود عفو بايد که داده انجام کاري سلم( و وآله علیه اهلل )صلی

 اما (۱0/۹0۶ ،۱۹0۸ رضا، رشید ؛۱1/۱۸ :۱۹10 رازي، فخر ؛1/17۹ ،۱۹07زمخشري، .ک؛)ر

 و وآله هعلی اهلل )صلی پیامبر متوجه را عتاب و است سنت اهل مخالف شیعه مشهور ديدگاه

 دانند.نمی سلم(

 رازی فخر و طبرسي دیدگاه .5-3-1

 میان به وعف از سخن عتاب از پیش که داندمی لطیف سرزنشی را آيه اين البیانمجمع صاحب

 کند یم داللت صغیره گناه انجام بر «اذنت لم» میکند ادعا که جبائى قول ايشان است آمده

 از ستفادها طبرسی شودنمی استفاده معنايی ساختار اين از مباح کار در که چرا کندمی رد را

 اين نکرد منحصر و داندمی جايز باشد بهتري عمل آن مقابل در که جايی در را تعبیر اين

 طرحم جبايی نظر نقد در را نقلی دلیلی سپس عالمه کندمی رد را گناه فعل در بیان نوع

 بحانس خداى که حالی در باشد قبیح تواندمی دادن اجازه اين چگونه نويسد:می و کندمی

 اگر» ل مِنْهُمْ شِئْتَ لِمَنْ فَأْذَنْ شَأْنِهِمْ لِبَعْضِ اسْتَأْذَنُوکَ فَإِذَا ل .استدانسته جايز را آن جاى در

 «.دهب اجازه خواستى که آنها از کدام هر به خواستند اجازه تو از کارهايشان از بعضى براى

 نمی عفو که کندمی مطرح را قول يک نخست رازي فخر اما (۸1-۸/۸۱ :۱171 )طبرسی،

 سر سلم( و لهوآ علیه اهلل )صلی پیامبر از گناهی که کندمی داللت پس گناه؛ از بعد مگر آيد

 کندیم داللت و است انکاري استفهام هم «لهم اذنت لم» است، گرفته قرار عفو مورد که زده

 ورصد به قائل خود و رد را قول اين دالئلی با سپس است؛بوده گناه اجازه، و اذن اين که

-۸۴ /۱۸ :۱۹10 رازي، فخر .ک؛)ر شودمی سلم( و وآله علیه اهلل )صلی رپیامب از اولی ترک

 نهما توانمی اما دارد وجود اختالف رازي فخر و طبرسی ديدگاه بین نیز آيه اين در (۸۶
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 )صلی رپیامب به را اياجازه چنین خود پروردگار که داد رازي فخر به را طبرسی عالمه پاسخ

 اهلل لی)ص پیامبر قبل از که عملی بخاطر است ممکن چطور حال ،داده سلم( و وآله علیه اهلل

 اضر امام از هم روايی منابع در گیريد؟ قرار عتاب مورد داشته را آن اجازه سلم( و وآله علیه

 أياک» باباز آيه اين: فرمود مأمون جواب در که شده نقل روايتی آيه، اين درتفسیر )ع(

 خطاب دهرچن پس بشنود، تو همسايه که گويممی تو به يعنی است، «جارة يا اسمعی و أعنی

 که ستا اين منظور و مقصود ولی است، سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر به ظاهراً در آيه

 (.۶1 /۱۱ :۱۹01 مجلسی، .ک؛)ر بشنوند سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر امت و مسلمانان

 چهارم آیة .5-4

 يُلْقِی مَا اللَّهُ سَخُفَیَنْ أُمْنِیَّتِهِ فِی الشَّیْطَانُ لْقَى تَمَنَّى إِذَا إِلَّا نَبِیٍّ وَلَا رَسُولٍ مِنْ قَبْلِکَ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا» 

 تو از پیش را پیامبري هیچ» (.۸1 )حج/ «حَکِیمٌ عَلِیمٌ وَاللَّهُ آيَاتِهِ اللَّهُ يُحْکِمُ ثُمَّ الشَّیْطَانُ

 خود الهی اهداف پیشبرد براي طرحی )و کردمی آرزو هرگاه اينکه مگر نفرستاديم

 سپس د،برمی میان از را شیطان القائات خداوند امّا کرد؛می آن در القائاتی شیطان ريخت(،می

 «.است حکیم و علیم خداوند و بخشید؛می استحکام را خود آيات

 فريب نجم سوره وتتال هنگام پیامبر که استشده نقل سنت اهل از مذکور آيه دربارة

 هنگام اين در که است کرده اقرار عزي و الت نام به بت دو شفاعت به و خورده شیطان

 که گفتی يچیز مردم به کرد: عرض سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر به و شد نازل جبرئیل

 نداوخد از و شد غمگین سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر نبود پروردگار جانب از آن

 )حويزي، ...« نَبِیٍّ ال وَ رَسُولٍ مِنْ قَبْلِکَ مِنْ أَرْسَلْنا ما وَ» که: شد نازل آيه آنگاه هراسید،

۱۹۱۸: 1/۸۱7.) 

 رازی فخر و طبرسي دیدگاه .4-4-1

 داخ رسول نويسد:می وي کندمی نقل عباس ابن از روايتی آيه اين نزول شأن در طبرسی

 وَ اللَّاتَ أَفَرَأَيْتُمُ» ةآي به وقتی بود، «النجم» سوره تالوت حال رد سلم( و وآله علیه اهلل )صلی

 (سلم و هآل و علیه اهلل صلی) خدا رسول تالوت در شیطان رسید «الْأُخْرى الثَّالِثَةَ مَناةَ وَ الْعُزَّى
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 لندب ويانىر نیکو اينها ل «لترجى شفاعتهن ان و العلى الغرانیق تلک» کرد: القاء را جمله اين

 که همین و کردند شادى مشرکین شیطانى، القاء اين با ل است امید شفاعتشان به که مقامند

 اهلل صلی) پیامبر با هم مشرکین رسید، سجده آيه به سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول

 مرتضی سید از را تأويلی آيه، نزول شأن بیان از پس وي رفتند؛ سجده به سلم( و وآله علیه

 بر است مولمح باشد، صحیح روايت اين اگر نوشته: االنبیاء تنزيه در ايشان که کند:می نقل

 أَفَرَأَيْتُمُ» آية هب وقتی بود، قرآن آيات قرائت مشغول سلم( و وآله علیه اهلل )صلیپیامبر اينکه

 زا عدهاي دکر ياد را نمشرکا خدايان اسامى و رسید «الْأُخْري الثَّالِثَةَ مَناةَ وَ الْعُزَّي وَ اللَّاتَ

 دايانخ از جويىعیب سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول عادت دانستندمی که انمشرک

 کلمات اين و ىلترج شفاعتهن ان و العلى الغرانیق تلک :گفتند و کرده دستىپیش هست آنها

 اين که دنکرد فکر ديگران و شد آمیخته سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول تالوت با

 لهوآ علیه اهلل )صلی خدا رسول دوستی و سازش براي ايمقدمه و است قرآن از هم کلمات

 لشیطانا القى جمله با آيه اين در پروردگار که است سبب اين هب است. مشرکان با سلم( و

 ورتص شیطان طرف از وسوسه و القاء اين زيرا میدهد. نسبت شیطان به را کردن القاء اين

  هست. ايهپسنديد و نیکو قول قول، اين گويد:می طبرسی قول اين نقل از پس است.گرفته

 نويسد:می وي کند:می رد دلیل دو به را غرانیق جريان آيه اين تفسیر در نیز رازي فخر

 قیرموثغی و ضعیف افراد کردهاند روايت را حديث اين که کسانی محققان، گفته به اوالً:

 قاسحا نبا گفته به و نیست، معلوم وجه هیچ به هم عباس ابن از يانجر اين صدور و ،هستند

 ارهب اين در کتابی اسحاق محمدبن حتی و باشدمی زنادقه جعلی احاديث از حديث اين

 رسول دنکر سجده سپس و نجم سوره نزول شأن مورد در فراوانی احاديث ثانیاً: است نگاشته

 يک چهی در اما ،استشده نقل مختلف کتب در انانمسلم و سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا

 آن به عداب جمله اين که است اين مبین اين و ،نشده قلن غرانیق داستان از سخنی منابع اين از

 فخر هم طبرسی هم آيه، اين در (117 /11 :۱۹10 رازي، فخر .ک؛)ر استشده افزوده منابع

 اند.دهکر رد را آن و نپذيرفته را غرانیق داستان رازي

 حیو هم کريم، قرآن» نويسد:می افسانه اين رد در نیز آملی جوادي است ذکر به الزم

 شیطان ابیيدست و تحريف هرگونه گزند از را سلم( و وآله علیه اهلل )صلی اکرم پیامبر هم و
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 رِبأم إالّ لنتنزّ ما و» :فرمايدمی ابلیسی نفوذ و تحريف از وحی صیانت ٴدرباره داندمی مصون

 است: اين انفرشتگ سخن «نَسیّاً ربّکَ کان ما و ذلک بین ما و خلفنا ما و أيدينا بینَ ما لهُ ربّکَ

 بعد هآنچ همچنین و بوده ما از قبل آنچه شويم.نمی نازل تو پروردگار فرمان بدون هرگز ما

 چنین نیز م(لس و وآله علیه اهلل )صلیاکرم پیامبر عصمت ٴدرباره خداست. اختیار در بوده ما از

 آن تو ی،وح اصل دريافت مقام در يعنی ؛«علیمٍ حکیمٍ لدن من القران لتلقّی إنّک» :فرمايدمی

 اهدنخو خدا غیر نفوذ براي جايی خدا نزد در و نمايیمی تلقّی علیم حکیم خداي نزد از را

 (.۱۱7-۱۱۹ صص :۱1۸۴ آملی، جوادي .ک؛)ر بود

 پنجم آیة .4-5

 نَفْسِکَ یفِ وَتُخْفِی اللَّهَ وَاتَّقِ زَوْجَکَ عَلَیْکَ أَمْسِکْ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لَّذِيلِ تَقُولُ وَإِذْ»

 به که را زمانی بیاور خاطر به»(17 )احزاب/ «تَخْشَاهُ... أَنْ أَحَقُّ وَاللَّهُ النَّاسَ وَتَخْشَى مُبْدِيهِ اللَّهُ مَا

 :گفتیمی (زيد) بودي داده نعمت او به نیز تو و بود داده نعمت او به خداوند که کس آن

 کارآش را آن خداوند که داشتیمی پنهان را چیزي دل در و بپرهیز! خدا از و دارنگاه را همسرت

  «.بترسی او از که است سزاوارتر خداوند که حالی در ترسیديمی مردم از و کند؛می

 مفسران از یبرخ گفتگوست مورد مفسران بین ديرباز از که است آياتی جمله از آيه اين

 به لم(س و وآله علیه اهلل )صلی خدارسول عالقه و عشق اند گفته مجعول روايت به توجه با

 )صلی خدا رسول نويسد:می زمخشري دهد. طالق را او زيد شد باعث جحش دختر زينب

 ويد:گمی وي کرد. مخفی را جحش بنت زينت به خود محبت و عالقه سلم( و وآله علیه اهلل

 ينبز سلم( و وآله علیه اهلل)صلی خدا رسول وقتی زيد، با جحش بنت زينب ازدواج از پس

 مقلب هللا سبحان :فرمود و نشست سلم( و وآله علیه اهللپیامبر)صلی دل در وي محبت ديد، را

 ايعالقه و محبت هیچ سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول اين از قبل که حالی در القلوب،

 زيد رشهمس به و شنید را حضرت آن گفتن تسبیح زينب نداشت. جحش بنت زينب به

 (.1/۸۹0 ق،۱۹07 زمخشري، .ک؛)ر داد طالق را او نیز زيد گفت.
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 رازی فخر و طبرسي دیدگاه .5-5-1

 خود دل در (سلم و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر را آنچه نويسد:می آيه اين تفسیر در طبرسی

 مسرانه از زودىهب زينب که بود داده اطالع ايشان به سبحان خداى که بود اين نمود مخفى

 اهلل )صلی پیامبر نزد زيد چون پس داد، خواهد طالق را او زودى هب هم زيد و بود خواهد او

 و وآله یهعل اهلل )صلی پیامبر بدهم طالق را زينب خواهممی :گفت و آمد سلم( و وآله علیه

 خداوند پس ؛نگهدار خودت براى را همسرت «زَوْجَکَ عَلَیْکَ أَمْسِکْ» فرمود: او هب سلم(

 بودم ادهد خبر تو به آنکه حال و نگهدار خودت براى را زنت گفتى چرا :فرمود او هب سبحان

 شده نقل روايت همین هم )ع( سجاد امام از ؟شد خواهد تو همسران از زينب زودى هب که

 هک را آنچه که کرد اعالم سبحان خداوند که است، آيه تالوت موافق تأويل اين و ستا

 پس کند.یم ظاهر ايشان استنکرده ظاهر و داشته مخفى سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیغمبر

 فقط تحضر آن عتاب ،اينکه بر دارد داللت آيه اين لذا ؛کرديم تزويج تو هب را او ما فرمود:

 بزودى يدز همسر اينکه به علمش با «زَوْجَکَ عَلَیْکَ أَمْسِکْ» گفت: زيد هب که دبو اين براى

 ،طبرسی .ک؛)ر بود داده اطالع او هب خدا که چیزى کردن کتمان و ،شد خواهد او همسران از

۱171: ۶/۸۸۹.) 

 اينکه از بعد سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر که کندمی نقل را روايتی رازي فخر

 )صلی رپیامب دل در زينب هواي باهلل( )العیاذ و ديد را او کرد ازدواج زيد با جحش بنت نبزي

 اهلل لی)ص پیامبر بدهد، طالق را زينب خواست زيد که هنگام و افتاد سلم( و وآله علیه اهلل

 ار وي متعال خداوند لذا داشت، نگه مخفی را زينب با خود نکاح اراده سلم( و وآله علیه

 پاسخ دو روايت اين رد در سپس .است سزاوارتر همه از ترس براي خدا که نمود سرزنش

 و خطا و نشده مذمت سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول آيه اين در اينکه اول دهدمی

 داللت يها بنابراين باشدنمی سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول جانب از هم استغفار ذکر

 بحث اينکه براي فرمودند: آيه دراين پروردگار دوم کند.نمی اولی ترک يا قبیح برعمل

 عبیرت به آورم؛می در تو عقد به را زينب شود حل مسلمانان براي خوانده پسر همسر ازدواج

 دخداون هم «الناس تخشی» درباره «عشقک الجل ذالک فعلت انی» نفرمود: خداوند ديگر
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 دباشمی مسائل همان از يکی هم مسأله واين کند خنس را جاهلی غلط رسومات فرموده اراده

 زا سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول ترس مورد در هم حکم ابتداي شود دقت اگر

 ازدواج برخ سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول لذا باشدمی آنان کنايه و طعنه و منافقین

 آيه اين در .(1۸/۱70 :۱۹10 رازي، فخر .ک؛)ر داشتند نگه مخفی دلیل همین به را خود

 و ؤاخذهم مورد (سلم و وآله علیه اهلل صلی) پیامبر است قائل شیعه مفسران همچون فخررازي

 است. نگرفته قرار مذمت

 ششم آیة .5-6

 «سْتَقِیمًامُ صِرَاطًا وَيَهْدِيَکَ عَلَیْکَ نِعْمَتَهُ وَيُتِمَّ تَأَخَّرَ وَمَا ذَنْبِکَ مِنْ تَقَدَّمَ مَا اللَّهُ لَکَ لِیَغْفِرَ» 

 تو و ندک تمام تو بر را نعمتش و ببخشد را تاآينده و گذشته گناهان خداوند ات» (.1 فتح/)

 و قبل (سلم و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر آيه اين ظاهر طبق «فرمايد هدايت راست راه به را

 رد است؛ بخشیده را آنها همه ردگارپرو که استبوده گناهانی داراي آيه اين نزول از بعد

 دارد. وجود اختالف مفسران بین نیز آيه اين

 از رخیب دارد پیامبر عصمت با منافات آن ظاهر که است آياتی از ديگر يکی آيه اين

 که اندهگفت هم ايعده است بعثت از بعد و بعثت از قبل گناهان منظور معتقدند سنت اهل

 منظور اندتهگف هم بعضی اندشده مرتکب فتح از قبل و فتح از بعد که است گناهانی منظور

 شودمی صادر او از آينده در که است گناهانی و استشده صادر او از که است گناهانی

 (.۱1/۱۴۸ ش:۱1۸۴ طیب .ک؛)ر

 رازی فخر و طبرسي دیدگاه .5-6-1

 را ناهانىگ خداوند (الف کند:می نقل سنت اهل از قول چهار ابتدا آيه اين تفسیر در طبرسی

 را وت فتح از بعد و قبل گناهان خداوند ب( ؛مرزدآمی اىداده انجام نبوّت از بعد و قبل که

 سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول از که گناهانى که داده وعده پروردگار ج( ؛ببخشد

 آدم مادرت و رپد گذشته گناهان پروردگار تا د( ؛بخشید زد خواهد سر آينده در يا زده سر

 اقوال ينا همه طبرسی .دايببخش تو وجود برکت به را امتت آينده گناهان همچنین و حواء و
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 حوا و آدم گناهاز بحث نويسد:می آنها رد در و شمرد؛می ضعیف شیعه با مخالفت بدلیل را

 حمل را نناهاگ اين اگر و است، سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر گناه پیرامون بحث همانند

 بدلیل ستا باطل گفتارشان ،شودمی ساقط عقابش آنان عقیده هب که کنند صغیره گناه بر

 پروردگار اىبر آنگاه ماند،نمى باقى گناهی ديگر باشد نداشته عقاب صغیره گناه اگر آنکه

 منّت ،بخشدمی برايش را گناهان آن که گذارد منّت خود پیامبر بر که است جايز چگونه

 کیفر ناهگ آن که باشد گناهى مورد در بايد پروردگار جانب از بخشش و تفضّل و شتنگذا

 نابراينب بود، خواهد ظالم آنان قول هب کند عقاب آن بخاطر پروردگار اگر که گناهى هن دارد

 امیهام عقیده آن، رد و سنت اهل اقوال بیان از پس طبرسی است. روشن آنها قول نادرستی

 :ارندد تأويل نوع دو آيه اين ىامعن در ما اصحاب نويسد:می وي :کندمی لنق را آيه ىامعن در

 ببخشد، تو شفاعت وسیله به را امتت آينده و گذشته گناهان تو براى پروردگار تا الف(

 سیدهنر آن زمان يا گذشته آن زمان که است گناهانى تأخّر ما و تقدّم ما از مقصود و منظور و

 اينکه و مبخشید را اتآينده و گذشته گناه گويد:یم ديگرى به کسى که گونههمان است،

 ی)صل خدا رسول میان که است آن جهت به دهندمی نسبت حضرت خود به را امّت گناهان

 )ع( قصاد امام از عمر بن مفضل که روايتى و نیست، جدايى امّتش و سلم( و وآله علیه اهلل

 ضرتح از آيه اين تفسیر درباره فردي د:گوي مفضل است: جواب اين مؤيّد کندمى نقل

 لم(س و وآله علیه اهلل )صلی محمّد حضرت که سوگند خدا به فرمودند: ايشان کرد سؤال

 )ع( لىع شیعیان آينده و گذشته گناهان که شد ضامن او براى خداوند ولى نداشت، گناهى

 داخ فرموده بارهدر )ع( صادق حضرت از گويد:مى کرده روايت يزيد بن عمر .«ببخشد را

 علیه اهلل )صلی محمّد حضرت» فرمودند: پرسیدم «تَأَخَّرَ ما وَ ذَنْبِکَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَکَ لِیَغْفِرَ»

 اهانگن خداوند لکن و است نفرموده هم گناهى انجام بر اراده و نداشته گناهى سلم( و وآله

 «.است بخشیده شبراي را آنها گاه آن کرده بار او بر را شیعیانش

 هب مصدر است جايز و است مصدر ذنب که است شده نقل سیّدمرتضى از آنچه ب(

 ما زا قصودم و است،شده اضافه مفعول به ذنب ،آيه اين در و گردد، اضافه مفعول يا فاعل

 و همکّ به تو ورود مانع که کفّار گناه پروردگار يعنى: .باشدمى الیک ذنبهم من تقدّم

 و نامشرک ماحکا نسخ و ازاله معنى هب غفران فسیرت اين بر بنا و بخشید، شدند مسجدالحرام
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 روردگارپ يعنى: ،است حضرتش به نسبت سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول دشمنان

 اين لذا و ى،شو مکه وارد که بخشدمی تو به قدرتى مکه فتح با و دارد،مى بر تو از را منع اين

 آورده تحف دنبال را مانع کردن برطرف و است،داده قرار ايشان جهاد به بتنس پاداشى را معنى

 رادها را گناهان آمرزش مغفرت اين از پروردگار اگر :گويدمى سیدمرتضى سپس ،است

 معنى «اللَّهُ لَکَ لِیَغْفِرَ مُبِیناً فَتْحاً لَکَ فَتَحْنا إِنَّا» طريق اين هب خداوند فرمايش بود فرموده

 امّا و اشد.ب فتح آيه سرپشت تواندنمى و ندارد، فتح به ربطى گناهان آمرزش زيرا نداشت،

 مشرکان که باشد جناياتى آن از قصودم که ندارد اشکالى تأويل اين بر بنا «تأخر ما و تقدم ما»

 (مؤيد۱۸۴-۴/۱۸۶ :۱171 )طبرسی،اندداده انجام قومت و تو به نسبت گذشته در قريش

 شانن امامیه، با مخالفت بخاطر تسنن اهل اقوال دانستن ضعیف و امامیه لاقوا براي آوردن

  است.کرده نقل شیعه که است معنايی همان طبرسی، پذيرش مورد معناي دهدمی

 از که است جايی در مغفرت و دارد مغفرت در تصريح آيه نويسد:می رازي فخر

 سبب به که داشته گناهانی سلم( و آلهو علیه اهلل )صلی پیامبر و باشد سرزده گناهی مغفورله
 صغیره هانگنا بر يا نبوت از قبل گناهان بر حمل را آيه در ذنب وي است؛ شده بخشیده فتح

 مصون باعث که چرا است جايز انبیاء براي سهوي و عمدي صغیره انجام نويسد:می و کند؛می
 علیه اهلل )صلی پیامبر که ستا اين هم «تأخر ما» معانی از يکی شود.می عجب از آنها ماندن
 مطابق (1۶/۸۸ :۱۹10 رازي، فخر .ک؛)ر نکند گناه نبوت از بعد بود کرده وعده سلم( و وآله

 اين و ستا جايز سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر براي صغیره گناه صدور فخررازي قول
 چطور ريمبپذي را عقیده اين اگر اينست فخررازي از سؤال است، طبرسی ديدگاه مخالف قول

 که مبريپیا تبعیت چطور و باشد؟ حجت ما براي سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر عمل
 مردم ماداعت سلب باعث صغیره ولو گناه طرفی از و باشد؟ واجب ما بر کند خطا است ممکن

 و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر اگر مهمتر اين از شود؛می سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر به
 روردگارپ اطاعت سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر اطاعت چطور شود گناه مرتکب سلم(

 اهلل صلی) پیامبر اطاعت که اينست مقصود ل ترحمون( لعلکم الرسول و اهلل )اطیعوا شود؟می

 تواننمی پس (۱11عمران/ )آل باشد.ل پروردگار اطاعت قصد به بايد هم سلم( و وآله علیه
 ،متشرع مردم عرف نظر در نويسد:می نیز آملی جوادي پذيرفت. را رازي فخر عقیده اين
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 ننکرد عقاب و عذاب نیز مغفرت و شودمی عقاب باعث که موال امر از تخلف يعنی ذنب
 رسول هباردر تواننمی قطعاً را عرفی معنا دو اين عصمت دالئل بنابر است مخالفت آن براي

 داشتند نیرو و قدرت که زمانی تا قريش کفار .برد کار به سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا
 ماا دادند،نمی قرار شانخود مغفرت مشمول را سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر هرگز

 نتیجه در و گرفت آنان از را قريش مشرکان شوکت و قدرت پیروزي و فتح اين با پروردگار
 و وشانیدپ را داشت قريش مشرکان نظر در سلم( و وآله لیهع اهلل )صلی پیامبر که گناهانی

 و آثار ذنب از قصودم لذا کرد. حفظ یانقريش شر از را سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر
 نارکمش ناحیه از سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول دعوت که است خطرناکی تبعات

 )صلی رپیامب گذشته ذنوب معناي اين ؛.گويندیم ذنب آثار اين به لغت در و آوردمی بار به

 ريخت نیاقريش از هجرت از بعد که بود هايیخون آينده ذنوب اما است. سلم( و وآله علیه اهلل
 با را یانيشقر شوکت و قدرت اينکه از عبارتست (گناهان آن به نسبت) پروردگار مغفرت و

 نقل زمینه ينا در نیز رواياتی (.1/17۹ :۱1۴۹ ،آملی جوادي .ک؛)ر گرفت انآن از حفت اين
 عصمت اتاثب چگونگی درباره )ع( الرضا موسی بن علی از مأمون عباسی خلیفه که استشده

 پرسید، «تأخر ام و ذنبک من تقدم ما اهلل لیغفرلک» آيه ذيل سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر

 (سلم و لهوآ علیه اهلل صلی) خدا لرسو که بود مکه مشرکان و کفار عقیده اين :ندفرمود امام
 از ار ايشان مشرکان لذا برخاست مبارزه به هاآن هايبت با و کرد دعوت توحید به را هاآن

 (.۱۱/۶1 :۱۹01 مجلسی، .ک؛)ر برشمردند گنهکاران

  گیرینتیجه و بحث

 وآله علیه هللا )صلی پیامبر عصمت با نوعی به که آيه شش ذيل طبرسی ديدگاه مقاله اين در

 موعمج از شد. مقايسه آيات آن ذيل رازي فخر ديدگاه با و بررسی بود ارتباط در سلم( و

 رازي فخر فتح سوره 1 توبه؛ سوره ۹1 مائده؛ سوره ۹۴ نساء؛ ۱0۸ آيات ذيل در آيات اين

 و وآله یهعل اهلل )صلی پیامبر از صغیره گناهانی يا سهو صدور به معتقد آيات، ظاهر مطابق

 برسیط مقابل، در است، داشته دنبال به حضرت آن به نسبت را خداوند عتاب که دهش سلم(

 حتی ونشؤ همه در سلم( و آله و علیه اهلل )صلی پیامبر عصمت از شیعه کالمی مبانی طبق

 نوعی به طبرسی گرچه توبه ۹1 آيه ذيل در است ذکر به الزم است.نموده دفاع سهو ارتکاب
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 خالف بر الح اين با است،پذيرفته سلم( و وآله علیه اهلل )صلی امبرپی از را اولی ترک صدور

 عايید را عنک اهلل عفا جمله و نداسته عتاب مستوجب را حضرت آن اوالي ترک رازي، فخر

 زا گناه صدور به که رازي فخر خالف بر طبرسی فتح 1 آيه ذيل در همچنین است.شمرده

 را سلم( و وآله لیهع اهلل )صلی پیامبر ساحت يافته، ايشگر سلم( و وآله علیه اهلل )صلی پیامبر

 لفمخت وجوه ذکر با است کرده تالش و دانسته منزه صغیره لو و گناه گونه هر صدور از

 وآله علیه هللا )صلی پیامبر عصمت با که کند معنا ايگونه به را شريفه آيه ذنب، معناي براي

 برعمل داللت ايه است قائل رازي فخر نیز احزاب سوره 17 آيه در نکند. پیدا تعارض سلم( و

 آيه تفسیر رد همچنین است مشترک طبرسی با وجه اين در يعنی کندنمی اولی ترک يا قبیح

 کند. می اقامه آن رد در دالئلی و پذيرد نمی را غرانیق جريان حج سوره ۸1
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