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  *پیامبران (ع) در قرآن اعتقادي قد و تحلیل انگاره گناهانن
  

   **رندقکاووس روحی ب
  چکیده

و  بر اساس دالیل استوار عقلی و نقلی، انبیاي الهی معصوم از ارتکاب گناه هسـتند 
مــذاهب اســالمی بــا وجــود اخــتالف در محــدوده آن، عصــمت انبیــاي الهــی را 

اي اسـت و در   گـردآوري مطالـب، کتابخانـه   اند. این پژوهش، که در روش  پذیرفته
کند و در تجزیه و تحلیـل مطالـب،    ها، از شیوه اسنادي پیروي می نحوه استناد داده

هاي مربوط  باشد، برون رفت روش آن تحلیل محتوایی از نوع توصیفی تحلیلی می
) عـدم یقـین   1ورزي و عمل مشرکانه را که شامل  به گناهان اعتقادي غیر از شرك

(ع)؛ گري به خداوند توسط حضرت موسی  ) استناد گمراه2ابراهیم (ع) به معاد؛  حضرت
) باور 4آمیز حضرت یونس (ع) در روي گردانی از مردم و خدا؛  ) عمل اعتراض3

) توکّـل  5به گزاف در ثواب و عقاب در میزان الهی توسـط حضـرت عیسـی (ع)؛    
 در قدرت الهی(ع)  یاحضرت زکرتردید ) 6نکردن حضرت یوسف (ع) بر خداوند؛ 

است و در متون آیات و روایات به پیامبران (ع) استناد داده شده است، گردآوري، 
هـاي یـاد شـده را     تحلیل و بررسی و نقد نموده و دیدگاه برگزیده در تمامی زمینه

  ذکر نموده است.

  .گري، اعتراض به خدا عصمت، گناهان اعتقادي، گمراه ها:کلید واژه
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                              گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرسدانشیار   **
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  . مقدمه1

بر اساس دالیل استوار عقلی و نقلی، انبیاي الهی معصوم از ارتکـاب گنـاه هسـتند و    
انـد.   مذاهب اسالمی با وجود اختالف در محدوده آن، عصمت انبیاي الهی را پذیرفتـه 

اما بدترین نوع گناه، گناهان اعتقادي است که ریشه در اعماق وجودي انسان دارد، و 
تردید در قدرت الهی و اعتراض بـه عملکـرد الهـی از ایـن      عمل مشرکانه و شک و

ورزي و عمـل مشـرکانه را کـه     دسته است. این مقاله گناهان اعتقادي غیـر از شـرك  
آیـد، مطمـع    اي از متون دینی (اعم از آیات قرآن و روایات) برمـی  ظهور اولی از پاره

ـ  ه انبیـاي الهـی اسـت،    نظر قرار داده و درصدد است شبهاتی را که در این باره متوج
هایی که تـاکنون در   پاسخ دهد و در این زمینه با گردآوري، تحلیل و نقد انواع پاسخ

در زمینه عصمت به نگارش در آمده، اقدام بـه   2و مقاالتی 1هاي مستقل البالي کتاب
                                                

تنزیه ، 1420، ابن خمیر، علی بن احمد) 1هاي مستقل همراه با مشخصات چاپ عبارت اند از:  ترین کتاب . عمده1
االنبیاء فی القرآن. قم: دار  ۀعصم، 1426، حیدري، کمال) 2 سب الیهم حثاله االغبیاء. دمشق: دار الفکر.االنبیاء عما ن

سبحانی تبریزي، ) 4. االنبیاء، بیروت: دارالکتب العلمیه عصمۀ، 1988 رازي، فخرالدین محمد بن عمر،) 3 فراقد.
 هتنزی، تا علم الهدي، بی) سید مرتضی، 5 .)ع(ام الصادق االنبیاء فی القرآن الکریم. قم: موسسه االم ۀعصم، 1420،جعفر

تنزیه االنبیاء عن تسفیه ، 1417، سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر) 6. االنبیاء علیهم السالم، قم: دار الشریف الرضی
مکتبه االمام جا]:  رفع الشبهات عن االنبیاء علیهم السالم. [بی، 1420، محمد ،صدر) 7 األغبیاء. بیروت: عالم الکتب.

، قاضی عبدالجبار بن احمد) 9 نا]. جا]: [بی االنبیاء و الرسل. [بی ۀعصم، تا ، بیعسکري، مرتضی) 8 .ق (ع)الصاد
  .1374) معرفت، محمدهادي، تنزیه انبیاء، قم: نبوغ، 10 تنزیه القرآن عن المطاعن (بیروت: دار النهضه الحدیثه).، 1426

نویسنده: ، )ع(بررسی آیات ظاهر در نفی عصمت حضرت ابراهیم ) 1ه عبارت از: ترین مقاله در این زمین . مهم2
 - ، سال سوم1391زمستان » مطالعات تفسیري؛ مجله: سیده فاطمه حسینی میرصفی،؛ معصومه السادات میرصفی،

هایی از  درسمجله: ، قرآن و عصمت حضرت یوسف) 2. )138تا  117از  -صفحه 22(  پژوهشی]- [علمی 12شماره 
ي عصمت انبیا  دیدگاه مالصدرا درباره) 3. )11تا  6از  - فحهص 6( 6شماره  - 25، سال 1364شهریور » مکتب اسالم

-[علمی 37شماره  - 1389زمستان » اندیشه دینیجله: ؛ معباس علی منصوري،؛ رضا اکبري،نویسنده: ، از گناه
 ؛محمد حسن صرام مفروز،نویسنده: ، عصمت پیامبر (ص) و سوره عبس) 4. )20تا  1از  -صفحه 20(  پژوهشی]
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هاي سره از ناسره کرده و در این میان در برخی در حد توان بـه   جدا ساختن دیدگاه
ت خواهد زد. البته شبهاتی از قبیل شرك ورزي حضرت آدم (ع) کـه در  نوآوري دس
اعراف مطرح شده، و یا ستاره پرستی حضـرت ابـراهیم (ع)    190و  189ذیل آیات 

سوره انعام آمده، و یا سجده حضرت یوسف (ع) بر غیـر   79تا  74که در ذیل آیات 
تثلیـث و سـه گانـه    سوره یوسف ذکر شده، و یـا بـاور بـه     100خدا که در ذیل آیه 

سوره مائده آمده، و یا باور حضـرت   116پرستی حضرت عیسی (ع) که در ذیل آیه 
مائده آمده، و یا شـبهات گونـاگون    116عیسی (ع) به ترکّب خداوند که در ذیل آیه 

سوره اسراء) و آلـودگی   75و  74شرك آمیز مانند تمایل به مشرکان (در ذیل آیات 
                                                                                                              

  :بررسی و ) 5. )124تا  103از  -صفحه 22(  پژوهشی]- [علمی 23شماره  - 1386تابستان » اندیشه دینیمجله
؛ سید جواد احمدي،نویسنده: ، )ع(ران فریقین در تبیین عصمت حضرت آدم مفس هاي مهم تحلیل انتقادي دیدگاه

. )68تا  45از  -صفحه ISC[  )24 پژوهشی/-[علمی 64شماره  - 1391تابستان » قبسات؛ مجله: علی نصیري،
مقاالت و ه: ؛ مجلزهرا مصطفوي،نویسنده: ، آراء متکلمان و آیات مورد استفاده ایشان در اثبات عصمت انبیاء) 6

جستاري در ) 7. )138تا  111از  -صفحه 28(  پژوهشی]- [علمی(دفتردوم)  74شماره  - 1382زمستان » ها بررسی
زمستان » ها مقاالت و بررسی؛ مجله: مهین شریفی اصفهانی،نویسنده: ، )ص(آمیز خداوند به پیامبر  هاي عتاب خطاب
سیري فریقین در هاي تف بررسی تطبیقی روش) 8. )116تا  99از  -صفحه 18(  پژوهشی]-[علمی 72دفتر  - 1381

العات مط؛ مجله: سید رضا مؤدب،؛ محمد جواد هراتی،نویسنده: ، و خطاي او )ع(سازگاري عصمت حضرت داوود 
بررسی تفسیري عصمت ) 9. )80تا  57از  -صفحه 24(  پژوهشی]- [علمی 9سال سوم، شماره  - 1391بهار » تفسیري

مطالعات ؛ مجله: سعید ایی،ره؛ حمید نادري قهفرخی،نویسنده:  )،ع(در مواجهه با حضرت هارون  )ع(حضرت موسی 
بررسی آیات ) 10. )70تا  47از  - صفحه 24(  پژوهشی]-[علمی 12شماره  - ال سوم، س1391زمستان » تفسیري

؛ مجله: سیده فاطمه حسینی میرصفی،؛ معصومه السادات میرصفی،نویسنده:  )،ع(ظاهر در نفی عصمت حضرت ابراهیم 
نقد ) 11. )138تا  117از  -صفحه 22(  پژوهشی]-[علمی 12شماره  -، سال سوم1391زمستان » مطالعات تفسیري

ن اندیشه نوی؛ مجله: علی نصیري،نویسنده: ، هاي نبوي با تأکید بر روایت تلقیح خرما شبهه راهیافت خطا در آموزه
تطبیقی -بررسی تحلیلی) 12. )20تا  9از  -صفحه 12(  پژوهشی]- [علمی 30سال هشتم، شماره  -1391پاییز » دینی

؛ محمد سالمی راوندي،؛ محسن قاسم پور،نویسنده: ، روایات ناظر بر زندگانی یوسف در مصر در منابع تفسیري فریقین
  .)174تا  149از  -صفحه 26(  پژوهشی]- [علمی 3شماره  -1390پاییز » کتاب قیممجله: 
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سـوره ضـحی) کـه بـه      7وره زمر) و گمراهی (ذیل آیـه  س 65به شرك (در ذیل آیه 
گنجـد و در جـاي    ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) استناد داده شده، در ایـن مقالـه نمـی   

دیگر بدان پرداخته شده است؛ بلکه این مقاله صرفاً به شبهات غیر شرك ورزي و صـدور  
  اند از:   رد عبارتگنجد، خواهد پرداخت. این موا عمل مشرکانه، که در موارد زیر می

  ) عدم یقین حضرت ابراهیم (ع) به معاد؛1
  ) استناد گمراه گري به خداوند توسط حضرت موسی (ع)؛2
  ) عمل اعتراض آمیز حضرت یونس (ع) در روي گردانی از مردم و خدا؛3
  ) باور به گزاف در ثواب و عقاب در میزان الهی توسط حضرت عیسی (ع)؛4
  ف (ع) بر خداوند؛ ) توکّل نکردن حضرت یوس5
  .در قدرت الهی(ع)  حضرت زکریاتردید ) 6

هاي گوناگونی که به ساحت انبیاي الهی اسـتناد داده   این شبهات که از میان شبهه
شده و خاستگاه آنها فهم نادرست از متون دینی (قرآن و احادیث) است، تحت عنوان 

و تلقّی نادرست پیامبران الهی از خدا و یـا   گنجد که نشان از باور گناهان اعتقادي می
اعتراض به عملکرد الهی دارد و روند و روش بررسی به ایـن صـورت بـوده کـه بـا      

هایی که بـه آنهـا داده    اي با تتبع و جست جو، نخست شبهات و پاسخ روش کتابخانه
اه شده، گردآوري شده، و سپس تحلیل و یا استدالل به سود آن، مطرح گردیده، آن گ

هـا،   هاي متعدد، هر یک با تبیین و استدالل مطرح، و سپس هر یـک از پاسـخ   پاسخ
انـد.   هاي موجه از غیر موجـه بازشناسـی شـده    بررسی و نقد شده و در پایان، پاسخ

بدین ترتیب، شیوه پژوهش در استناد، اسنادي و در تجزیه و تحلیـل، روش تحلیـل   
  ت.   تحلیلی) بوده اس -محتواي کیفی (توصیفی
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  شناسی گناه اعتقادي . مفهوم2

به اتّفاق معتقدند که پیامبران الهی دچار شرك نشـده و عملـی    هاي اسالمی  فرقه  همه
بـه نـام    اي از خـوارج  اند. تنهـا عـده   که متناسب با کفر و یا شرك باشد، انجام نداده

نیز دچار شرك  قبل و بعد از رسالت پیامبر،اند که ممکن است  بر این عقیده» ازارقه«
، ؛ ابن ابی الحدید5/197 ق:1427، شده و اعمال کفرآمیز انجام دهد. (ر. ك: سبحانی

) اما این سـخن کـه   11/89 ق:1403، ؛ مجلسی4/50 ق:1401، ؛ تفتازانی7/9تا:  بی
امامیه اظهار کفر از روي تقیه را براي انبیاي الهـی   گویند که روافض و شیعه برخی می

؛ شـنقیطی،  1/314 ق:1420، ؛ ابوحیـان 3/7 ق:1421، رازياند (ر. ك:  جایز دانسته
ــدري11/183ق: 1420، ؛ مقریــزي3/326 ق:1400، رازي؛ 4/118 ق:1415 ، ؛ حی
اظهـار   )، جاي بحث دارد و شیعه از این نسبت بريء است و به هیچ وجه7ق: 1426

؛ 2/207ق: 1409، شـمارند. (ر. ك: شوشـتري   کفر را براي انبیاي الهـی جـایز نمـی   
معتقدنـد کـه   » حشـویه «اي از گـروه   ) در هر حال، عـده 42-43 ق:1420، سبحانی

  ) 7/9، بی تا: از نبوت ممکن است. (ابن ابی الحدید شرك انبیاي الهی قبل
هایی کـه بـر عملکـرد     ولی حقیقت این است که جست و جوي پی گیر در شبهه

کنـد کـه    هـاي مختلـف اقتضـا مـی     بندي آنها را به گونه انبیاي الهی وارد شده، تقسیم
  عبارت است از: 

عمده ؛ (ع) در حوزه اعتقاد و ادراكعصوماناده شده به مد گناهان استناد .1
(ع) نسبت داده دینی به معصومان نصوص در گناهانی که در حوزه اعتقاد و ادراك

  اند از: شده، عبارت
(ع)، پرسـتی حضـرت ابـراهیم    شرك و ستاره شاملحوزه گناهان اعتقادي:  .1- 1

(ع)، درخواست نکردن از درگـاه الهـی    حضرت ابراهیم وم غریبه و نجوماتکاء به عل
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(ع)،  توسـط حضـرت ابـراهیم    (ع)، کمک نگرفتن از جبرئیل توسط حضرت ابراهیم
(ع)  حضرت یوسـف  (ع)، عدم توکّل بر غیر خدا توسط حضرت یوسف اجازه سجده

گمـراه گـري بـه     (ع)، اسـتناد  به خدا، درخواست رؤیت خدا توسط حضرت موسـی 
(ع) از مـردم و   (ع)، روي گردانـدن حضـرت یـونس    خداوند توسط حضرت موسی

و تأثیر ، اکرم (ص) (ع) در قدرت الهی، گمراهی پیامبر ، تردید حضرت زکریاخداوند
 .اکرم (ص) در پیامبر سحر

نزدیک شدن به درخت ممنوع  شاملشیطان:  حوزه اثرپذیري از وسوسه .2- 1
(ع)، دچار  شیطان شدن حضرت ایوب  ار وسوسه(ع)، دچ توسط حضرت آدم

 سهو شدن نماز حضرت سلیمان (ع)، استناد (ع)، قضا فراموشی شدن حضرت موسی
 شیطان. ص) از وسوسهاکرم ( اکرم (ص)، و متأثر شدن پیامبر و نسیان به پیامبر

که خود و رفتار؛  داده شده به معصومان (ع) در حوزه عملکرد گناهان استناد .2
 شود:  هاي مختلف تقسیم می به حوزه

دربردارنده نفرین و درخواست آمیز:  حوزه قساوت قلبی و رفتار خشونت .1- 2
(ع)، برخورد  ارتکاب قتل توسط حضرت موسیبر امت خود، عذاب نوح (ع) 

اکرم (ص)  هاي پیامبر هارون (ع)، تندي تعبیرنامه  (ع) با آمیز حضرت موسی خشونت
حاربان و (ع) در جنگ نهروان، جنگ با م کشتار مسلمانان توسط علیبه پادشاهان، 

(ع)،  به غنیمت بردن اموال آنان با وجود عدم تصرف در ناموس آنان توسط علی
 افراطی توسط امام امیرمؤمنان (ع) با مخالفان، کشتار و خشونت عدم محافظه کاري

 (ع). مهدي

اکرم  توسط پیامبر ترك جهاد  اجازه شاملغیر موجه:  حوزه محافظه کاري .2- 2
مؤمنان (ع) در برابر غصب اکرم (ص)، سکوت امیر گرفتن توسط رسول(ص)، اسیر
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ؤمنان (ع)، همکاري امیرمؤمنان (ع) خود توسط امیرم امامت ، عدم تبیین مقامخالفت
 امام سوم، صلح  ، شرکت امیرمؤمنان (ع) در شوراي تعیین خلیفهبا خلفاي جور

 (ع)، پذیرش والیت عهدي صادق امام و محافظه کاري ، مدارا(ع) با معاویه حسن
 توسط امام رضا (ع). مأمون

 به(ع)  یوسف تمایل شامل در مسایل جنسی: و تفریط حوزه افراط .3- 2
(ع)،  ، پیشنهاد به ازدواج درآوردن دختر خود با مشرکان توسط حضرت شعیبزلیخا
در امور  و افراط (ص) به همسر پسرخوانده، تعدد زوجات اکرم داشت پیامبر چشم

(ص)، به ازدواج درآوردن دختر  اکرم (ص)، خیانت همسر پیامبر اکرم جنسی پیامبر
(ع) به  حسین داشت امام (ع)، چشم حسن ) با عمر، تعدد همسران امامخود (ام کلثوم

 . زنی به نام ارینب

(ع)،  حضرت ابراهیم به بیماري زدن دروغین شاملو دروغ گویی:  دروغ .4- 2
گویی در شکستن بت بزرگ، دروغی دیگر مبنی بر خواهر خواندن همسر  دروغ

 و یا تأیید دروغ توسط حضرت یوسف (ع). دروغ، خود ساره

درخواست نجات فرزند کافر خود،  شاملآمیز: تبعیض حوزه عملکرد .5- 2
میان فرزندان توسط حضرت  براي مشرکان، تبعیض (ع)، استغفار توسط حضرت نوح

 (ع).  بیعقو

تابی بیش از  (ع)، گریه و بی ابراهیم ترس شاملکنترل نکردن عواطف:  .6- 2
 (ع)، ترس حضرت موسی در فراغ و دوري فرزند، ترس حضرت یعقوب  اندازه

 (ع). حضرت فاطمه زهرا  کثرت گریه(ع)،  حضرت داود

  زده شتاب قضاوت  ، شبههکمک به حکومت ظلم شاملدیگر گناهان:  .7- 2
یا سلیمان (ع)، حسادت حضرت  نادرست حضرت داود (ع)، قضاوت حضرت داود

 اکرم (ص). کردن حالل توسط رسول سلیمان (ع)، حرام
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حقیقت این است که از سویی، فسق و گناه در فقه به هر گونه گناهی که به حـد  
كل ذنب سوى الكفر، و أيضا كل مـا خـرج مـن طاعـة الّلـه «کفر نرسد، تعریف شده است: 

ي ) و از سـو  263ق: 1407؛ کلینـی،  2/279 ق: 1405(سـید مرتضـى،   » الـى مخالفتـه
دیگر در روایات و کتب فقهی، شرك به خدا از کبائر و بلکه اکبر کبائر به شمار آمـده  

) بنا بر ایـن، شـرك بـه خـدا     2/285 ق: 1407؛ کلینی، 1/275 تا:  است. (خمینی، بی
جزو گناهان بلکه گناهان کبیره و بلکه اکبر کبائر خواهد بود؛ ولی در مقابل از سـوي  

قتضی کفر باشد، جزو عوامل حکم بـه کفـر شـخص بـه     دیگر، در فقه هر عملی که م
ق: 1402؛ عـاملی،  9/41 ؛ 356و  1/162 ق: 1414شمار آمده است. (عاملی کرکی، 

) از ایـن رو، برخـی از   234ق: 1409؛ لنکرانی، 21/574 ق: 1419؛ عاملی، 1/252 
ا و أمـ«انـد:   بزرگان در به شمار آوردن شرك از جمله کبائر، حکم به مسـامحه کـرده  

اإلشراك بالّله تعالى و إنكار ما أنزله و محاربة أوليائه فهي مـن أكبـر الكبـائر، لكـن فـي عـّدها 
) و یـا آن را خـالف   1/275 تا:  (خمینی، بی» من التي يعتبر اجتنابها في العدالة مسامحة

قـال الوالـد (ره): إطـالق الكبيـرة عليـه خـالف «انـد:   اصطالح اصحاب و فقیهـان دانسـته  
تـوان گفـت    ) لیکن در این باره مـی 10/46 ق: 1404(اصفهانی،  »صـحابمصـطلح األ

حکم به مسامحه در برابر روایات صریح روا نیست؛ بلکه تعبیر خـالف اصـطالح در   
این باره درست است. اگر چه محمد باقر مجلسی بر خالف پدر (محمد تقی مجلسی) 

ـ  ده اسـت. (اصـفهانی،   بر آن است که در روایات در مواردي بر گناه، شرك اطالق ش
) لیکن این سخن محمد باقر مجلسی در برابر محمد تقی مجلسـی  46/ 10 ق: 1404

رسد؛ زیرا سخن محمد تقـی مجلسـی ایـن اسـت کـه ایـن        سخن درستی به نظر نمی
  اصطالح بر خالف اصطالح اصحاب و فقیهان است؛ نه اصطالح روایات.



 121   ران (ع) در قرآنپیامب اعتقادي نقد و تحلیل انگاره گناهان

 

راتر از آن، در این پژوهش که با این حال، خواه شرك، جزو گناهان باشد و یا ف
گنجـد و بـدین    امور خالف مربوط به حوزه عملکرد ادراکی را مد نظر قرار دارد، می

توان گفت مراد از گناهان اعتقادي، گناهـانی اسـت کـه در     رسد می ترتیب، به نظر می
گردد؛ اگر چه اثر آن در عمـل ظـاهر شـود و     نظر نخست به حوزه ادراك مربوط می

اد از آن، گناهان مربوط به حوزه کفر و شرك و شک و وسوسه و سهو و مشخصاً مر
توان با ایـن مطلـب تأییـد     باشد؛ این برداشت را می اعتراض و اموري از این قبیل می

نمود که گناهانی از قبیل نومیدي از رحمت خدا و ایمنی از مکر خـدا در روایـات و   
ـ  ؛ 15/324 ق: 1409انـد (عـاملی،    دهمتون فقهی صراحتاً از گناهان کبیره به شمار آم

) با وجـود اینکـه بـه حـوزه ادراك و اعتقـاد مربـوط       275و  1/274 تا:  خمینی، بی
کند؛ لیکن آنچه در متـون دینـی و فقهـی     شوند؛ هر چند اثر آنها در عمل بروز می می

  آمده، خود نومیدي از رحمت و ایمنی از مکر خدا است.

 . ارزیابی موارد شبهه انگیز3

  . عدم یقین حضرت ابراهیم (ع) به معاد3-1

ْن «بقره آمده است:   در سوره َلْم تـُْؤمِ اَل َأوَ ْوتَى َق َْف تُْحِي اْلمَ اِهيُم رَبِّ َأِرنِي َكي رَ بـْ اَل إِ وَ إِْذ َق
َْك ثُ  َلي ُهنَّ إِ ُصرْ ِر َف ْ َن الطَّي ًة مِ َ ع بـَ ُخْذ َأرْ اَل َف ئِنَّ قـَْلبِي َق ْطمَ َ ي ِ ْن ل َلكِ َلى وَ اَل بـَ َلى ُكلِّ َق ْل عَ مَّ اْجعَ

يٌم  ِزيٌز َحكِ اْعَلْم َأنَّ اللَّهَ عَ ا وَ ً ينََك َسْعي ْأتِ َ مَّ اْدعُُهنَّ ي ا ُث ً ُهنَّ ُجْزء نـْ ٍَل مِ ] آن گاه که  و [یاد کن ؛َجب
فرمود: » کنى؟ پروردگارا، به من نشان ده چگونه مردگان را زنده مى«ابراهیم گفت: 

پس، چهار «فرمود: » چرا، ولى تا دلم آرامش یابد.«گفت: » اى؟ مگر ایمان نیاورده«
اى از آنها را  پرنده برگیر، و آنها را پیش خود، ریز ریز گردان سپس بر هر کوهى پاره

آیند، و بدان که خداوند توانا  قرار ده آن گاه آنها را فرا خوان، شتابان به سوى تو مى
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د که حضرت ابراهیم (ع) نسبت آی ) از ظاهر این آیه برمی260(بقره/ » و حکیم است.
به زنده شدن مردگان شک و تردید داشته و از ایمان کاملی برخوردار نبوده و به معاد 

؛ 43م: 1988؛ رازي، 49تا:  یقین و باور قلبی نداشته است. (ر. ك: علم الهدي، بی
 )2/146؛ 1/112ق: 1405بالغی، 

) ایمان، 2) اسالم، 1ی است: توان گفت: ایمان، داراي مراتب در پاسخ این شبهه می
) عـین  2) علـم الیقـین،   1) یقین. خود یقین نیز داراي مراتبـی اسـت:   4) تسلیم و 3

) حق الیقین. علم الیقین، یقینـی اسـت کـه در اثـر علـم و آگـاهی حاصـل        3الیقین، 
شود؛ مانند اینکه دودي از دور مشاهده شود و انسان از این اثر، یقین کنـد کـه در    می

، آتشی افروخته شده است. عین الیقین مشاهده خود موضوع است؛ نه اثـر  دور دست
الیقـین کـه بـاالترین     آن؛ مثل اینکه انسان، خود آتش را با چشم مشاهده کنـد. حـق  

که بدن انسان با حـرارت   یقین است، لمس و درك خود حقیقت است؛ مانند این  درجه
حضرت ابراهیم (ع) با ایـن  ) 77ش: 1373آتش بسوزد. (ر. ك: نصیر الدین طوسی، 

) (ر. ك: لیطْمـئنَّ قَلْبِـی  درخواست خود، خواسته تا به مراتب باالي یقین نایل شود: (
ق: 1420؛ مقریـزي،  1/88ق: 1416؛ ابـو سـریع،   2/146؛ 1/112ق: 1405بالغی، 

صـــنعانی، ؛ 1/562ق: 1418؛ بیضـــاوي، 1/316 ق:1419 ؛ ابـــن کثیـــر،11/185
) در برخـی روایـات   49تـا:   ؛ علم الهدي، بـی 43م: 1988؛ رازي، 1/106 ق:1411

معصومان (ع) نیز این توجیه آمده است؛ به عنوان نمونه، امـام موسـی کـاظم (ع) در    
از امـام  » ربِّ أَرِنی کَیـف تُحـیِ الْمـوتَى   «پاسخ علی بن ابراهیم که در مورد عبارت 

اِهي«فرماید:  سؤال کرده بود، پاسخ می ـرَ بـْ نَّ ِإ يَمانـاً ِإ ـْزَداَد ِإ نـًا وَ َأَحـبَّ َأْن يـَ ْؤمِ ابـراهیم   ؛مَ َكـاَن مُ
) بـا  2/399ق: 1407(کلینى، » (ع) مؤمن بود، ولی دوست داشت ایمانش زیاد شود.
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توجه به آنکه یقین از مراحل عالی ایمان است، این حدیث، مؤید این توجـه خواهـد   
ظی (مبتنی بر تأمل در واژگان آیـه  بود. بنابراین، این برون رفت که یک برون رفت لف

  است، صحیح خواهد بود.») واژه اطمینان«
در همین راستا، گفته شده است که حضرت ابراهیم (ع) در درخواست خود از 

کنی  استفاده کرده است؛ یعنی ابراهیم (ع) از خداوند نپرسید آیا زنده می» کَیف«واژه 
زنده کردن را درخواست کرد. (ر.ك: یا خیر؛ بلکه از خداوند چگونگی و کیفیت 

 )؛11/185ق: 1420؛ مقریزي، 827ش: 1387؛ قیصري، 2/367ق: 1393طباطبایى، 
تر، اگر با دید عرفانی به موضوع نگاه کنیم، باید گفت ابراهیم (ع)  با دید دقیق

خداوند دست پیدا کند؛ به عبارتی همان گونه که خداوند » محیی«خواست به اسم  می
است، او هم از خدا خواست به این اسم و مقام راه یابد و مظهر این » لموتیمحییِ ا«

اسم گردد. بنابراین سؤال حضرت ابراهیم (ع) از اصل احیاء نیست؛ بلکه چگونگی و 
  را از خداوند درخواست کرده است. » محیی«کیفیت احیاء و در واقع مظهریت اسم 

ناظر به دقت و تأمل در مفردات این برون رفت که یک برون رفت کامالً لفظی (
است، در واقع اگرچه در تفسیر آیه در زمینه سؤالی که حضرت ») کیف«آیه واژه 

آید؛ ولی در پاسخ شبهه؛  ابراهیم (ع) از خداوند پرسید، یک نوآوري به شمار می
آید؛ بلکه در این فرض نیز شبهه باقی است. بنابراین تنها  پاسخ مستقلی به شمار نمی

  رست در پاسخ شبهه، درخواست ارتقاي ایمان و یقین خواهد بود.وجه د

 . استناد گمراه گري به خداوند توسط حضرت موسی (ع)3-2

 وَ «دیگري که در مورد عصمت حضرت موسی (ع) مطرح شده، در مورد آیه   شبهه
وسى اْختارَ  هُ   مُ يَن  قـَْومَ عِ ْ نا رَُجالً  َسب ِِميقاتِ ا ل ُهُم  فـََلمَّ ُهْم  ِشئَْت  َلْو  رَبِّ  قالَ  ْجَفةُ الرَّ  َأَخَذتـْ ْن  َأْهَلْكتـَ  مِ
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ُل  ْ ُكنا أَ  إِيَّاَي  وَ  قـَب ِ َل  بِما تـُْهل ُ  فـَعَ َفهاء نَّا السُّ تَُك  إِالَّ  ِهيَ  إِنْ  مِ نَ تـْ ْن  بِها تُِضلُّ  فِ ُ  مَ ْن  تـَْهِدي وَ  تَشاء  مَ
 ُ َت  تَشاء يُّنا أَْن ِ ل رْ  وَ فِ اْغ َت  وَ  ارَْحْمنا وَ  َلنا َف رُ  أَْن ِريَن الْ  َخيـْ از میان قوم خود هفتاد   و موسى ؛غافِ

پروردگارا، اگر «مرد براى میعاد ما برگزید، و چون زلزله آنان را فرو گرفت، گفت: 
] آنچه  ساختى. آیا ما را به [سزاى خواستى آنان را و مرا پیش از این هالك مى مى
را بخواهى به  کنى؟ این جز آزمایش تو نیست هر که اند هالك مى خردانِ ما کرده کم

کنى تو سرور مایى پس ما را بیامرز  وسیله آن گمراه و هر که را بخواهى هدایت مى
) مطرح است. برخی بر 155(اعراف/ » و به ما رحم کن، و تو بهترین آمرزندگانى.

کند که  اند که حضرت موسی (ع) به خداوند اعتراض می مبناي ظاهر آیه، شبهه کرده
ك: علم الهدي، (ر. کنی؟ ي و گمراه کردن دیگران یاري میچرا آنها را در اغواگر

  )106تا:  بی
هاي گوناگونی ارائه شده است (ر. ك: علم الهـدي،   در پاسخ به این شبهه، جواب

 ق:1415؛ آلوسی، 3/218ق: 1402؛ ابن کمونه، 15/18ق: 1421؛ رازي، 106تا:  بی
؛ طباطبـایى،  1/475: ق1421؛ صـابونی،  6590و  2/286تـا:   ؛ شوکانی، بی6/110

؛ طبرسـی،  4/171تـا:   ؛ ابوالسعود، بی2/250ق: 1407؛ زمخشري، 8/272ق: 1393
ُِضـلُّوا«در » ل«) یک پاسخ ایـن اسـت کـه    5/220ش) 1372 ي ِ )، الم 88(یـونس/  » ل

گري را به خدا نسـبت دهـد؛    خواهد گمراه عاقبت است؛ یعنی حضرت موسی (ع) نمی
نتیجه و عاقبت این همه نعمتی که تو به فرعونیـان  بلکه منظورش این است که خدایا 

؛ ثعـالبی،  106تـا:   (ر.ك: علم الهـدي، بـی   کنند. دادي، این است که مردم را گمراه می
؛ طبرســی، 2/659تـا:   ؛ شــوکانی، بـی 4/171تـا:   ؛ ابوالسـعود، بـی  2/190ق: 1418
) در آیـه دیگـر نیـز چنـین کـاربردي      3/311 ق:1409؛ نحـاس،  5/220ش: 1372
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ـا«شود:  می  اهدهمش ُكوَن َلُهـْم َعـُدوا وَ َحَزنً َ ي ِ َن ل َعوْ رْ ِ َقَطهُ آُل ف اْلتـَ را پس خاندان فرعـون، او   ؛َف
) 8(قصـص/  » ] آنان و مایه اندوهشـان باشـد.   ] برگرفتند تا سرانجام دشمنِ [جانِ [از آب

ُكـونَ «در » ل«در این آیـه،   َ ي ِ رود الم عاقبـت اسـت؛ یعنـی آنهـا موسـی (ع) را از      » ل
دشمنی و اندوه آنها خواهد شد. این پاسخ   دانستند که عاقبت او، مایه گرفتند؛ اما نمی

که یک برون رفت لفظی (ارائه معناي مناسب از مفردات و معانی حروف آیه) اسـت،  
  برون رفتی قابل قبول است.

تر این است که خداوند، خود مستقیماً در بسیاري  با این حال، پاسخ قابل قبول
آیات قرآن گمراه گري را به خود نسبت داده است. البته هیچ گاه گمراه کردن  از

گمراهی را براي خودش   خداوند ابتدایی نیست؛ یعنی این خود انسان است که زمینه
کند. خداوند در بسیاري از آیات قرآن، علت گمراهی را کفر، فسق و... بیان  فراهم می

آید، مؤید این  ) آیاتی که در پی می10/115: ق1393فرماید. (ر. ك: طباطبایى،  می
يَن «) 1بیان است:  ُِضلُّ بِهِ إِال اْلَفاِسقِ ا ي ا وَ مَ يرً ْهِدي بِهِ َكثِ ا وَ يـَ يرً ُِضلُّ بِهِ َكثِ ([خدا]  ؛ي

] جز نافرمانان را با  کند و[لى بسیارى را با آن گمراه، و بسیارى را با آن راهنمایى مى
گري به خداوند نسبت داده شده، ولی این  ) یعنی گمراه26ره/ (بق» کند. آن گمراه نمى
ِِميَن «) 2ي فسق آنان است.  گمراهی نتیجه ْهِدي اْلَقْومَ الظَّال اللَّهُ ال يـَ و خداوند قوم  ؛وَ

يَن؛«) 3) 258(بقره/ » کند. ستمکار را هدایت نمى نِ َد اْلَخائِ ْ ْهِدي َكي و خدا  وَ َأنَّ اللَّهَ ال يـَ
ُِضلُّ؛«) 4) 52(یوسف/ » رساند. ان را به جایى نمىنیرنگ خائن ْن ي ْهِدي مَ نَّ اللَّهَ ال يـَ إِ  َف

ْن «) 5) 37(نمل/ » کند. ولى خدا کسى را که فرو گذاشته است هدایت نمى ْهِدي مَ ال يـَ
؛ ) 3(زمر/ » کند. پردازِ ناسپاس است هدایت نمى خدا آن کسى را که دروغ ُهوَ َكاِذٌب َكفَّارٌ

اَب؛ إِنَّ «) 6 ْن أََن هِ مَ ْ َلي ْهِدي إِ يـَ ُ وَ ََشاء ْن ي ُِضلُّ مَ در حقیقت خداست که هر کس را  اللَّهَ ي
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گذارد و هر کس را که [به سوى او] بازگردد، به سوى خود راه  راه مى بخواهد بى
تَاٌب؛«) 7) 27رعد/ ( »نماید. مى رْ ْسِرٌف مُ ُ ْن ُهوَ م ُِضلُّ اللَّهُ مَ را این گونه، خدا هر که  ي

  ).34(غافر/ » گذارد. افراطگر شکّاك است، بى راه مى
بنابراین با توجه به این آیات، اشکال ندارد بگوییم حضرت موسی (ع) گمراه 
کردن را به خدا نسبت داده؛ زیرا در آیات دیگر، خود خداوند، این فعل را به خودش 

هایی  این نعمتگوید خدایا با  نسبت داده است. در اینجا نیز حضرت موسی (ع) می
کنی، و این بیان  اي، آنها را در گمراه گري کمک می که در اختیار فرعونیان قرار داده

با توجه به آنچه گفته شد، ایرادي ندارد؛ زیرا مقصود از اضالل و گمراه گري در تمام 
باشد.  این موارد، اضالل ابتدائی نیست؛ بلکه اضالل در پاسخ کفر، فسق و... آنان می

سان، این برون رفت که یک برون رفت عقلی (ارائه معناي صحیح تأویلی از بدین 
صفات فعل چالش زاي خداوند) است، نه تنها در پاسخ این شبهه، بلکه در پاسخ 

  بسیاري از شبهات دیگر کارساز خواهد بود.

  آمیز حضرت یونس (ع) در روي گردانی از مردم و خدا . عمل اعتراض3-3

(ع) مطرح شده، ترك قوم خود  حضرت یونس ه در مورد عصمتاي ک ترین شبهه مهم
  ، با حالت خشم و غضب است کـه در سـه سـوره   پس از عدم تسلیم در برابر حقیقت

  سـوره  48سوره انبیاء؛ ب) آیـه   87انبیاء، صافات و قلم مطرح شده است: الف) آیه 
صافات. مـاجرا از ایـن قـرار اسـت کـه خداونـد،         سوره146و  145قلم؛ ج) آیات 

 أَو أَلْف مائَۀِحضرت یونس (ع) را براي هدایت مردم نینوا، که افزون بر صد هزار نفر (
برگزید. قوم حضرت یـونس (ع)   ) جمعیت داشت، به رسالت147صافات/ ) (یزِیدونَ

ت او نبودند؛ لذا حضرت یونس (ع) در افراد لجوجی بودند که حاضر به پذیرش دعو
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حالتی خشمگین از عدم گرایش آنها به خداوند، از میان قوم خود خارج و سـوار بـر   
کشتی شد و آنها را ترك کرد. در این میان، مـاهی بزرگـی راه را بـر کشـتی بسـت.      

کشتی بودند، تصمیم گرفتند یکی از مسافران را به عنوان طعمه به دریـا  افرادي که در 
بیندازند، و براي این کار، قرعه انداختند و قرعه به نام حضرت یونس (ع) درآمد؛ بنـا  
بر روایتی، سه بار قرعه انداختند و هر سه بار به نام حضرت یـونس (ع) درآمـد، (ر.   

) از این رو، او را به دریا افکندند و ماهی بزرگ او را 9/123ق: 1420، ابوحیانك: 
بلعید. حضرت یونس (ع) در این وضعیت، براي نجات خود، به تسبیح و ذکر خداوند 
مشغول بود، تا این که خداوند، خواسته او را اجابت کرد. در روایات، مدت زمانی که 

 3) 2) چند سـاعت،  1هاي گوناگون:  حضرت یونس در شکم ماهی بوده، به صورت
ق: 1412، ابـن جـوزي  روز و... ذکر شـده اسـت. (ر. ك:    40) 4ساعت،  7) 3روز، 
شود که این ماجرا امتحان الهی بوده و حضـرت   ) از ظاهر این آیات، استفاده می395

داد. از  یونس (ع) باید در برابر قوم خود، صبر و شکیبایی بیشتري از خود نشان مـی 
گیرند که چرا از قوم خود، بلکه از امر الهی رنجیـده و   رو، برخی به او اشکال می این

  )99تا:  ، بیعلم الهديآنها را ترك کرده است. (ر. ك: 
  در توجیه این عمل حضرت یونس (ع) مطالبی مطرح شده که از آن جمله است:

اید در برابـر قـوم خـود، صـبر و تحمـل      (ع) ب اند حضرت یونس . برخی گفته1
داشت، و خشم او از خدا نبود؛ بلکه از قوم خود بـود، از ایـن رو، تـرك     بیشتري می

تـا:   ، بیعلم الهديآورند؛ (ر.ك:  کردن قوم، توسط او را نوعی ترك اولی به شمار می
 ق:1416ظـام االعـرج،   ؛ ن2/324 : ق1413ابن ابی جـامع،  ؛ 88م: 1988، ؛ رازي99

آن  ) ولی در این برون رفت، تنها بعد بـه ظـاهر منفـی قضـیه کـه بـا عصـمت       5/47 



 تفسیر پژوهیدو فصلنامه    128

 

حضرت ناسازگار است، عدم صبر و تحمل و شکیبایی در برابر مشکالت پیش آمـده  
از سوي قوم است و از اعتراض به خدا، در این برون رفت، سخنی بـه میـان نیامـده    

توان این بعـد قضـیه را تـرك     ، میت. و این در حالی است که بر اساس این توجیهاس
(ع) فقـط   اوالي دیگر به شمار آورد و یا اساساً منکر آن بود و گفت حضرت یونس

کـه بـا    از قوم خود رویگردان شد و نه از خدا. بدین ترتیب، این بـرون رفـت عقلـی   
باشد،  تحلیل حکم متروك، به حکم داراي اولویت بیشتر و نه واجب که ترك آن گناه

  از جامعیت مطلوبی برخوردار نبوده و در نتیجه موجه نخواهد بود. 
(ع) بـراي   فرمایـد: حضـرت یـونس    مـی  (ره) در المیـزان  . عالمـه طباطبـایی  2

خارج شدن حضرت یونس (ع) از میـان    استراحت، قوم خود را ترك کرد؛ ولی نحوه
اي بود که مردم، تصور کردند از دست آنها رنجیده است؛ یعنی حالـت و   قوم، به گونه

شکل ظاهري حضرت یونس (ع) هنگام ترك قوم خود، مشابه شخص سر به هـوایی  
ی به هیچ وجه در دل چنین قصدي نداشت؛ بود که به خواست خدا، اعتراض دارد، ول

و حرکاتی به ظاهر اعتراض آمیز هرچنـد در دل، هـیچ گونـه     اما چون چنین حاالت
اعتراضی نباشد، سزاوار انبیاي الهی نیست، لذا خداوند او را موأخذه و در شکم ماهی 

زیرا چنین کاري براي انبیاي  )17/163؛ 14/315ق: 1393، (طباطبایى گرفتار کرد؛
شود. براي مثال ممکن است انسان در  الهی، یک ترك اولی خیلی ظریف محسوب می

قلبـی او نباشـد؛ امـا      هنگام بحث و مشاجره، حرکتی از خود نشان دهد که خواسـته 
گویـد ایـن چـه رفتـار بـه ظـاهر        شود، بـا خـود مـی    وقتی از آن حالت، خارج می

  اي بود که من انجام دادم.  انهمتکبر
اند که مورد و متعلّق خشـم حضـرت    برخی درصدد نقد این پاسخ برآمده و گفته

(ع) در این احتمال، خداوند است و نه قوم خود؛ لذا با آیات مـورد بحـث کـه     یونس
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 مفاد آنها، خشم حضرت یونس (ع) از خدا است و نه مردم، ناسازگار خواهد بـود؛ و 
آیـد؛ بلکـه بـه     این در حالی است که از آیات لزوماً خشم یونس (ع) از خـدا برنمـی  

صورت توأمان خشم از مردم و اراده الهی هر دو مورد احتمال است؛ وآنگهـی اتّفاقـاً   
؛ بـه  شـده اسـت   (ره) این هر دو ذکر و به نحو زیبا توجیـه  در بیان عالمه طباطبایی

اي که با حمل اعتراض و ترك بر مشابهت شکلی با ترك و اعتراض ظـاهري و   گونه
عدم تحقّق آن در نیت حضرت یونس (ع)، بار ترك اولی در آن از بار ترك اوالهاي 

کـه   عقلـی  -معمولی نیز کمتر نشان داده شده است. بدین ترتیب این برون رفت لفظی
ه ظهور آیات و تحلیل مسأله تـرك اوالي حضـرت یـونس (ع) برخـوردار     از پشتوان

است، موجه خواهد بود؛ لیکن با توجه به توضیحی کـه در بـرون رفـت آینـده ذکـر      
  باشد. می خواهد شد، برون رفت حاضر همچنان داراي نقاط ابهامی

 همـدم  ننـد ما و ؛وَ ال تَُكْن َكَصـاِحِب اْلُحـوِت «دیگر این است که عبارت   . پاسخ3
(ع) نسـبت بـه    حضرت یونس ) اشاره به تنزل مقام48(قلم/  »مباش.]  یونس[ ماهى

؛«اکرم (ص) دارد. در تفسیر عبارت  مقام پیامبر هِ ْ َلي َظنَّ َأْن َلْن نـَْقِدرَ عَ  کـه  پنداشـت  و َف
(ع) روایـت اسـت کـه     صـادق  از امـام ) 87انبیـاء/  » (نداریم. قدرتى او بر هرگز ما

؛«فرمود  پیامبراکرم (ص) در مناجات خود می  الهی ال تکلنـی الـی نفسـی طرفـة عـيٍن أبـدًا
پرسد چـرا ایـن    راوي می» خدایا یک چشم بر هم زدنی مرا به حال خودم وامگذار.

خداوند برادرم یونس را یک لحظـه بـه حـال     فرماید: کنید؟ حضرت می گونه دعا می
کـرد؟   پرسـد آیـا گنـاه    شد، اتفاق افتـاد. راوي مـی   خود رها کرد، آنچه که نباید می

کرد، مـرگ بـراي او    حضرت فرمود گناه نکرد؛ اما در حالتی بود که اگر ادامه پیدا می
 و مقامـات  بـه حـاالت  این گونه روایات اشـاره   )2/581ق: 1407کلینى، ( بهتر بود.
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کند؛ زیـرا عصـمتی    آنها در عمل وارد نمی اي به عصمت انبیاء دارد و خدشه توحیدي
بیرونـی انبیـاء و اوصـیاي     که از شروط نبی و امام است، عصمت مربوط به عملکرد

گیرد، اما مقامات توحیدي اشـاره بـه    فقه و اخالق قرار می  هالهی است؛ یعنی در حوز
  مقامات معنوي آنها و میزان تسلیم آنها در برابـر حـق، توکـل و... دارد. بـا مقایسـه     

توان به تفاوت  حاالت انبیاء با یکدیگر و با استفاده از آیات و روایات، به وضوح می
فت، در واقع، نوعی تـرك اولـی، نـه    مقامات توحیدي انبیاء پی برد. لیکن این برون ر

انسان کامل مکمل کـه   (ع) در مقایسه با مقام در مرحله عمل را براي حضرت یونس
پذیرد؛ ولی اشکال آن در این است که از ظهـور آیـات،    مقام محمدي (ص) است، می

آید؛ در حالی که این برون  ع) برمیغیرمقبول از سوي حضرت یونس ( نوعی عملکرد
رسد اگـر بـرون رفـت پیشـین کـه       اشاره دارد. به نظر می رفت بر صرف تنزّل مقامی

عملکرد حضرت یونس (ع) را به نوعی ترك اوالي ظریف حمل کرده بـود، بـه ایـن    
پاسخ افزوده شود، از مجموع آنها یک برون رفت مشروح و بدون اجمـال در ناحیـه   

  تر است.  معنوي، ظهور خواهد کرد که از هر دو قابل پذیرش عملکرد و مقام
انبیاي الهی است، به  که مبتنی بر تحلیل مقام بدین سان، این برون رفت عقلی

تنهایی غیرموجه خواهد بود، لیکن با اضافه به برون رفت پیشین، موجه و قابل 
  باشد.  پذیرش می

َظنَّ َأْن َلْن نـَْقِدرَ «اند در عبارت  ته. برخی دیگر گف4 ، همزه استفهام در تقدیر »َف
؛ 7/274 تا:  طوسی، بی(ر. ك:  گیریم. است، یعنی آیا گمان کرد که ما بر او تنگ نمی

) ولی این برون رفت، مبتنی بر 22/181 ق: 1420رازي، ؛ 7/96 ش: 1372طبرسی، 
فروع اصالت ظهور است، برخالف آن  تقدیر است و اقتضاي اصالت عدم تقدیر که از
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هاي قبل و بعد که  است؛ بنابراین، این پاسخ با ظهور آیات و نیز سیاق آیات و جمله
درصدد اثبات امري براي حضرت یونس (ع) است، سازگار نیست. بدین ترتیب، این 

 توجیه لفظی مبتنی بر تقدیر، ناکام خواهد بود. 

از پادشاه زمان خودش خشمگین بود؛ نه اند حضرت یونس (ع)  . گروهی گفته5
؛ ابـن عاشـور،   3/242 ق: 1415خـازن،  ؛ 22/179 ق: 1420رازي، از مردم. (ر. ك: 

اي در  باشد؛ زیرا نه تنها قرینـه  ) لیکن این نظر نیز قابل پذیرش نمی17/96 ق: 1420
مورد خشم از پادشاه در آیه مطرح نیست، بلکه سیاق آیات، داللت بر خشم حضرت 

نس (ع) از مردم زمان خود دارد. بدین سان، این توجیه لفظی کـه درصـدد تعیـین    یو
  باشد.  مصداق خاصی براي خشم حضرت یونس (ع) است، غیرموجه می

ِِميَن؛«برخی عبارت  .6 َن الظَّال » راستى که من از ستمکاران بودم. إِنِّي ُكنُْت مِ
دانند، یعنی حضرت یونس (ع) به  ها می ) را اشاره به ظلم عمومی انسان87(انبیاء/ 

خواهد بگوید من به شخصیت و هویت خود ظلم کردم و نوع  عنوان انسان نوعی، می
) ولی 99تا:  ، بیکند. (ر. ك: علم الهدي بشر به این صورت است که به خود ظلم می

سیاق آیات  ها و این برون رفت، مخالف با ظهور مفردات، جمله که حقیقت این است
است که درصدد اثبات امري براي شخص حضرت یونس (ع) است. بدین ترتیب، 
این توجیه لفظی که درصدد توسعه معناي ظاهر به معناي باطنی است، غیرموجه 

   خواهد بود. 
ِِميَن «ممکن است گفته شود جمله  .7 َن الظَّال براي دفع ظلم است؛ نه » إِنِّي ُكنُْت مِ

گیرانه بوده است، یعنی پیامبر  رخی معتقدند استغفار پیامبر (ع) پیشرفع آن. چنانکه ب
(ص) قبل از این که گناهی اتفاق بیفتد، براي دفع از خواطر و تمایالت و اراده گناه، 
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 ق:1421کرده تا گرد و غباري بر روي دلش ننشیند (ر.ك: رازي،  استغفار می
عنا حمل کرد، آنجا که در تفسیر توان بر این م ). سخن زیر قاسانی را نیز می3/23

گیري از ظهور نفس  فلسفه استغفار رسول خدا (ص) را پیش» و استغفروا اهللا«آیه 
). نیز ابن عاشور در موارد متعدد، وجه 1/95ق: 1422ذکر کرده است (ابن عربی، 

استغفار رسول اهللا (ص) را دفع و پیشگیري ذکر کرده است (ر.ك: ابن عاشور، 
ِِميَن «). در اینجا نیز عبارت 11/194 ؛ 8/402 ق: 1420 َن الظَّال به این » إِنِّي ُكنُْت مِ

معنا است که خدایا به من کمک کن تا ظلم در من ظهور نکند (دفع)؛ نه این که ظلم 
این برون رفت برخالف ظهور  در من ظهور کرده و آن را از بین ببر (رفع). لیکن

در تحقّق امري در گذشته دارد و نیز سیاق و است که ظهور  »ُكنُْت...«جمله ماضی: 
دهد، نه براي پیشگیري از امري که  ظهور آیات دیگر قطعاً از وقوع امري خبر می

هنوز رخ نداده است. بدین سان، این برون رفت لفظی که درصدد ارائه معنایی فراتر 
  باشد.  از ظهور جمله است، غیرموجه می

 اب در میزان الهی توسط حضرت عیسی (ع). باور به گزاف در ثواب و عق3-4

یکی از شبهات مطرح شده در مورد حضرت عیسی (ع) این است که حضرت نسـبت  
به عدالت خداوند در ثواب و عقاب مشرکان تردید داشته است. این شبهه با توجه به 

مائـده،    سـوره 116  در زمینـه آیـه  مائده مطرح شده است. (  سوره 1171-118آیات 

                                                
ِهْم َشِهيدًا ما دُْمُت « .1 ْ ي بَُّكْم وَ ُكنُْت َعَل بِّي وَ رَ ُُدوا اللَّهَ رَ تَنِي بِهِ َأِن اْعب رْ ِهْم وَ ما قـُْلُت َلُهْم إِالَّ ما َأمَ ْ ي يَب َعَل ِ َت الرَّق نِي ُكنَْت َأْن تَ ْ فـَّي وَ ا تـَ يِهْم فـََلمَّ ِ  ف
َت َعلىأَ  ِزيُز اْلَحِكيُم  ُكلِّ َشْي    ْن َت اْلعَ نََّك َأْن إِ رْ َلُهْم َف غْفِ نـَُّهْم ِعبادَُك وَ إِْن تـَ إِ ُهْم َف بـْ ذِّ ]  ؛ جز آنچه مرا بدان فرمان دادى [چیزىءٍ َشِهيٌد، إِْن تـُعَ

وقتى در میانشان بودم بر آنان ] که: خدا، پروردگار من و پروردگار خود را عبادت کنید، و تا  ام به آنان نگفتم؛ [گفته
اگر عذابشان کنى، آنان «گواه بودم؛ پس چون روح مرا گرفتى، تو خود بر آنان نگهبان بودى، و تو بر هر چیز گواهى. 

 )117- 118(مائده/ » بندگان تواند و اگر بر ایشان ببخشایى تو خود، توانا و حکیمى.
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حضـرت   ترکّـب خداونـد  و همچنین بـاور بـه    تثلیث و سه گانه پرستیبه  شبهه باور
عیسی (ع) مطرح است که مربوط به موضوع این مقاله نیست و در جاي خود مطـرح  

ش: 1374؛ معرفـت،  6/240ق: 1393و پاسخ داده شـده اسـت. (ر. ك: طباطبـایى،    
ق: 1418؛ زحیلـی،  2/542ق: 1402؛ ابن کمونـه،  3/340ش: 1333؛ کاشانی، 344

ق: 1407؛ قمـی مشـهدي،   2/465تـا:   ؛ حقـی، بـی  2/997ق: 1412؛ قطب، 7/120
تـا:   ؛ علـم الهـدي، بـی   3/114ق: 1414؛ فیومی، 6/425ق: 1418؛ قاسمی، 4/503

ــات، )1/656ق: 1407؛ زمخشــري، 3/414ش: 1372؛ طبرســی، 144 ) در ایــن آی
یـد اگـر آنهـا را    فرما حضرت عیسی (ع) در مورد این گروه از مشرکان به خداوند می

عذاب کنی، بندگان تو هستند و تو صاحب اختیار آنها هستی، و اگر آنها را ببخشـی،  
 )102تا:  ، بیرود. (علم الهدي حکیمانه انتظار نمی باز هم از تو کار غیر

خداوند داراي اسماء و صفات متعـددي اسـت    توان گفت: در پاسخ این شبهه می
طلبد. براي نمونه، خداونـد از جهـت    از آنها، اقتضائات خاص خود را می که هر کدام

تواند هر کاري انجام دهد؛ اما اقتضاي  صفت مالکیت، اختیار ملک خود را دارد و می
صفت عدالت خداوند، به عدالت رفتار کردن است و صفت حکمت خداونـد، اقتضـاء   

کند. در اینجـا نیـز ایـن سـخن      کند که در انجام هر کاري، هدف خاصی را دنبال می
حضرت مسیح (ع) ناظر به بعد تکوین و صفت مالکیت ذاتی حضرت حق اسـت؛ نـه   

فرماید خدایا اینها بعـد از مـن مشـرك     رو می صفت حکمت و عدالت خداوند. از این
شدند، اگر عذابشان کنی، بندگان تواند و تو مالک آنها هستی و اگر آنان را بیامرزي، 

دانم کـه ایـن    بر تو ایراد بگیرد؛ زیرا تو عزیز و حکیمی، هر چند می کسی حق ندارد
کنی. بدین سان، این برون رفت عقلی که مبتنی بـر تحلیـل عقلـی مسـأله      کار را نمی

  مالکیت خداوند و نسبت آن با حکمت و عدالت است، موجه خواهد بود. 
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  یوسف (ع)حضرت  . عدم توکّل3-5

سوره یوسف، این اسـت کـه در مـاجراي یـاد شـده،       42اشکال دیگر در زمینه آیه 
یوسف (ع) به جاي آن که به خداوند توکّل داشته باشد، بـراي رهـایی از زنـدان، بـه     
انسانی دیگر متوسل شد تا براي او نزد عزیز مصر شفاعت و میانجی گري کند، و بـه  

در زمینه ( همین دلیل، خداوند او را مجازات کرد و چندین سال دیگر در زندان ماند.
همین آیه، شبهه فراموش کردن یاد خدا به واسطه اینکه شیطان یاد خداوند را از ذهن 
یوسف (ع) برد، مطرح است که به موضوع این مقاله مرتبط نیست و در جـاي خـود   

ــر، 1/548ق: 1415پاســخ داده شــده اســت. (ر. ك: واحــدي،   ــن کثی ق: 1419؛ اب
ــایى، 2/480 ــا:  ؛ طوســی، بــی182و  11/180ق: 1393؛ طباطب ؛ ثعــالبی، 6/144ت

؛ بیضـاوي،  280/ 4تا:  ؛ ابوالسعود، بی2/322ق: 1407؛ زمخشري، 2/239ق: 1418
؛ 13/111تـا:   ؛ عینی، بی60م: 1988؛ رازي، 84تا:  علم الهدي، بی؛ 3/289ق: 1418

؛ نحاس، 7/39ق: 1408؛ هیثمی، 5/404ش: 1372؛ طبرسی، 35/ 3تا:  شوکانی، بی
  )3/429ق: 1409

استفاده از اسـباب، منافـاتی بـا توکّـل بـر       توان گفت: در پاسخ به این شبهه می
خداوند ندارد. توکّل بر خدا به این معنا نیست که انسان هیچ گونه تـالش و کوششـی   

کنم؛ بلکه انسان باید تالش خـود را   از خود انجام ندهد و بگوید من بر خدا توکّل می
تـا:   تأثیر استقاللی قائل نشود. (ر. ك: علم الهدي، بیانجام داده، ولی براي غیر خدا، 

لفظی که بـر تحلیـل مفهـوم     -) بنابراین، این برون رفت عقلی60م:1988؛ رازي، 84
  دقیق توکّل استوار است، قابل پذیرش است.
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  در قدرت الهی  (ع)  حضرت زکریاتردید . 3-6

(ع) مطرح شده،  حضرت زکریا صمتیکی از مسائلی که به عنوان شبهه در مورد ع
که خداوند به ایشان بشارت فرزند داد، بهت  تردید در قدرت الهی است؛ یعنی هنگامی

، چنین ذکر مریم  زده شد و آن را غیر ممکن و نشدنی برشمرد. این واقعه در سوره
َُكوُن «شده است:  اَل رَبِّ أَنَّی ي اَق ي ِر ِعتِ َ ب َن اْلكِ َلغُْت مِ ْد بـَ َق ا وَ رً اقِ أَتِی عَ رَ ِت امْ المٌ وََكاَن ِی ُغ ؛ ل

 از من و نازاست زنم آنکه حال و بود خواهد پسرى مرا چگونه پروردگارا،: «گفت
 1(ع) ) مشابه این مسأله در مورد حضرت ابراهیم8  /(مریم »ام؟ شده ناتوان سالخوردگى

نیز آمده است. در مسأله مورد بحث، این مسأله با پاسخی که  2و حضرت مریم (س)
گیرد، آنجا که  دهد، بیشتر قوت می خداوند به حضرت زکریا (ع) در آیه بعد می

َليَّ «فرماید:  می بَُّك ُهوَ عَ اَل رَ َِك َق اَل َكَذل ُل وَ  َق ْ ْن قـَب ْقتَُك مِ ْد َخَل َق اَل َهيٌِّن وَ ا. َق ئً ْ َلْم تَُك َشي
اٍل َسِويا؛ َ تَُك َأال تَُكلِّمَ النَّاَس َثالَث َلي اَل آيـَ ًة َق َ ِی آي ْل ل ]  فرمان: «[گفت]  فرشته[ رَبِّ اْجعَ

 حالی که در را تو و است، آسان من بر] کار[ این که گفته تو پروردگار. است چنین
: فرمود »ده قرار اي براي من نشانه پروردگارا،: «گفت.» ام آفریده چیزي نبودي قبلًا

 .»گویى نمى سخن مردم سالمی با اینکه با] روز[ شبانه سه که است این تو نشانه«
  ).10و  9/ مریم(

توان به این شبهه داد، این است که از آن جا کـه حضـرت    بهترین پاسخی که می
از جهـت   –د براي رسیدن به اطمینان قلبـی (ع) شگفت زده شده بود، از خداون زکریا

                                                
َُكونُ  رَبِّ  قالَ . «١ ِی ُغالمٌ  َأنَّی ي رُ  َقدْ  وَ  ل بـَ َلغَنِی اْلكِ رٌ  وَ  بـَ َأتِی عاقِ َِك  قالَ  اْمرَ ُ  اللَّهُ  َكذل َل ْفع ؛  ما يـَ ُ َشاء  چگونه پروردگارا،: «گفتي

] پروردگار کار: «[گفت]  فرشته! [ست »نازا« زنم و است گرفته باال پیري من حالی که در بود؟ فرزندي خواهد مرا
  )40ان/(آل عمر .»کند مى بخواهد چه هر خدا. است چنین

َُكونُ  َأنَّى قاَلْت . «2 ِي ُغالمٌ  ي ََشرٌ  َلْم  وَ  ل َْمَسْسنِي ب ا َأكُ  َلْم  وَ  ي ي غِ َ  من به بشرى دست آنکه با باشد پسرى مرا چگونه: «؛ گفتب
  )20/ (مریم »ام؟ نبوده بدکار و نرسیده
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اي بر اینکه قطعاً فرزنـد دار   اي از سوي خداست؛ یا اینکه نشانه اینکه این نشانه نشانه
، ؛ طبـري 179-3/180ق: 1393، اي درخواست کرد، (طباطبـایى  نشانه -خواهد شد

(ع) بـراي   ) همان گونه که حضـرت ابـراهیم  252م: 1988، ؛ رازي3/258 ق:1420
رسیدن به اطمینان قلبی از خداوند درخواست کرد که کیفیت و چگونگی زنده کـردن  

) بنابراین، دلیل 2/367ق: 1393، ؛ طباطبایى260مردگان را به او نشان بدهد. (بقره/ 
این درخواست حضرت زکریا (ع) این نبوده که در قدرت خداوند شک و تردید داشته 

  اند.  و یا از ایمان کاملی برخوردار نبوده است. هر چند برخی این برون رفت را نپذیرفته

  . نتیجه 4
پیـامبران   حاصل پژوهش حاضر در نقد و بررسی شبهات مربوط به گناهان اعتقادي

  (ع) به جز شرك، این است که:
شود  شبهه عدم یقین حضرت ابراهیم (ع) به معاد، به این صورت پاسخ داده می -

که حضرت ابراهیم (ع) با این درخواست خود، اطمینان قلبی خواسته تـا بـه مراتـب    
 باالي یقین نایل شود. 

توسط حضـرت   استناد گمراه گري به خداوند موجه ترین پاسخ در زمینه شبهه -
موسی (ع) این است که اساساً مراد از موارد استناد اضالل به خدا در قـرآن، اضـالل   

 باشد.  ابتدائی نیست؛ بلکه اضالل در پاسخ کفر، فسق و... می

پاسخ شبهه عمل اعتراض آمیز حضرت یونس (ع) در روي گردانی از مردم و  -
تـرك اوالي ظریـف بـه    خداوند، این است که عملکرد حضرت یونس (ع) به نـوعی  

 آید.  شمار می

در پاسخ شبهه باور به گزاف در ثواب و عقاب در میزان الهی توسط حضـرت   -
عیسی (ع)، باید گفت: سخن حضرت مسیح (ع) ناظر به بعد تکوین و صفت مالکیـت  
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ذاتی حضرت حق است؛ نه صفت حکمت و عدالت خداوند، که ناظر به بعـد تشـریع   
 دالتی در میان نخواهد بود. است؛ لذا تناقض و خالف ع

پاسخ شبهه عدم توکّل حضرت یوسف (ع) این است کـه اسـتفاده از اسـباب،     -
 منافاتی با توکّل بر خداوند ندارد.  

تـوان   در قدرت الهی مـی (ع)  حضرت زکریاتردید بهترین پاسخی که به شبهه  -
از ࢫ-اوند براي رسیدن بـه اطمینـان قلبـی   (ع)، از خد داد، این است که حضرت زکریا

اي بـر اینکـه قطعـاً     اي از سوي خداست؛ یا اینکه نشانه جهت اینکه این نشانه، نشانه
اي درخواست کرده است؛ نه اینکه در قـدرت خداونـد،    نشانه -فرزند دار خواهد شد

 شک و تردید داشته و یا از ایمان کاملی برخوردار نبوده است.  

  باشند. هاي یاد شده، همگی نارسا و غیر موجه می شبهه هاي دیگر پاسخ -

  
  کتابنامه

 

ـ ته ،)ق1415(ى، مهد محمد ،نددوفوال :ترجمهقرآن کریم،  - ، لکریما آنلقرا دار :انرـ
 سالمى.ا رفمعاو  یخرتات مطالعا رـفتد

مـد  (تحقیق: مح ،شرح نهج البالغۀ، )بی تا( ،ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبۀ اهللا -
  .شرکا دار احیاء الکتب العربیۀ عیسى البابی الحلبی و :بی جا )،أبو الفضل ابراهیم

 ،المنتظم فی تاریخ االمـم و الملـوك   ،)ق1412( ،ابن جوزي، عبدالرحمن بن علی -
  .بیروت: دار الکتب العلمیۀ

مصـطفی  : تحقیـق  ،تفسیر ابن عربـی ، )ق1422( ،ابن عربی، ابوعبداهللا محیی الدین -
 ، چاپ اول.دار احیاء التراث العربی :بیروت ،رباب
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، بیروت: دار الکتـب  التفسیر القرآن العظیم، )ق1419( ،ابن کثیر، اسماعیل بن عمر -
 العلمیۀ، منشورات محمدعلی بیضون. 

 .بغداد: جامعه بغداد ،الجدید فی الحکمه ،)ق1402( ،ابن کمونه، سعد بن منصور -

، الوجیز فى تفسیر القرآن العزیز (عاملى) ،)ق1413( جامع، على بن حسین، ابى ابن -
 قم: دار القرآن الکریم، چاپ اول.

تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسـیر ابـن   ، )ق1420(عاشور، محمدطاهر، ابن -
 ، بیروت: مؤسسۀ التاریخ العربی، چاپ اول.عاشور

سـلیم الـی   ارشـاد العقـل ال   ،تفسیر ابی السعود، )تا بی(، ابو السعود، محمد بن محمد -
  .بیروت: دار احیاء التراث العربی ،مزایا القرآن الکریم

قاهره:  ،ارشاد الساري الی درر تفسیر البیضاوي، )ق1416( ،ابو سریع، زکی محمد -
  .دار الطباعه المحمدیه

بیـروت: دار   ،البحـر المحـیط فـی التفسـیر    ، )ق1420( ،ابوحیان، محمد بن یوسف -
 .الفکر

مرآة العقول فی شرح ، )ق1404( مد باقر بن محمد تقى،اصفهانى، مجلسى دوم، مح -
 ، تهران: دار الکتب اإلسالمیۀ، چاپ دوم.أخبار آل الرسول

، روح المعـانی فـی تفسـیر القـرآن العظـیم     ، )ق1415آلوسی، محمود بن عبـداهللا،   -
 بیروت: دار الکتب العلمیۀ. 

 وسسـه االعلمـی  بیـروت: م  ،الهدي الی دین المصـطفی ، )ق1405( ،بالغی، محمدجواد -
  .للمطبوعات 

انـوار التنزیـل و اسـرار التاویـل (تفسـیر      ، )ق1418( ،بیضاوي، عبداهللا بـن عمـر   -
  .بیروت: دار احیاء التراث العربی ،بیضاوي)
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 ،شرح المقاصد فـی علـم الکـالم    ،)ق1401( ،تفتازانی، سعد الدین مسعود بن عمر -
  .دار المعارف النعمانیۀ :پاکستان

 فی الحسان الجواهر، )ق1418( مخلوف، بن محمد بن الرحمن عبد زید ثعالبی، أبو -
الموجـود،   عبد أحمد عادل والشیخ معوض علی محمد ، تحقیق: شیخالقـرآن  تفسیر

 العربی، چاپ اول. التراث إحیاء بیروت: دار

  .بیروت: دار الفکر ،تفسیر روح البیان ،)تا بی(، حقی، اسماعیل بن مصطفی -

 .قم: دار فراقد ،عصمه االنبیاء فی القرآن، )ق1426( ،حیدري، کمال -

تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل فی معـانی  ، )ق1415( خازن، على بن محمد، -
 ، بیروت: دار الکتب العلمیۀ، منشورات محمد علی بیضون، چاپ اول.التنزیل

، قم: مؤسسه مطبوعـات دار  تحریر الوسیلۀ، )تا بی(خمینى، سید روح اللّه موسوى،  -
 علم، چاپ اول.ال

، بیروت: التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، )ق1420(رازى، فخر الدین محمد بن عمر، -
 دار إحیاء التراث العربی، چاپ سوم.

طه جابر ، المحصول فی علم األصـول ، )ق1400( ،رازي، فخر الدین محمد بن عمر -
 .لاو، چاپ اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیۀ جامعۀ :ریاض ،فیاض العلوانی

دار الکتـب   :بیـروت  ،مفـاتیح الغیـب   ،)ق1421(، رازي، فخر الدین محمد بن عمر -
 .اول، چاپ العلمیۀ

بیـروت: دارالکتـب    ،عصـمۀاالنبیاء  ،)م1988، رازي، فخر الدین محمـد بـن عمـر    -
 .العلمیه

التفسـیر المنیـر فـی العقیـده و الشـریعۀ و      ، )ق1418(بن مصطفی،  وهبۀزحیلی،  -
 فکر المعاصر. ، بیروت: دار الالمنهج
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الکشاف عـن حقـایق غـوامص التنزیـل و     ، )ق1407( ،زمخشري، محمود بن عمر -
  .بیروت: دار الکتاب العربی ،عیون االقاویل فی وجوه التاویل

قـم:   ،رساله فی التحسـین و التقبـیح العقلیـین   ، )ق1420( ،سبحانی تبریزي، جعفر -
 .موسسه امام صادق (ع)

 .قم: موسسه النشر االسالمی ،ی الملل و النحلبحوث ف، )ق1427(، سبحانی، جعفر -

، رسائل الشـریف المرتضـى  ، )ق1405(، علم الهدي، علی بن حسینسید مرتضی،  -
 قم: دار القرآن الکریم، چاپ اول.

قـم:   ،االنبیاء علیهم السالم تنزیۀ، )تا بی(، علم الهدي، علی بن حسینسید مرتضی،  -
  .دار الشریف الرضی

اضـواء البیـان فـی ایضـاح القـرآن      ، )ق1415( ،د المختارشنقیطی، محمد بن محم -
 .دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع :بیروت ،بالقرآن

، تحقیق احقاق الحق و ازهاق الباطل، )ق1409(، شوشتري، نوراهللا بن شریف الدین -
 .ره)نجفی (مرعشی  قم: کتابخانه حضرت آیت اهللا العظمیآیت اهللا مرعشی، 

  .عالم الکتب ،رفتح القدی، )تا بی( ،ن علیشوکانی، محمد ب -

بیـروت: دار   ،صفوه التفاسیر تفسیر للقرآن الکریم، )ق1421( ،صابونی، محمد علی -
 .الفکر

 .بیروت: دار المعرفه ،تفسیر القرآن العزیز ،)ق1411(، صنعانی، عبدالرزاق بن همام -

مؤسسـۀ االعلمـى    :وتبیـر  ،المیزان فى تفسیر القـرآن ، )ق1393( ،طباطبایى، محمدحسین -
 .للمطبوعات

مجمع البیان فی تفسیر ، )ش1372( ،طبرسی، امین الدین ابوعلی الفضل بن الحسن -
 چاپ سوم. ،ناصر خسرو :تهران، القرآن
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، )جامع البیان فی تأویل القرآن (تفسیر الطبري ،)ق1420(، طبري، محمد بن جریر -
 .اولچاپ  .مؤسسۀ الرسالۀ ،أحمد محمد شاکرتحقیق 

بیـروت: دار احیـاء التـراث     ،التبیان فی تفسیر القـرآن  ،)تا بی(، وسی، محمد بن حسنط -
 .العربی

، قـم: مؤسسـه آل البیـت    وسائل الشـیعۀ ، )ق1409(عاملى، حرّ، محمد بن حسن،  -
 علیهم السالم، چاپ اول.

مفتاح الکرامۀ فـی شـرح قواعـد    ، )ق1419(عاملى، سید جواد بن محمد حسینى،  -
فتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم،     ، قم: دالعالّمۀ

 چاپ اول.

روض الجنان فی شرح إرشـاد  ، )ق1402(عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على،  -
 ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم، چاپ اول.األذهان

قاصـد فـی شـرح    جامع الم، )ق1414(عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین،  -
 ، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السالم، چاپ دوم.القواعد

، بیـروت: دار احیـاء التـراث    عمده القاري شرح صحیح البخاري، )تا بی(عینی، محمود،  -
 العربی. 

المصـباح المنیـر فـی غریـب الشـرح الکبیـر       ، )ق1414(، فیومی، احمد بن محمد -
  .قم: موسسه دار الهجرة ،للرافعی

 .بیروت: دار الکتب العلمیۀ ،محاسن التاویل، )ق1418(، د جمال الدینقاسمی، محم -

  .قاهره: دار الشروق للنشر و التوزیع ،فی ظالل القرآن، )ق1412(، قطب، سید -

 ،تفسیر کنز الدقائق و بحـر الغرائـب  ، )ق1407(، مشهدي، محمد بن محمدرضا قمی -
  .قم: جماعه المدرسین، موسسه النشر االسالمی
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، تهـران: شـرکت   شـرح فصـوص الحکـم   ، )ش1387(اود بـن محمـود،   قیصري، د -
 فرهنگی. انتشارات علمی 

تفسیر کبیـر مـنهج الصـادقین فـی الـزام      ، )ش1333(، اهللا بن شکراهللا کاشانی، فتح -
  .تهران: علمی ،المخالفین

 ، تهران: دار الکتب االسالمیه. الکافی، )ق1407(کلینی، محمد بن یعقوب،  -

تفصـیل الشـریعۀ فـی شـرح تحریـر      ، )ق1409(ل موحـدى،  لنکرانى، محمد فاض -
 ، قم چاپ اول.النجاسات و أحکامها -الوسیلۀ

بیـروت: موسسـه    ،بحـار األنـوار  ، )ق1403( ،مجلسی، محمد باقر بن محمد تقـی  -
  .الوفاء

 ، قم: نبوغ. تنزیه انبیاء، )ش1374(معرفت، محمدهادي،  -

بما للنبی من االحوال و االموال امتاع االسماع ، )ق1420( ،مقریزي، احمد بن علی -
 .بیروت: دار الکتب العلمیۀ ،و الحفده و المتاع

أم  جامعۀ المملکۀ العربیۀ السعودیۀ: ،معانی القرآن الکریم، )ق1409(نحاس، أبی جعفر،  -
 القري.

، تهـران:  اوصاف االشـراف  ،)ش1373( نصیرالدین طوسی، خواجه محمد ابوجعفر، -
 رت ارشاد اسالمی. سازمان چاپ و انتشارات وزا

، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، )ق1416( نظام االعرج، حسن بن محمد،  -
 بیروت: دار الکتب العلمیۀ، منشورات محمد علی بیضون، چاپ اول.

بیـروت: دار   ،الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیـز ، )ق1415( ،واحدي، علی بن احمد -
  .القلم

بیـروت: دار   ،مجمع الزوائـد و منبـع الفوائـد    ، )ق1408( ،هیثمی، علی بن ابوبکر  -
  .الکتب العلمیۀ



 

 


