 ‐ 42216ﻋﺼﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
ﺳﻮال
ﺳﻮاﻟ درﺑﺎرهی ﻋﻘﯿﺪه دارم؛ آﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﮔﻨﺎه ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﺼﻮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﮔﺮاﻣﺗﺮﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﻧﺰد اﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻋﻮت ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺗﺎ در ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺮاﯾﻊ اﻟﻬ ،واﺳﻄﻪای ﻣﯿﺎن او و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﺎن ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اوﻟَﺌﻚَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﺗَﻴﻨَﺎﻫﻢ اﻟْﺘَﺎب واﻟْﺤﻢ واﻟﻨﱡﺒﻮةَ ﻓَﺎن ﻳﻔُﺮ ﺑِﻬﺎ ﻫﻮﻻء ﻓَﻘَﺪْ وﻛﻠْﻨَﺎ ﺑِﻬﺎ ﻗَﻮﻣﺎ ﻟﱠﻴﺴﻮاْ ﺑِﻬﺎ ﺑِﺎﻓﺮِﻳﻦ] اﻧﻌﺎم/
) [۸۹آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب و داوری و ﻧﺒﻮت ﺑﺪﯾﺸﺎن دادﯾﻢ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻨﺎن )ﻣﺸﺮﮐﺎن( ﺑﺪان ﮐﻔﺮ ورزﻧﺪ ،ﺑﮔﻤﺎن ﮔﺮوﻫ
]دﯾﺮ[ را ﺑﺮ آن ﮔﻤﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪان ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ(.
وﻇﯿﻔﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺸﺮﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺮ دو ﺣﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 ‐۱ﻋﺼﻤﺖ در ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ.
 ‐۲ﻋﺼﻤﺖ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺸﺮی.
ﻧﺨﺴﺖ :درﻣﻮرد ﻋﺼﻤﺖ در ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در رﺳﺎﻧﺪن دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨ ﭼﯿﺰی از وﺣ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﮐﺘﻤﺎن
ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﺰد ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﻪ آن ﻧﻤاﻓﺰاﯾﻨﺪ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﷺ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠّﻎْ ﻣﺎ اﻧﺰِل اﻟَﻴﻚَ
ﻣﻦ رﺑِﻚَ وان ﻟﱠﻢ ﺗَﻔْﻌﻞ ﻓَﻤﺎ ﺑﻠﱠﻐْﺖ رِﺳﺎﻟَﺘَﻪ واﻟﻪ ﻳﻌﺼﻤﻚَ ﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎسِ ]ﻣﺎﺋﺪه) [۶۷ /ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ! آﻧﭽﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه را اﺑﻼغ ﮐﻦ ،و اﮔﺮ ﻧﻨ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﻧﺮﺳﺎﻧﺪهای و اﻟﻪ ﺗﻮ را از ]ﮔﺰﻧﺪ[ ﻣﺮدم در اﻣﺎن ﻣدارد(.
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻟَﻮ ﺗَﻘَﻮل ﻋﻠَﻴﻨَﺎ ﺑﻌﺾ اﻗَﺎوِﻳﻞ ﺧَﺬْﻧَﺎ ﻣﻨْﻪ ﺑِﺎﻟْﻴﻤﻴﻦ ﺛُﻢ ﻟَﻘَﻄَﻌﻨَﺎ ﻣﻨْﻪ اﻟْﻮﺗﻴﻦ ﻓَﻤﺎ ﻣﻨﻢ ﻣﻦ اﺣﺪٍ ﻋﻨْﻪ ﺣﺎﺟِﺰِﻳﻦ] ﺣﺎﻗﻪ/
) [۴۷-۴۴و اﮔﺮ ]او[ ﭘﺎرهای از ﮔﻔﺘﻪ را ]ﺑﻪ دروغ[ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد دﺳﺖ راﺳﺘﺶ را ﺳﺨﺖ ﻣﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ رگ ﻗﻠﺒﺶ را ﭘﺎره
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ﻣﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﯿﭻ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ]ﻋﺬاب[ او ﻧﻤﺷﺪ(.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠَ اﻟْﻐَﻴﺐِ ﺑِﻀﻨﻴﻦ] ﺗﻮﯾﺮ) [۲۴ /و او در ]رﺳﺎﻧﺪن[ اﻣﺮ ﻏﯿﺐ ،ﺑﺨﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ( .ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﺪی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :و او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی وی وﺣ ﺷﺪه ،ﺑﺨﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘ از
آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ او ﷺ اﻣﯿﻦ اﻫﻞ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﺑﻪ واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺷﻞ اﺑﻼغ ﻧﻤﻮده و
درﺑﺎرهی رﺳﺎﻧﺪن ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸ از آن ﺑﺨﻞ ﺑﻪ ﻏﻨ و ﻓﻘﯿﺮ و رﺋﯿﺲ و زﯾﺮدﺳﺖ و ﻣﺮد و زن و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ و ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ ،ﺑﺨﻞ
ﻧﻮرزﯾﺪه؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را در اﻣﺘ ﺑﺳﻮاد و ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺮاﻧﯿﺨﺖ ،اﻣﺎ از دﻧﯿﺎ ﻧﺮﻓﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ ﻫﻤﺎن
ﺑﺳﻮادان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی رﺑﺎﻧ ﺷﺪﻧﺪ....
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﺮﮔﺰ دﭼﺎر ﻫﯿﭻ اﺷﺘﺒﺎﻫ ـ ﮐﻮﭼ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ـ ﻧﻤﺷﻮد ﺑﻠﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺳﻮی
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻔﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ـ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ـ از
اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﺎﻟﺖ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﻌﺼﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :واﻟﻨﱠﺠﻢ اذَا ﻫﻮى ﻣﺎ ﺿﻞ ﺻﺎﺣﺒﻢ وﻣﺎ ﻏَﻮى وﻣﺎ
ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻦ اﻟْﻬﻮى انْ ﻫﻮ ا وﺣ ﻳﻮﺣ ﻋﻠﱠﻤﻪ ﺷَﺪِﻳﺪُ اﻟْﻘُﻮى ]ﻧﺠﻢ) [۵‐۱ /ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎره ﭼﻮن ﻓﺮود ﻣآﯾﺪ ]ﮐﻪ[ ﯾﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﻪ
ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه و ﻧﻪ در ﻧﺎداﻧ ﻣﺎﻧﺪه و از ﺳﺮ ﻫﻮس ﺳﺨﻦ ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﺰ وﺣﯿ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ]ﺑﻪ او[ وﺣ ﻣﺷﻮد .آن را
]ﻓﺮﺷﺘﻪی[ ﺑﺲ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮا آﻣﻮﺧﺖ(.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﷺ در ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺳﻮی اﻟﻪ اﺑﻼغ ﻣﮐﻨﺪ ـ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار و ﺗﻘﺮﯾﺮ ـ ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼﻓ ﻧﯿﺴﺖ« ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﺑﺎز ).(۳۷۱ /۶
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎت دال ﺑﺮ ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در اﺧﺒﺎری ﮐﻪ
از ﺳﻮی اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣآورﻧﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻨﺪ و ﺟﺰ ﺣﻖ ﻧﻤﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺒﻮت و ﻣﺘﻀﻤﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﯿﺐ را ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺐ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﺪ و رﺳﻮل ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﺮدم و رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ آﻧﺎن
اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۱۸ /۷
دوم :در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ اﻧﺴﺎن )ﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( از آﻧﺎن ﺳﺮ ﻣزﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد:
 ‐۱ﻋﺪم ارﺗﺎب ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ـ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﻌﺜﺖ و ﭼﻪ ﭘﺲ از آن ـ از اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﻣﻌﺼﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ـ ﻧﻪ ﺻﻐﯿﺮه ـ ﻣﻌﺼﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻘﯿﺪهی
اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم و ﻫﻤﻪی ﻃﻮاﯾﻒ اﺳﺖ ...و اﯾﻦ ﻗﻮل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮل اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻬﺎ اﺳﺖ و ﺑﻠﻪ از ﺳﻠﻒ
و اﻣﺎﻣﺎن و ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﺟﺰ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮل اﺳﺖ ،ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۳۱۹ /۴
 ‐۲ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﺎﻟﺖ و وﺣ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﯿﺮه اﻣﺎن دارد از آﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﺮﺧ از آﻧﺎن ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﮐﺜﺮ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن از
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﯿﺮه ﻣﻌﺼﻮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺐ آن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﻮت ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﮔﯿﺮد ﺑﻠﻪ اﻟﻪ ﺗﺒﺎرک و
ﺗﻌﺎﻟ آﻧﺎن را ﻫﺸﺪار ﻣدﻫﺪ و ﻓﻮرا از آن ﺗﻮﺑﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
دﻟﯿﻞ وﻗﻮع ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﯿﺮه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﺳﻮت و اﻗﺮار ﭘﺮوردﮔﺎر ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎرهی آدم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻋﺼ آدم رﺑﻪ ﻓَﻐَﻮى ﺛُﻢ اﺟﺘَﺒﺎه رﺑﻪ ﻓَﺘَﺎب ﻋﻠَﻴﻪ وﻫﺪَى ]ﻃﻪ) [۱۲۲‐۱۲۱ /و آدم ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪ و
ﺑﯿﺮاﻫﻪ رﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﭘﺮوردﮔﺎرش او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و او را ﺑﺒﺨﺸﻮد و ]وی را[ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد( .اﯾﻦ آﯾﻪ دﻟﯿﻠ اﺳﺖ ﺑﺮ وﻗﻮع ﮔﻨﺎه از آدم
ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ـ و ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎر او از ﺳﻮی اﻟﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﺑﻪی او.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻗَﺎل ﻫﺬَا ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎنِ اﻧﱠﻪ ﻋﺪُو ﻣﻀﻞ ﻣﺒِﻴﻦ ﻗَﺎل رب ِاﻧّ ﻇَﻠَﻤﺖ ﻧَﻔْﺴ ﻓَﺎﻏْﻔﺮ ﻟ
ﻓَﻐَﻔَﺮ ﻟَﻪ اﻧﱠﻪ ﻫﻮ اﻟْﻐَﻔُﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ] ﻗﺼﺺ) [۱۶-۱۵ /ﮔﻔﺖ اﯾﻦ از ﮐﺎر ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ او دﺷﻤﻨ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ]و[ آﺷﺎر
اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺘﻢ ﮐﺮدم ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﭘﺲ اﻟﻪ او را آﻣﺮزﯾﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﺎ او آﻣﺮزﻧﺪهی ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ(.
ﻣﻮﺳ ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ـ ﭘﺲ از آﻧﻪ آن ﻣﺮد ﻗﺒﻄ را ﮐﺸﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و از اﻟﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺮزش
ﻧﻤﻮد و اﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺎﻫﺶ را آﻣﺮزﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ :ﻓَﺎﺳﺘَﻐْﻔَﺮ رﺑﻪ وﺧَﺮ راﻛﻌﺎ واﻧَﺎب ﻓَﻐَﻔَﺮﻧَﺎ ﻟَﻪ ذَﻟﻚَ وانﱠ ﻟَﻪ ﻋﻨﺪَﻧَﺎ ﻟَﺰﻟْﻔَ وﺣﺴﻦ ﻣﺂبٍ ]ص[۲۵-۲۴ /
)ﭘﺲ از ﭘﺮوردﮔﺎرش آﻣﺮزش ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ رو در اﻓﺘﺎد و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد .ﭘﺲ اﯾﻦ ]ﻣﺎﺟﺮا[ را ﺑﺮ او ﺑﺨﺸﻮدﯾﻢ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای او
ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺗﻘﺮب و ﻓﺮﺟﺎﻣ ﺧﻮش ﺧﻮاه ﺑﻮد( .ﮔﻨﺎه داود اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻨﯿﺪم ﻃﺮف دوم دﻋﻮا ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮده و رای ﺻﺎدر
ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﷺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ درﺑﺎرهی ﺑﺮﺧ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﯾﺸﺎن را ﻣﻮرد
ﻋﺘﺎب ﻗﺮار داده از ﺟﻤﻠﻪ:
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﱠﺒِ ﻟﻢ ﺗُﺤﺮِم ﻣﺎ اﺣﻞ اﻟﻪ ﻟَﻚَ ﺗَﺒﺘَﻐ ﻣﺮﺿﺎت ازْواﺟِﻚَ واﻟﻪ ﻏَﻔُﻮر رﺣﻴﻢ] ﺗﺤﺮﯾﻢ) [۱ /ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﺮا ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮدی
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ﻫﻤﺴﺮاﻧﺖ آﻧﭽﻪ را اﻟﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺣﺮام ﻣﮐﻨ] در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ[ اﻟﻪ آﻣﺮزﻧﺪهی ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ( .ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آن داﺳﺘﺎن
ﻣﺸﻬﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧ از ﻫﻤﺴﺮان اﯾﺸﺎن رخ داد.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﺘﺎب اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوردﮔﺎر در ﻗﻀﯿﻪی اﺳﺮای ﺑﺪر:
ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ) (۴۵۸۸رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :وﻗﺘ اﺳﯿﺮان را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﺮ و ﻋﻤﺮ ـ رﺿ
اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻈﺮﺗﺎن درﺑﺎرهی اﯾﻦ اﺳﯿﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺑﻮﺑﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا! آﻧﺎن ﻋﻤﻮزادﮔﺎن و ﻋﺸﯿﺮهی ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﻓﺪﯾﻪ ﺑﯿﺮی و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎ ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮان ﺷﻮد؛ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻟﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﻼم
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ ای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻄﺎب؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﷺ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ .رای ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮔﺮدﻧﺸﺎن را ﺑﺰﻧﯿﻢ ،ﻋﻘﯿﻞ را ﺑﻪ ﻋﻠ ﺑﺴﭙﺎری ﺗﺎ
ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﺪ و ﻓﻼن )ﯾ از اﻗﻮام ﻋﻤﺮ( را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎری ﺗﺎ ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﻢ.زﯾﺮا اﯾﻨﺎن اﻣﺎﻣﺎن ﮐﻔﺮ و ﺳﺮان آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ
رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﺑﻪ رای اﺑﻮﺑﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪ و رای ﻣﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻓﺮدا ﮐﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪم دﯾﺪم رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ و اﺑﻮﺑﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا! ﺑﻮ ﺷﻤﺎ و دوﺳﺘﺖ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﮔﺮﯾﻪام ﻣآﯾﺪ ﺑﺮﯾﻢ و اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﺑﺮای
ﮔﺮﯾﻪی ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺰﻧﻢ؟! رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮای ﻧﻈﺮی ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ درﺑﺎرهی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺪﯾﻪ دادﻧﺪ ،ﻣﮔﺮﯾﻢ.
ﻋﺬاﺑ] ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﺷﻮد[ را در ﻧﺰدﯾ ﻫﻤﯿﻦ درﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺳﭙﺲ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ اﯾﻦ آﯾﺎت
را ﻧﺎزل ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻟﻨَﺒِ ان ﻳﻮنَ ﻟَﻪ اﺳﺮى ﺣﺘﱠ ﻳﺜْﺨﻦ ﻓ اﻻرضِ ﺗُﺮِﻳﺪُونَ ﻋﺮض اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ واﻟﻪ ﻳﺮِﻳﺪُ اﻵﺧﺮةَ واﻟﻪ ﻋﺰِﻳﺰ ﺣﻴﻢ
ﻟﱠﻮﻻ ﻛﺘَﺎب ﻣﻦ اﻟﻪ ﺳﺒﻖ ﻟَﻤﺴﻢ ﻓﻴﻤﺎ اﺧَﺬْﺗُﻢ ﻋﺬَاب ﻋﻈﻴﻢ ﻓَﻠُﻮاْ ﻣﻤﺎ ﻏَﻨﻤﺘُﻢ ﺣﻼﻻ ﻃَﻴِﺒﺎ ]اﻧﻔﺎل) [۶۹‐۶۷ /ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را ﺳﺰاوار
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ]ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺪﯾﻪ از دﺷﻤﻨﺎن[ اﺳﯿﺮاﻧ ﺑﯿﺮد ﺗﺎ در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از آﻧﺎن ﮐﺸﺘﺎر ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺎع دﻧﯿﺎ را
ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ و آﻟﻪ آﺧﺮت را ﻣﺧﻮاﻫﺪ و اﻟﻪ ﺷﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺣﯿﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ در آﻧﭽﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ ﻧﺒﻮد،
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺬاﺑ ﺑﺰرگ ﻣرﺳﯿﺪ .ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮدهاﯾﺪ ﺣﻼل و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﺨﻮرﯾﺪ (...و ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﺮﯾﺸﺎن ﺣﻼل
ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺬﺷﺖ از اﺳﯿﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ اﻣﺮی اﺟﺘﻬﺎدی از ﺳﻮی اﯾﺸﺎن و ﭘﺲ از
ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﺑﻮده و ﻧﺼ از ﺳﻮی اﻟﻪ درﺑﺎرهی آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ.
ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎرهی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻋﺒﺲ وﺗَﻮﻟﱠ ان ﺟﺎءه اﻋﻤ] ﻋﺒﺲ) [۲‐۱ /ﭼﻬﺮه در ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ و روی
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﭘﯿﺶ او آﻣﺪ( ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺻﺤﺎﺑ ﺟﻠﯿﻞ ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ام ﻣﺘﻮم ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ و ﻋﺘﺎب اﯾﺸﺎن ﷺ از
ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ.
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ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ آﻧﭽﻪ از ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن )ﯾﻌﻨ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان( از ارﺗﺎب ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﯿﺮه ﻣﻌﺼﻮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﮔﯿﺮد ،و ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد ﮐﻪ ]ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﯿﺮه[ ﻫﺮﮔﺰ از آﻧﺎن ﺳﺮ ﻧﻤزﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪی اﻣﺖ ﮐﻪ
ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻄﻠﻖ آﻧﺎن را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ ،راﻓﻀﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﺣﺘ در ﻣﻮرد
ﻓﺮاﻣﻮﺷ و اﺷﺘﺒﺎه ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ و ﺗﺎوﯾﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۳۲۰ /۴
ﺑﻌﻀ از ﻣﺮدم اﯾﻦ را ]ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻫﻢ دﭼﺎر ﮔﻨﺎه ﺻﻐﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ[ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﻣﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎوﯾﻞ ﻧﺼﻮص ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﭘﺮدازﻧﺪ و آن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دو ﺷﺒﻬﻪ اﺳﺖ:
ﺷﺒﻬﻪی اول اﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اﻟﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﺎن داده اﺳﺖ .اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از آنﻫﺎ ﺳﺮ ﻣزﻧﺪ اﻟﻮ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺮوی ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺮدار و اﻋﺘﻘﺎدی از ﺳﻮی آﻧﺎن ﻃﺎﻋﺖِ
ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﮔﻨﺎه ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺗﻨﺎﻗﺾ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺮ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوی از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮ زدن ﮔﻨﺎه ﯾﺠﺎ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از او ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮔﻨﺎه او
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ!
اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ در ﯾ ﺻﻮرت درﺳﺖ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﺮ زده ﻣﺨﻔ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد و اﻣﺎن اﺷﺘﺒﺎه آن ﺑﺎ
ﻃﺎﻋﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ] .و ﻣﺮدم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﺮدﻧﺪ[ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺸﺎن آﮔﺎه ﮐﺮده و ﺑﻪ
آﻧﺎن ﻫﺸﺪار ﻣدﻫﺪ و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﻮﺑﻪی ﻓﻮری و ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ.
ﺷﺒﻪی دوم اﯾﻨﻪ :ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻨﺎﻓ ﮐﻤﺎل و ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗ درﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﻨﺎه ﺗﻮﺑﻪ رخ ﻧﻤداد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻐﻔﺮت ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﺎﺗ ﺑﺎ
ﮐﻤﺎل ﻧﺪارد و ﭘﺲ از ﺗﻮﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺮزﻧﺸ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺒﻞ آن و
زﻣﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی دﭼﺎر ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺸﺪه ﻣﺮ آﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و
اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣآورﻧﺪ .اﻧﺒﯿﺎء ﺑﺮ ﯾ ﮔﻨﺎه ﺑﺎﻗ ﻧﻤﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻮﺑﻪ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻤاﻧﺪازﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را از اﯾﻨﺎر ﻣﻌﺼﻮم داﺷﺘﻪ و
ﭘﺲ از ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ از ﭘﯿﺶ از آﻧﻨﺪ.
 ‐۳اﺷﺘﺒﺎه ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ در ﺑﺮﺧ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی:
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اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه در اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﺎل ﻋﻘﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺳﺪاد رای و ﻗﺪرت ﺑﺼﯿﺮتِ آﻧﺎن ،اﻣﺎن دارد و ﻋﻤﻼ ﻧﯿﺰ از ﺑﺮﺧ از
آﻧﺎن ﺳﺮ زده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ،و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷ و
ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رخ دﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ) (۶۱۲۷از راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ وﻗﺘ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ آﻧﺎن ]ﯾﻌﻨ
ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ را دﯾﺪ ﮐﻪ[ ﻧﺨﻞﻫﺎی ﺧﻮد را اﯾﺒﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ )ﯾﻌﻨ ﺧﻮﺷﻪی درﺧﺖ ﻧﺮ ﺧﺮﻣﺎ را در ﺧﻮﺷﻪی درﺧﺖ ﻣﺎدهی ﺧﺮﻣﺎ
ﻣﮔﺬارﻧﺪ( .ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺎر ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﯿﻢ .ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ اﯾﻨﺎر را ﻧﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺖ از ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻧﺨﻞ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺨﻞﻫﺎ رﯾﺨﺖ ،ﯾﺎ ﮐﻢ ﺷﺪ )ﻧﺨﻞﻫﺎ ﮐﻢ ﺛﻤﺮ ﺷﺪﻧﺪ( ﭘﺲ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﺸﺮی ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻢ؛ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی در دﯾﻨﺘﺎن اﻣﺮ ﮐﺮدم آن را ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺎه
ﭼﯿﺰی را از رای ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﺮم .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در اﻣﺮ وﺣ از اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌﺼﻮﻣﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﯿﻎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺷ وارد ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﯾﺸﺎن را اﺟﺘﻬﺎدات ﺷﺮﻋ ﻣداﻧﻨﺪ ،ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :وﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻦ
اﻟْﻬﻮى انْ ﻫﻮ ا وﺣ ﻳﻮﺣ) و از ﺳﺮ ﻫﻮس ﺳﺨﻦ ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﺰ وﺣﯿ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ]ﺑﻪ او[ وﺣ ﻣﺷﻮد(.
از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه :آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و رﺳﻮﻻن اﺷﺘﺒﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﺑﻠﻪ؛ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺷﺘﺒﺎه آﻧﺎن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ از روی رﺣﻤﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ در ﺣﻖ آﻧﺎن و اﻣﺖﻫﺎﯾﺸﺎن
اﺷﺘﺒﺎهﺷﺎن را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﻟﻐﺰش آﻧﺎن را ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺗﻮﺑﻪﺷﺎن را از روی ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﭘﺬﯾﺮد و اﻟﻪ آﻣﺮزﻧﺪه و
ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﭘﮔﯿﺮی آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب آﻣﺪه ،آﺷﺎر اﺳﺖ«.
ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤ اﻓﺘﺎء ).(۱۹۴ /۳
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال 7208
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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