
 
 1                                                                                                                                                         جزوه عصمت    

  
  

  میحرلا نمحرلا هللا مسب
  
  
  

  تمصع هوزج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دیوجت و نآرق شزومآ یگنهرف هسسوم
  )نآرقلا تاقیم(

   



 
      آنقرال تاقیم هسسوم                                                                                                                                              2

 2                                                                                                                                              - جزوه عصمت   

منـع نمـودن و    -حفـظ کـردن   -و به معانی بازداشتن عصممصدر فعل  عصمۀَ :معناي لغوي عصمت

  . کسب کردن آمده است

 عصـم اللغـه ذیـل کلمـه     مقـائیس ق در کتـاب معتبـر خـود بنـام     .ه 395احمد ابن فارس متوفاي سـال  

داللت بر حفظ و خودداري و معناي شبیه و مالزم آن دارد و تمام مـوارد یـک معنـا     عصم: نویسد می

  1.دارد

  :ي به کار رفته است مانندالبته باید توجه داشت که این واژه در قرآن به معناي لغو

فرزنـد   منْ اَمرِ اهللاِ الّا مـنْ رحـم  قالَ سئاوي الی جبلٍ یعصمنی منَ الْماء قالَ العاصم الْیوم « :الف

امروز هـیچ  : برم تا مرا از آب حفظ کند حضرت فرمود گفت به زودي به کوهی پناه می حضرت نوح

  2».اي از امر الهی نیست مگر کسی که پروردگار به او رحم فرماید پناه دهنده

خواسـتم از او کـام بگیـرم ولـی او      فت و قطعاً من مـی زلیخا گ: ولَقَد راودتُه عنْ نَفْسه فَاستَعصم«: ب

   3»خود را حفظ کرد

به معناي حفظ کردن آمده اسـت کـه همـان معنـاي      عصمشود که در هر دو آیۀ فوق واژة  مالحظه می

باشد نیامده است لکن قرآن کـریم از   لغوي است و به معناي مقام عصمت که معناي اصطالحی آن می

و اینکـه آن   دارد )ع( انبیـاء  کـه اشـاره بـه عصـمت    ... د برهـان، مخْلَـص، اصـطفاء   هاي دیگر ماننـ  واژه

  .بزرگواران داراي مقام عصمت الهیه هستند استفاده کرده است

و لَقَد همت بِه و هم بِها لَو ال اَنْ رءا برْهـانَ  « :فرماید می )ع(حضرت یوسف  24مثالً در آیه شریفه 

 کبِّه کَذلخْلَصینَرنَا الْمبادنْ عنَّه ما شاءالْفَح و وءالس نْهع رِفنَصقصـد او  ) زلیخـا (و به تحقیق : ل

دیـد ایـن    نمود اگـر برهـان پروردگـارش را نمـی     نیز قصد او را می )ع( را نمود و یوسف) )ع(یوسف(

این آیـه  در » باشد ما می صکنیم زیرا که او از بندگان مخلَ چنین ما از او بدي و عمل زشت را دور می

هی بـه خواسـت   تـوج  )ع(شود حضرت یوسف  شود آنچه که باعث می می مالحظههمانطور که  شریفه

همان مفهوم اصـطالحی   ي بیان کننده بنام برهان است که این واژه در واقع عاملیزلیخا نداشته باشد 

                                                
 331ص 4مقائیس اللغه ج.  1

 43آیه ) السالم علیه(سوره حضرت هود.  2

  32آیه) السالم علیه(سوره حضرت یوسف .  3
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خـود از هـر خطـایی دوري     و حضرت با دارا بودن آن عامل و با استفاده از اختیـار  باشد عصمت می

  .باشد دوباره بر عصمت آن حضرت می يو در آخر آیه نیز واژه مخلصین تأکید نمایند می

در روایات و احادیث و نیز اقوال بزرگان شیعه واژه عصمت به معناي اصـطالحی مکـرراً بکـار رفتـه     

  :نمائیم است که براي نمونه به تعدادي از آنها اشاره می

حـدیثی   )ع(امام صـادق  حضرت از قول  410بحاراالنوار ص 13در ج) ره(جلسی مرحوم عالمه م -1

فَبذالک اوتـی الحکمـۀ و   : قال عن ابی عبداهللا «: نقل کرده است )ع(درباره مقام حضرت لقمان 

حکمـت داده  ] )ع(حضرت لقمـان [پس به این جهت به او : فرمودند  صادق امام حضرت منح العصمۀ

  .»و عصمت بخشیده شده است

 امـام سـجاد  حضرت از قول  5حدیث شماره  194بحار ص 25در ج) ره(مرحوم عالمه مجلسی  -2

یعنـی امـام از مـا     االمام منا ال یکون اال معصـوماً «: فرماید کند که آن حضرت می روایتی را نقل می

و عصـمت در ظـاهر    ولیست العصمۀ فی ظاهر الخلقه فیعـرف بهـا  باشد مگر معصوم  خانواده نمی

به این جهت امام منصـوص  پس  فلذالک الیکون اال منصوصاًیست تا به ظاهر شناخته شود خلقت ن

   »است

 )ع(اعتقـاد مـا دربـاره انبیـاء و رسـل و ائمـه      : گویـد  درباره عصمت مـی ) ره(مرحوم شیخ صدوق -3

باشند و ایشان نه گناه صغیره و نـه   آن است که ایشان معصوم و پاك از هرگونه آلودگی می] مالئکه[

کننـد و بـه آن چـه     دهند و خداونـد متعـال را در تمـامی اوامـرش نافرمـانی نمـی       اه کبیره انجام نمیگن

  .کنند مأمور باشند عمل می

که در تمام موارد فوق واژه عصمت به معناي اصطالحی آن که همـان مقـام عصـمت     کنید میمالحظه 

  .باشد بکار رفته است می

دهـد تـا بـه اختیـار خـود از آن       نیروئی است که خداوند در اختیار معصوم قرار مـی  :تعریف عصمت

از جانـب خداونـد عزوجـل     اعطاء آناستفاده کند به عبارتی دیگر عصمت یک موهبت الهیه است که با 

و با سایر علوم کامالً متفاوت است و معصـوم بـه اراده    گردد ایجاد میاش در معصوم  شالوده و پایه

  .گیرد یار خود از آن بهره میو اخت
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  :هاي ذیل باشد معصوم باید داراي ویژگی هائی دارد؟ چه ویژگی از نظر شیعه معصوم

از اول تا آخر عمر به اختیار خود، نه عمداً و نه سهواً، نه در ظاهر و نه در باطن، نـه در خلـوت و    -1

انگیخته شدن و نـه بعـد از آن مرتکـب هـیچ     نه در جلوت، نه قبل از بلوغ و نه بعد از بلوغ، نه قبل از بر

  .گناهی نشود

  .معصوم باید در همه امور مادي و معنوي از اشتباه و فراموشی مصون باشد -2

  :اثبات عصمت از دیدگاه قرآن کریم

ـ  رسالً«: 165سوره نساء آیـه   -1 عۀٌ بجلَی اهللاِ حلنّاسِ عکُونَ لئَلّا یرینَ لنْذم ّرینَ وشبلِ م الرُّسـ د :

انـد تـا بـراي مـردم بـر خداونـد متعـال         اند فرستاده شده انبیاء در حالی که بشارت دهنده و بیم دهنده

بـا آمـدن رسـوالن دیگـر جـائی      : یعنی» نباشد] در انحراف و گناه کردن[حجتی بعد از آمدن رسوالن 

انحـراف و   خـود معصـوم و بـی    )ع( باشد حال اگر انبیـاء  گیري آنان در ارتکاب به گناه نمی براي بهانه

  .اند بودنشان بزرگترین بهانه را به مردم براي ارتکاب خطا داده پیشوا و مقتداخطا نباشد به لحاظ 

  سپاهیانش برآرند درخت از بیخ         زباغ رعیت اگر ملک خورد سیبی          :به قول شاعر

  .اي براي ارتکاب به خطا و گناه براي مردم باقی نماند معصوم باشند تا بهانه )ع( پس باید انبیاء

 خوبترینِنزد ما از ] )ع(انبیاء[و ایشان : و انَّهم عنْدنا لَمنَ الْمصطَفَینَ الْاَخْیارِ«  47سوره ص آیه  -2

  ».خوبانند

بکار رفته است که کلمه اصـطفاء  شود در آیه شریفه دو واژة مصطفین و اخیار  آنطور که مالحظه می

آمده است و منظـور از آن در آیـه فـوق کسـانی     ) در قاموس قرآن(از صفَو و به معنی خلوص شیئی 

اند و واژه اخیـار کـه بـدنبال آن آمـده      اند یعنی اصالً داراي فساد نبوده هستند که از فساد خالص بوده

و واژه را در کنار هم قـرار دهـیم معنـی اینگونـه     باشد و اگر این د است به معنی بهترین و برترین می

ها را بـراي انجـام رسـالت در     ها و برترین پروردگار متعال از بین خالص شدگان بهترین: شود که می

هـا از   نظر گرفته است و در آغاز آیه واژه عندنا را بکار برده است یعنی نزد ما که خدا هستیم برترین

نزد بندگان اینطور باشند چرا که بندگان با معیارهاي خـود کـه فقـط    باشند نه اینکه  خالص شدگان می

بـاطن مـردم دسترسـی ندارنـد لکـن       بـه  کننـد و  به آنها اظهار نظر می راجعناظر به ظاهر افراد هست 
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باشد پس در نتیجه کسـانی کـه    پروردگار متعال ناظر به ظاهر و باطن و خلوت و جلوت مخلوقات می

بایـد معصـوم    خالص شدگان باشـند  بهترین ه حق تعالی انتخاب شده و از بیننزد پروردگار و با اراد

  .  دباش پیام آور چنین مقامی می "المصطفین االخیار": باشند زیرا که فقره شریفه

هاي خوب کسانی هستند که کمتـرین   انسانگذارد توجه کنید از نظر عقل  عقل نیز بر این امر صحه می

هايِ خوب کسانی هستند که هـیچ انحـراف و خطـا     باشند و خوبترین انسانخطا را بین دیگران داشته 

  .و گناهی نداشته باشند یعنی معصوم باشند

ثابـت  ] و آیات دیگري که به خاطر اختصار در کالم از ذکر آنها خودداري شد[اینکه آیات فوق  :نتیجه

صالحیت پیروي و اطاعـت مطلـق را    باید معصوم باشند و اگر غیر از این باشد )ع( نمایند که انبیاء می

  .نخواهند داشت

و دیگـر بزرگـان   ) ره(بنابر نظر مرحـوم شـیخ صـدوق     چه کسانی در عالم خلقت معصوم هستند؟

و  )الم اهللا علیـه سـ (و همه امامان شیعه و نیز حضرت صـدیقه طـاهره   ] نفر 124000[تشیع همه پیامبران 

  .اشندب نیز مالئکه همگی داراي مقام الهیه عصمت می

اند مانند فرزندان بعضی از امامان و یـا بعضـی از    آیا کسانیکه در طول عمر گناهی مرتکب نشده

انـد اینهـا نیـز معصـوم      ا تقوا که داراي کراماتی هم بـوده ان و دانشمندان شیعه و یا افراد ببزرگ

معصـوم  در جواب باید گفت خیر، چرا که همانطور کـه در تعریـف عصـمت بیـان کـردیم،      باشند؟  می

کسی نیست که فقط گناه نکند بلکه باید از اشتباه و فراموشی نیز مصون باشد و مهمتر از همـه اینکـه   

از بدو تولد تا مرگ اصوالً خطائی از او در خلوت و جلوت و خـواب و بیـداري سـر نزنـد در حالیکـه      

  . اند غیر از معصومین به عصمت الهیه چنین ویژگی را نداشته

  شود؟ ه چگونه از قرآن کریم اثبات میعصمت امامان شیع

  شود؟ نیز از قرآن کریم اثبات می )الم اهللا علیهس(آیا عصمت صدیقه کبري حضرت زهرا

انَّمـا  «فرماید  شود عصمت آن حضرت را ثابت کرد که می میسوره مبارکه احزاب  33آیه  با توجه به

ًراالْبیت و یطَهِّرَکُم تَطیرید اهللاُ لیذْهب عنْکُم الرِّجس اَهلَ  قطعاً خداي تعالی اراده نمـوده اسـت   : ْهیـ

بنا بـه گفتـه   » که هر گونه پلیدي را از شما اهل بیت دور کرده و شما را پاکیزگی خاصی عنایت فرماید
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اهـل بیـت در آیـه     و قطعـی  یکی از مصادیق بارز )سالم اهللا علیه(دانشمندان شیعه و سنی حضرت زهرا 

  .باشند ه میشریف

شود، چرا که خداوند آنها را معصوم کرده، آیـا   آیا عصمت براي معصومین فضیلتی محسوب می

  اگر ما هم ایـن  چرا کهتوانند گناه کنند؟  آنها در این زمینه اختیاري از خود ندارند؟ و در واقع نمی

  دادیم؟ چنین بودیم هرگز گناهی انجام نمی

  :ذیل قابل توجه استدر رابطه با سؤال فوق مطالب 

کـرد، مقـام عصـمت     اگر خداوند متعال با اعطاء مقام عصمت به معصوم، از او سلب اختیـار مـی  : اوالً

داد لکـن خداونـد متعـال بـه      گونه فضیلتی نداشت چرا که او جبراً گناهی انجام نمـی  براي معصوم هیچ

مرتکـب  تواند  اجهه با گناه میهیچ وجه از معصومین سلب اختیار نکرده است یعنی معصوم نیز در مو

شـود   چون به فساد این امر آگاه است مرتکب گنـاه نمـی   و خود را به گناه آلوده نماید لکن او آن شود

پـس معصـوم نیـز    . کند استفاده کامل از علمی که در اختیار دارد خود را از آلوده شدن حفظ می او با

  .کند با اختیار کاملی که دارد گناه نمی

روردگار متعال نسبت به همه بندگان لطف خـود را کامـل کـرده و بـراي آنهـا ارسـال رسـل و        پ: ثانیاً

هـا   انزال کتب نموده و نیرویی به نام عقل را در اختیار آنها قرار داده است و در واقع آنها را به زشتی

امامـان  ها آگاه نموده است و لـذا هـر فـردي بـا تکیـه بـر قـرآن کـریم و گفتـار پیـامبران و            و زیبایی

تواند در مواجهه با گناه، به عنوان یک زشـتی   دهد و می ها تشخیص می ها را از خوبی بدي )ع(معصوم

یعنـی نیـروي   (هـا نیـز قـدرت انجـام نـدادن گنـاه را داریـم         از آن پرهیز نماید، پس در واقع ما انسـان 

کنیم و در این کـار بـه    ولی متأسفانه از آن به خوبی استفاده نمی) بازدارندگی از گناه نیز در ما هست

اند که در مواجهه با هـر   ورزیم فلذا بعضی از این توانایی استفاده کرده و سعی کرده نوعی سستی می

اند و مقـام عصـمت نیـز بـه آنهـا       گناهی مقاومت نمایند و آلوده نشوند اگر چه پیامبر و امام هم نبوده

  ]اند البته فقط گناه نکرده[ .عطا نشده است
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هـاي خـود بـه خـوبی      دانسته که چـه کسـانی از توانـایی    ردگار مهربان به علم خود میپس چون پرو

کنند فلذا پیشاپیش آنها را به عنوان راهنما و هدایت کننده انتخاب کرده و معرفـی نمـوده و    استفاده می

  .مابقی را از این مسئولیت بزرگ معاف داشته است

به بندگان عنایت فرموده از آنها تکلیـف خواسـته و آنهـا     هایی که خداوند متعال متناسب با نعمت :ثالثاً

عنایـت فرمـوده    )ع(نماید یعنی به واسطه علم و عقل برتري کـه بـه پیـامبران و امامـان     را مؤاخذه می

چنانچـه  . است از آنها تکلیف خواسته و بیشتر از دیگر مردم از آنهـا انتظـار بهتـرین عملکـرد را دارد    

  .الیکَلّف اهللاُ نَفْسا الّا وسعها لَها ما کَسبت: فرماید می 286سوره بقره آیهقرآن کریم 

  .کند اش تکلیف نمی خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی

برفش بیشتر، نتیجه آیه شریفه این اسـت   ه بامش بیشگوید هر ک ضرب المثلی در فارسی است که می

بیشـتري عطـا کـرده اسـت تکلیـف بیشـتري از او        پروردگار متعال به هر کس توانایی و اسـتعداد که 

ایم در عوض، تکلیف پیـامبران نیـز از مـا     خواسته است پس اگر ما براي پیامبري در نظر گرفته نشده

  .خواسته نشده است

شود چرا کـه آنهـا بـا اختیـار      عصمت الهیه براي معصومین فضیلت محسوب می  :نتیجه بحث اینکه

تواننـد خـالف ایـن را     که می در حالی. شوند کامل عقلی مرتکب گناه نمیخود و با کمک نیروي الهی و ت

  .نیز انجام دهند

آیا عصمت معصومین بدون اینکه خداوند متعال آنها را به عنوان معصوم معرفی نماید بـراي مـا   

پروردگـار معصـومین را    و معرفـی  توانیم بـدون بیـان   قابل درك است به عبارتی دیگر آیا ما می

مسلماً جواب منفی است چرا که در تعریف عصمت بیان کـردیم کـه معصـوم بـه عصـمت       بشناسیم؟

الهیه باید از اول عمر تا به آخر عمر به اختیار خود نه عمداً و نه سهواً نه در ظاهر و نـه در بـاطن نـه    

در خلوت و نه در جلوت مرتکب هیچ گناهی نشود و از اشتباه و فراموشی در کلیه امـور حتـی امـور    

  .ي مصون باشدعاد

با توجه به تعریف فوق، هیچکس جز خداي تعالی نخواهد توانست معصومین را بـه مـا معرفـی نمایـد     

چرا که ما از باطن افراد و از خلوت آنها هیچ اطالعی نداریم و نیز از بدو تولد تا زمان مرگ نیز دائمـاً  
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توانـد    ایم و از اشتباه کردن و فراموشی آنها نیز مطلع نیستیم فلذا کسـی مـی   شب و روز با آنها نبوده

آنها را به ما معرفی نماید که در تمام حاالت مذکور برآنها عالم بوده و بر پنهان و آشکار آنها آگـاهی  

همـه چیـز آگـاه بـوده و      با علم نامتناهی خـود بـر  که داشته باشد و او کسی نیست جز خداوند متعال 

) سـوره احـزاب   33آیـه  (بینیم که پروردگار حکیم در قرآن کریم  احاطه علمی دارد و بهمین خاطر می

  .آن حضرت معصومین را به ما معرفی نموده است ةو عترت طاهر )ص(نیز توسط پیامبر رحمت

معـه قائلنـد بـه    نماید پس چرا بعضی افراد در جا معصوم را فقط پروردگار متعال معرفی میاگر 

  .باشند گوئید کودکان معصوم می اینکه بعضی از علما و بزرگان معصوم هستند و یا مثالً می

گوینـد از بـاب    آن چه که بین بعضی از مردم به بعضی از علماء یا به فرزندان خردسال معصـوم مـی  

بـه مقـام    ر ارتبـاطی باشد و این امـ  گناه نداشتن آنان آن هم نسبت به اعمالی است که در دید مردم می

تولد تـا آخـر عمـر، هـیچ گنـاه و       ءم اصطالحی کسی است که از ابتداعصمت اصطالحی ندارد معصو

خطا و اشتباه مولوي، نه سهواً نه عمداً مرتکب نشده باشد و روشن است افرادي کـه مـردم عـوام بـه     

  !گویند داراي چنین خصوصیتی نیستند آنان معصوم می

دارند که ظلـم   می هستند چرا بعضی از آن بزرگواران در قرآن کریم بیاناگر همه انبیاء معصوم 

  ؟اند شدهمرتکب  به نفس

براي پاسخ به سؤال فوق باید معناي ظلم به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و دانسته شـود کـه ظلـم    

 در قرآن کریم فقط به معناي ستم کردن بیان نشـده اسـت بلکـه معـانی دیگـري نیـز دارد در قـاموس       

و یـا  . ظلم به معناي ستم است لکن اصل آن به معناي ناقص کردن حق: فرماید قرآن ذیل ماده ظلم می

  .گذاشتن شئی در غیر موضع خویش است

: الظلم عند اهل اللغۀِ و کثیر من العلماء، وضع الشیئی فی غیر موضـعه یعنـی  : راغب در المفردات گوید

  .باشد قرار دادن چیزي در غیر جاي خود می: ن عبارت ازظلم در نزد اهل لغت و بسیاري از دانشمندا

شود که ظلم عبارت است از انجام دادن کاري در جـائی   از آنچه که در معناي ظلم بیان شد فهمیده می

  .که نباید انجام داد و انجام ندادن کاري در جائی که باید انجام داد
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نیست بلکه ممکن است کسـی کـار خـوبی را     فلذا واژة ظلم در قرآن کریم همیشه به معناي ستم کردن

کامل انجـام ندهـد و در واقـع حـق را نـاقص کـرده باشـد و سـپس خـود را ظـالم دانسـته و بـدرگاه             

پروردگار متعال توبه خاص نموده و طلب آمرزش نماید مثالً بعضی از پیامبران الهی در مقابل اوامـر  

ماننـد و ایـن بـاز     کاملتر در یک امري، باز می و نواهی ارشادي پروردگار متعال، از رسیدن به پاداش

دانسـته و بالفاصـله بـراي    ) ظلـم (ناقص کـردن حـق   ] اگر چه عقوبتی به دنبال نداشته است[ماندن را 

رسیدن به پاداش برتر، به درگاه پروردگار خود توبه خاص نموده و از او تعـالی درخواسـت جبـران    

  .شود نامیده میبزرگواران ترك اولی  اند که چنین امري توسط این نقص حق را کرده

تواند کار خوبتر را انجام دهد کار خوب را انجام بدهـد در   به عبارتی دیگر هرگاه شخصی با اینکه می

انجام داده است و به خـاطر ایـن   ] ترك کردن کار بهتر[لی واقع کار خوبتر را ترك کرده یعنی ترك اَو

یجه پاداش بهتر را نیز از دست داده است در حـق خـویش ظلـم    که از انجام کار بهتر بازمانده و در نت

خوب بسـنده نمـود و پـاداش خـود را      داد ولی به مکان ي خوبتر قرار میکرده یعنی باید کار را در جا

ی یارشادي پروردگار متعال کـاري را در جـا  ناقص کرد و یا اینکه گاهی شخصی در مخالفت با اوامر 

دهد که این هم نوعی ظلم به نفس است چـرا کـه بـه خـاطر ایـن عمـل، از        که نباید انجام دهد انجام می

  .گردد پاداش بهتر انجام دادن آن محروم می

کُنْ اَنْـت و     : فرمایـد  می )ع(سوره بقره خطاب حضرت آدم و حوا  35مثالً در آیه  اسـ مقُلْنـا یـا اد و

و گفتـیم   هذه الشَّجرَةَ فَتَکُونا منَ الظّـالمینَ زوجک الْجنَّۀَ و کُال منْها رغَدا حیثُ شئْتُما و التَقْرَبا 

اي آدم تو و همسرت در این باغ جاي گیرید و در آن از هر جا که خواستید فراوان بخوریـد ولـی بـه    

  .رخت نزدیک نشوید که از ظالمین خواهید بوداین د

خورند ولی پروردگار متعال آنها را مجازات  به آن درخت نزدیک شده و از آن می )ع(لکن آدم و حوا 

اند و ظالم شدن آنها نیز به همان معنایی است کـه عـرض    کند چرا که امر مولوي را مخالفت نکرده نمی

  .کردیم

هـر ظـالمی نیـز از    و قرآن کریم به معناي مصطلح فارسی آن نیست پس در واقع هر ظلمی از دیدگاه 

  دیدگاه قرآن کریم مستحق عقوبت و کیفر الهی و دخول در جهنم نیست
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آیا اوامر و نواهی پروردگار متعال با هم تفاوت دارند؟ به عبارتی دیگر آیا همـه متخلفـین   : سؤال

  شوند؟ ب میاز اوامر و نواهی خداوند متعال اهل دوزخ بوده و معذ

و ایـن فرمـان   . گـردد  صـادر مـی  ) پـائین (براي اَدنی ) باال(فرمان عبارت است از دستوري که از اَعلی 

دسـتور بـه انجـام نـدادن      -2دستور به انجـام دادن کـاري    -1: شود بطور کلی به دو قسم تقسیم می

نهی باز به دو نـوع تقسـیم   کاري، اصطالحاً اولی را امر و دومی را نهی گویند سپس هر یک از امر و 

نهـی   -3امر ارشادي  -2امر مولوي  -1: قسم است 4پس فرمان بر . ارشادي -2مولوي  -1شود  می

  نهی ارشادي -4مولوي 

صـادر شـده و بایـد    ) پروردگار متعـال (عبارت از فرمانی است که از طرف موال  :تعریف امر مولوي

تواند بـه دلخـواه خـود     فلذا بنده نمی. را به دنبال داردانجام شود و عدم انجام آن عقوبت و کیفر الهی 

  .عمل نماید و هیچگونه حق انتخاب نیز ندارد

پـس فرعـون از فرمـان آن    «سـوره مزمـل    16فَعصی فرعونُ الرَّسولَ فَاَخَذْناه اَخْذًا وبـیالً آیـه   : مانند

  »پیامبر سرپیچی کرد ما نیز او را سخت و محکم فرو گرفتیم

صادر شده، لکن بـه  ) پروردگار متعال(عبارت از فرمانی است که از طرف موال  :ر ارشاديتعریف ام

بنده حق انتخاب داده شده که بتواند آن را انجـام داده یـا انجـام ندهـد و در واقـع مـوال در اینجـا بـه         

نیـز  باشـد و بنـده    نماید چرا که آگاه به مفاسـد امـور مـی    عنوان مشاوري عالم ارشاد و راهنمایی می

چون حق انتخاب دارد با دریافت تمامی نصایح و ارشـادات بـا اختیـار خـود تصـمیم نهـایی را بـراي        

  .گیرد انجام دادن یا ندادن می

و نافرمـانی  «سوره طـه   122و  121و عصی آدم ربه فَغَوي ثُم اجتَبه ربه فَتاب علیه و هدي آیه : مانند

نا امید شد سپس پروردگارش ) از ماندن در بهشت(ن پروردگار خود و از فرما) السالم علیه(کرد آدم 

  »او را برگزید و به او توجه کرد و وي را هدایت کرد
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بـه  ) پروردگـار متعـال  (عبارت از فرمان انجام ندادن کاري است که از طرف موال: تعریف نهی مولوي

صـاحب اختیـار انسـان، بنـده را از     شود به عبارتی دیگر پروردگار متعـال بـه عنـوان     بنده صادر می

نمایـد   کند و در صورت انجام دادن آن کار توسط بنده قطعاً او را کیفر و مجـازات مـی   چیزي نهی می

و التَقْـرَ بـوالزّنی انَّـه کـانَ فاحشَـۀً و سـاء       : چنین فرمانی را نهی مولوي یا نهی تحریمی گویند، ماننـد 

  »نزدیک نشوید که کاري زشت و راهی ناپسند استبه زنا «سوره اسراء  32سبیالً آیه 

) پروردگـار متعـال  (عبارت از فرمان انجام ندادن کاري است که از طرف مـوال   :تعریف نهی ارشادي

کنـد بلکـه از عنـوان مشـاور      شود لکن موال در اینجا از مولویت خـود اسـتفاده نمـی    به بنده صادر می

  .نماید متخصص و دلسوز استفاده می

کند تنها به خاطر اینکه به انسان بگوید ارتکـاب ایـن عمـل،     رت دیگر گاهی موال از چیزي نهی میبه عبا

زمانی کـه طبیـب بیمـار را از    : اثر نامطلوبی براي او دارد بدون اینکه او را مجازات و کیفر نماید مانند

مایـد نـه   کند، شـک نیسـت اگـر بیمـار مخالفـت دسـتور طبیـب را ن        غذاهاي مضر و زیانبخش نهی می

توهینی به او کرده، و نه مخالفتی با شخص او نموده است بلکه ارشاد و راهنمایی او را نادیده گرفتـه  

جرَةَ و التقربـا هـذه   : اینگونه نهی را ارشادي یا تنزیهی گویند مانند. و خود را به زحمت انداخته است  الشـَّ

  سوره اعراف 19آیه  فَتَکُونا منَ الظالمین

نشوید به ایـن درخـت کـه در ایـن صـورت از ظـالمین خواهیـد بـود در ایـن آیـه شـریفه            و نزدیک « 

نماید که بـه آن درخـت    را راهنمائی و ارشاد می) علیهما السالم(پروردگار متعال، حضرت آدم و حوا 

نصایح دلسوزانه پروردگار متعـال را نادیـده    ،آنها به واسطه سوگند دروغ شیطان ولینزدیک نشوند 

نماید مشـخص   نمایند لکن چون پروردگار متعال آنها را مجازات نمی بنابر اختیار خود عمل می .گرفته

  .اند شود که این فرمان نهی ارشادي بوده است و آنها حق انتخاب داشته می
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اي کـه بـه ارادة خـداي     العـاده  همانطور که بیان شد معجزه عبارت است از کـار خـارق   :اقسام معجزه

شود به خاطر اثبات نبوت پیامبري یا امامت امام معصومی تا مـدعی صـادق از کـاذب     یتعالی انجام م

شناخته شود پس معجزه کارت شناسائی پیامبر یا امـام اسـت کـه از جانـب پروردگـار توانـا صـادر        

  :شود و بر سه قسم است می

آن است که بدون اینکه پیامبر یا امـام از خـداي تعـالی درخواسـت کننـد خـود، پروردگـار         :قسم اول

. متعال، اقدام به معجزه نماید که به این نوع اعجاز اصطالحاً فعل الهی بدون درخواست پیـامبر گوینـد  

و نیز نزول قرآن مجید که معجزة باقیه تـا قیامـت اسـت     )ع(اژدها شدن عصاي حضرت موسی: مانند

. صورت گرفتـه  )ص(و پیامبر گرامی اسالم )ع(این دو نوع اعجاز بدون درخواست حضرت موسیکه 

  ]19سوره طه آیه [

آن است که پیامبر یا امام از خداوند متعال درخواست معجزه نمایند و پروردگار متعال بـه   :قسم دوم

ا بـا درخواسـت   درخواست آنان معجزه را انجام دهد که به این نوع اعجـاز اصـطالحاً فعلـی الهـی امـ     

در پیري کـه هـر دو    )ع(و صاحب اوالد شدن حضرت زکریا )ع(شتر جناب صالح: مانند. پیامبر گویند

  ]73سوره اعراف آیه [. با درخواست دو پیامبر مذکور بوده است معجزة الهی اما

ده کـردن  زنـ : آن است که خود پیامبر یا امام اقدام به معجزه نمایند البته با اذن الهی، مانند :قسم سوم

بـاذن الهـی و شـفا دادن ناشـنوا و نابینـاي مـادرزاد توسـط آن         )ع(مردگان توسـط حضـرت عیسـی   

  ]110سوره مائده آیه [ .حضرت باذن الهی

الزم به یادآوري است که به قسم سوم به اعتبـار اینکـه پیـامبر یـا امـام شخصـاً بـا اذن الهـی          :توجه

گویند و به هر سه قسم مـذکور بـه    تکوینی نیز می نمایند اصطالحاً والیت تصرفاتی در عالم هستی می

شـود و دیگـران از آوردن آن عـاجز هسـتند      اعتبار اینکه فقط دربـاره پیـامبران و امامـان انجـام مـی     

شود و به اعتبار اینکه انجام شدن این کارها نشانۀ این است که فـرد داراي معجـزه،    معجزه نامیده می

دانیم آیت به معنـاي نشـانه اسـت و بـاز بـه       گویند چون می» آیت«ارتباط خاصی با خداي تعالی دارد 

گویند چـرا کـه بینّـۀ بـه معنـاي دلیـل       » بینۀ«اعتبار اینکه دلیل روشنی است به نبوت نبی یا امامت امام 

  ه ـه این معنا استعمال نشده و بـاز در قرآن مجید بـاید توجه داشت که واژه اعجـروشن است البته ب
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  .حجت، برهان، سلطان و غیره استفاده شده است ،بینۀ، آیۀهاي دیگري مانند  جاي آن از واژه

باشد در واقع همان معجزه است لکن چون پروردگار متعال بـه خـاطر    کَرامات که مفرد آن کَرامت می

عبـارتی   سازد و بـه  به دست آنان جاري می) که پیامبر یا امام نیستند(بزرگداشت یکی از اولیاي خود 

کنند که همـان معجـزه اسـت لکـن      دیگر بعضی از اولیاي الهی باذن الهی، در عالم هستی تصرفاتی می

کرامـات حضـرت   : ماننـد . چون به دست پیامبر و امام انجام نشده است اصطالحاً به آن کرامت گویند

ر و امـام دارد ولـی   پس معجزه اختصاصی به پیامب. و امثالهم )ره(و حضرت سلمان) الم اهللا علیهس(مریم

  .کرامت اختصاص به اولیاء الهی دارد

  )ص(معجزات پیامبر اسالم 

  :شود باید دانست معجزات آن حضرت بر دو دسته تقسیم می

معجزاتی که در زمان آن حضرت به وقوع پیوسـته، و از طریـق روایـات معتبـر و موثـق،       :دسته اول

  :شود مورد آنها را ذیالً ذکر می دهکمیت و کیفیت آنها به دست ما رسیده است که به عنوان نمونه 

 تَرَبـت السـاعۀُ و  ْاق«: بـدان اشـاره شـده اسـت     1که در اول سوره مبارکه قمر آیه : انشقاق قمر -1

ود کـه مشـرکین مکـه از    و داسـتانی اینگونـه بـ   » قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت: قَمرُْشَقَّ الْان

انـد کـه    به دو نیم کنـد و گفتـه   اخواستند تا به عنوان صدقِ نبودتش کره ماه را براي آنه پیامبر اعظم

داد و در یـک چشـم    به اذن پروردگار ایـن کـار را انجـام    )ص(شب چهاردهم ماه بود و پیامبر اسالم

برهم زدن کرة ماه به دو نیم تقسیم گردید و همه مشرکین آن شب در مکه دو ماه را دیدنـد لکـن بـاز    

  .معروف گشت) دو نیم شدن ماه(القمر هم ایمان نیاوردند و این معجزه از آن زمان به بعد به شق

انـد کـه چـون     روایـت کـرده  و جابر انصاري و دیگـران   از امام صادق یدانشمندان شیعه و سن -2

گذشـت خـم    رفـت بـه هـر سـنگ و درخـت کـه مـی        هاي مکه راه می در دره )ص(حضرت رسول اکرم

  .)ص(السالم علیک یا رسول اهللا: گفتند می کردند براي تعظیم آن حضرت و می ه شدند و سجد می

  ]351، باب هفدهم، ص)ره(، عالمه مجلسی2حیات القلوب، ج[

اي فرزنـد  : گفـت  )ص(قول است که ابوطالب بـه حضـرت رسـول اکـرم    از عباس بن عبدالمطلب من -3

اي  پس معجـزه : ابوطالب گفت. بلی: اي؟ فرمود برادر آیا تو از طرف پروردگار به پیامبري مبعوث شده
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، حضرت آن درخت را دستور داد تا نزدش بیایـد ! این درخت را صدا بزن: ، گفت)نشان بده(به من بنما

: حضرت سـجده کـرده و دوبـاره بـه جـاي اول برگشـت، ابوطالـب گفـت        آن درخت آمد و در نزد آن 

در پهلـوي  : خطـاب کـرده و گفـت    سپس به فرزندش حضرت علـی . دهم که تو راستگویی گواهی می

  .پسر عم خود نماز به جاي آور

  ]353، باب هفدهم، ص)ره(، عالمه مجلسی2حیات القلوب، ج[ 

مجادلـه   )ص(کفـار قـریش کـه بـا رسـول خـدا      مذکور است کـه   )ع(در تفسیر امام حسن عسگري -4

و او را بـین خودمـان حکَـم گـردانیم تـا      ) بت بزرگ مشرکین(یم به نزد هبلوبیا تا بر: کردند، گفتند می

به نزد آن رسـید آن بـت بـزرگ بـا      گواهی دهد به راستی ما و دروغ تو، به نزد هبل آمدند و پیامبر

بـه پیـامبري آن بزرگـوار    صورت بر روي زمین افتاد و به آن حضرت تعظیم کرد و به زبان فصـیح  

  .گانه نیز شهادت داد و فرزندان آن حضرت به عنوان امامان دوازده )ع(شهادت داد و به امامت علی

  ]355، باب هفدهم، ص)ره(، عالمه مجلسی2حیات القلوب، ج[

که رسول خدا پشت داد به درخـت خشـکی و همـان    : ن شهر آشوب دانشمند شیعی روایت کردهاب -5

  .وقت سبز شد و میوه داد

در حـال   )ص(پیـامبر اکـرم  : اند که روایت کرده ابن بابوبه و دیگران به سند معتبر از امام صادق -6

یـا رسـول اهللا   : و گفـت طواف خانه خدا بود به رکنِ غربی رسید و از آن گذشت آن رکن به سخن آمد 

رسـانی؟ پـس    آیا من رکنی از ارکان خانه پروردگار تو نیستم؟ چرا دست مبارك خود را به مـن نمـی  

سـاکن شـو، بـر تـو بـاد سـالم و تـو را متـروك نخـواهم          : حضرت به نزدیک آن رکن رفت و فرمود

  .گردانید

  ]357، باب هفدهم، ص)ره(، عالمه مجلسی2حیات القلوب، ج[

 حع ابـن همیسـ  بـا صـحابه بـه جنـگ مقفـ      )ص(رسـول خـدا   چـون : هر آشوب روایت کردهابن ش -7

توانستند از کـوه بـاال برونـد پـس حضـرت       هاي صحابه نمی رفتند به کوه عظیمی رسیدند که اسب می

   .دعا کردند و آن کوه به زمین ریخته و پاره پاره شد و راه ایشان باز شد

  ]358، باب هفدهم، ص)ره(، عالمه مجلسی2القلوب، ج حیات[
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ابن شهر آشوب از ابـن مسـعود و غیـره روایـت کـرده کـه چـون در خـدمت آن حضـرت طعـام            -8

   .شنیدند خوردند صداي تسبیح از طعام می می

  ]362، باب هفدهم، ص)ره(، عالمه مجلسی2حیات القلوب، ج[

  اثه شکست و حضرت چوبی کدر جنگ بدر شمشیر عاند که  ابن شهر آشوب و غیره روایت کرده -9

با این چوب جنگ کن و چون آن چوب را به دست گرفت تبدیل بـه شمشـیري شـد    : به او داد و فرمود

   .کرد که بعد از آن همیشه با آن جنگ می

  ]362، باب هفدهم، ص)ره(، عالمه مجلسی2حیات القلوب، ج[

هسـتۀ خرمـا را در دهـان مبـارك خـود       )ص(خـدا رسـول  : منقول است که: از حضرت صادق -10

   .شد برد و در همان ساعت سبز می مکید و به زمین فرومی می

  ]362، باب هفدهم، ص)ره(، عالمه مجلسی2حیات القلوب، ج[

والبته معجزات آن حضرت بسیار زیاد است و بنابر نقل شیعه و سنّی آمده است که آن حضرت همـه  

بوده است و معجزات آن حضرت در زمان حیات خود شـامل معجزاتـی   معجزات انبیاء گذشته را دارا 

هـا و دریاهـا و    خشـکی   ها، شـیاطین، جنّیـان،   درباره اجرام آسمانی، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان

، ج دوم تعـداد  القلـوب  ةحیـو در کتاب عظـیم و شـیرین   ) ره(امثالهم بوده است و مرحوم عالمه مجلسی

بسیاري از آنها را گردآوري کرده و با سند معتبر ذکر نموده است که خوانـدن آنهـا بسـیار جالـب و     

  .جذّاب است

معجزاتی است که در زمان آن حضرت به وقوع پیوسته و بعـد از آن بزرگـوار نیـز هنـوز      :دسته دوم

و آن فقط قرآن کـریم اسـت و هـیچ پیـامبري     باقی است و به عنوان معجزه باقیه تا قیامت خواهد بود 

باشد و دالئـل اعجـاز قـرآن کـریم در کتـب مختلفـی از        اي نمی غیر از آن حضرت داراي چنین معجزه

علیـه صـفحه    هللا خوئی رحمت هللا جمله در کتاب شریف بیان در علوم و مسائل کلی قرآن نوشته آیت

  .جلد اول ترجمه فارسی مفصالً بحث شده است 55

ماند کـه بعـد از وفـات آن حضـرت تـاکنون مردمـان بسـیاري بـا توسـل بـه روح بـزرگ آن            ناگفته ن

شـفاي بیمـاران، رفـع    : اند که شامل حضرت، از فیوضات بزرگوارانه آن پیامبر رحمت برخوردار شده
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اي صـادره از جانـب آن    ها و برآورده شدن حاجات مختلفه بوده اسـت کـه هـر یـک معجـزه      گرفتاري

  .المی بوده استحضرت براي امت اس

  عصمت مالئکه

بعد از اثبات عصمت انبیاء باید دانست که مالئکه نیز معصـومند و دلیـل بـر اثبـات عصـمت آنهـا ایـن        

داراي نیروي عقـل  : ضب نیستند یعنیاست که این موجودات عقل محضند و داراي نیروي شهوت و غ

آنهـا نیسـت و     و سـتدي در بـین  داد  بوده و به خواب و خوراك نیـازي ندارنـد و همچنـین معاملـه و    

خالصه هر آنچه که بشر را وادار به معصیت می کند در آنهـا وجـود نـدارد در عـین حالیکـه اختیـار       

توانند معصیت نمایند چراکه مالئکه اگر چه فاقد شهوت و غضـب هسـتند لکـن داراي حـب      دارند و می

  . باشند یعنی عالقه به ماندن می= نفس 

توانـد معصـوم باشـد     بشر با داشتن نیروي شهوت و غضـب و امثـال آن مـی    پس از نظر عقلی وقتی

باشـد کـه    سـوره انبیـاء مـی    26مالئکه به طریق اولی معصوم هستند اما دلیل شرعی بر این مدعا آیه 

 بِالْقَولِ و هم بِـاَمرِه الیسبِقُونَه *  و قالوا اتَّخَذ الرَّحمنُ ولَداً سبحانَه، بلْ عباد مکْرَمونَ: فرمایـد  می

و گویند خداي رحمـان  ] مالئکه فرزندان خداي تعالی هستند: گفتند مشرکان می: [ معناي آیات. یعملُونَ

کـه هرگـز در   . پاك است بلکه فرشتگان فقط بندگانی ارجمندند) ها از این نسبت(فرزندي گرفته است او 

همـانطور کـه   . کننـد  گیرند و تنها بـه فرمـان او رفتـار مـی     گفتار خود بر پروردگار مهربان پیشی نمی

کننـد اگـر    کنند و از این فرمان تخلف نمی مشاهده شد مالئکه فقط به فرمان پروردگار مهربان عمل می

و هر یک از فرشتگان کـه  : فرماید همین سوره می 29توانند این کار را انجام دهند چون در آیه  چه می

نیز خدا هستم او را با دوزخ کیفر خواهیم داد و ستمکاران را ایـن چنـین بـه     بگوید غیر از خداوند من

توانند تخلف از فرمان نمایند چون آیه شریفه آنها را تهدید نمـوده   رسانیم یعنی مالئکه نیز می کیفر می

  .کنند است لکن اینکار را نمی

  آیا مالئکه از انسان برتر هستند؟

باشـد پـس اگـر بـا داشـتن جنبـه        مـی ] ناسوتی[ۀ ملکوتی و حیوانی انسان از نظر خلقت داراي دو جنب

حیوانی خود به مبارزه با هواي نفـس پرداخـت و مطیـعِ محـضِ پروردگـار مهربـان گردیـد آنگـاه از         
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مالئکه برتر است اما اگر با توجه دارا بودن جنبه ملکوتی خود، طبق جنبه حیوانی عمل کـرده و مطیـعِ   

گیریم کـه   تر است پس نیتجه می از مالئکه که هیچ بلکه از حیوان نیز پستمحضِ شیطان گردید مسلماً 

 .باشند تر می ها برتر و از بعضی دیگر پائین مالئکه از بعضی از انسان


