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 مقدمه
های تقریباً مشااب  ا  پیاامبر    ، با متنتحف العقولو  کافی، خصال، توحیدهای  در کتاب

وَ مَاا    ی تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْایَا ُ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِ»اند:  روایت شده ک  فرموده گرامی اسالم
تَّفَكُّرُ أُکْرِهُوا عَلَیْ ِ وَ مَا لَا یُطِیقُو َ وَ مَا لَا یَعْلَمُو َ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْ ِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَةُ وَ ال

. ۱ن برداشات  شاده اسات:    ن  چیز ا  امت ما : فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقْ بِشَفَةٍ
. 5. آنچ  طاقت ]انجام[ آ  را ندارناد،  4اند،  . آنچ  بر آ  اکراه شده۳. فراموشى، 2خطا، 

. فاال  8. حساد،  7اند،  آنچ  بر انجام آ  ناچار و مضطر شده .9آنچ  ب  آ  علم ندارند، 
ک  بار  باا     ی( تا  مانمردمدر امور  ای)نشی]گون [ در آفر وسوس  ۀشی. تفكر و اند6بد، 
 ،ینا یکل/ 4۱7، ص2ج ش،۱۳92؛ هماو،  ۳5۳ق، ۱۳68بابویا ،   ابان .«)باشد  نشده یجار

نیز   یالفق حضرهیمن ال( 5۱ق، ص۱4۱4 ،یشعب  حران ابن؛ 49۳ا492، ص2ق، ج۱4۱7
این حادی    (56، ص۱ج ق،۱4۱۳  ،یبابو )ابنآ  را با کمی تفاوت روایت نموده است.

حادی   »متفاوت و کمتر ا  ن  مورد نیز بیا  شده و ب   های دیگر و با واژگا  ک  با متن
های مختلف در مسائل گوناگو  فق  و اصول مورد استدالل  شهرت دارد، ا  جهت« رفع

 .  گردد میو استشهاد واقع 
های سندی، در هریک ا  روایات مربوط با  حادی  رفاع امتیاا اتی      جدا ا  بررسی

سات نییار آ  مشااهده نشاود. مارالً در      شود ک  در روایات دیگر ممكان ا  مشاهده می
دربارۀ اکراه یک نفار بار طاالق، عتااق و      روایت کتاب محاسن، وقتی ا  امام رضا

در استدالل خود ب  روایت حدی  رفع  شود؛ امام رضا صدقۀ تمام دارایی سؤال می
، 2ق، ج۱۳72اناد.)برقی،   تمساک کارده   ا  پیاامبر اکارم  « خطا، اکراه و ماا الیطااق  »

خود حاوی نكات  ب  حدی  پیامبر این نوع تمسک یک امام معصوم ۱(۳۳6ص
 تواند باشد.  دقیق فقهی و حدیری می

های موجود در برخی روایات حدی  رفع، استشهاد ب  آیات قرآنای   یكی ا  ظرافت
ای نقل شاده کا  در ماتن حادی ، بارای       گون  است. در بعضی ا  متو ، حدی  رفع ب 

قرآ  هم تمسک شده است. این مطلا  کا  هام در روایاات     اثبات محتوای حدی  ب  
دهندۀ این است کا  حادی     خورد، نشا  شیع  و هم در روایات اهل سنت ب  چشم می

تواند ما را ب  این امیدوار کند تا بتوانیم شاواهد قرآنای    رفع شواهد قرآنی هم دارد و می
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  2یات قرآنی تأیید کنیم.وجو کرده و آ  را با آ حدی  رفع را در میا  آیات قرآ  جست
بنابراین پرسش اساسی این است ک  آیا حدی  رفع شواهد قرآنی هم دارد؟ و اگار  

شود ا  مجموع  آیاات قارآ  کاریم تماامی آنچا  را درباارۀ        شاهد قرآنی دارد، آیا می
در روایات، برای چ  مقدار ا  واژگا  حدی  حدی  رفع گفت  شده، استفاده کرد یا ن ؟ 

ات قرآ  استشهاد شده است؟ چ  مقدار ا  واژگا  حدی  رفع با آیاات قابال   رفع ب  آی
 استشهاد است؟ و باالخره آیا تمامی واژگا  حدی  رفع با قرآ  سا گاری دارد؟

 شواهد قرآنی حدیث رفع .1
 289های روایی حدی  رفع با  آ  تمساک شاده، آیاۀ      ترین آیاتی ک  در استدالل مهم

 ۀ نحل است: سور ۱۱9سورۀ بقره و آیۀ 
وْ ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إاِلَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا ال تُؤاخِذْنا إِنْ نَسينا أَ»

مِّلْنا ماا ال ااقَا َ   أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ ال تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ ال تُحَ

خداوناد های    « )لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَواْلنا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكاافِرينَ 
انسا [ هر کار ]نیكى[ را انجام دهاد، باراخ خاود    ] کند. اش تكلیف نمى اندا ۀ توانایی کس را جز ب 

گویند:( پروردگاارا، اگار ماا     مؤمنا  مى)]بدخ[ کند، ب   یا  خود کرده است. انجام داده؛ و هر کار 
 فراموش یا خطا کردیم، ما را مؤاخذه مكن. پروردگارا، تكلیف سنگینى بر ما قرار مده، آنچناا  کا   

خاطر گناه و طغیا [ بر کسانى ک  پیش ا  ما بودند، قرار دادخ. پروردگارا، آنچا  طاقات تحمال     ب ]
اریم، بر ما مقرّر مدار و آثار گناه را ا  ما بشوخ. ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده. تو آ  را ند

 (289بقره: )موال و سرپرست مایى، پس ما را بر جمعیت کافرا ، پیرو  گردا .(

نِ وَ لكِنْ مَانْ ََارَ َ بِاالْكُفْرِ    مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمانِهِ إاِلَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإيما»

هاا   جز آ  کسانى ک  بعد ا  ایما  کافر شوند، ب «)صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ
ها کا  ساینۀ خاود را     ک  قلبشا  آرام و باایما  است، آرخ، آ  اند، درحالى ک  تحت فشار واقع شده

نحال:  )هاسات؛ و عاذاب عییماى در انتیارشاا .(     اند، غض  خدا بر آ  براخ پذیرش کفر گشوده
۱۱9) 

، 2ق، ج۱4۱7ی)کلینی، در کتاب کافبا متن چهارتایی  یتروا شیع ، یک یاتدر روا
، 2و ج ۱9۱اااا۱9۱، ص۱ق، ج۱۳8۱)عیاشااای، عیاشااای سااایرتفو  ۳(49۳و  492ص
رفاع، با     ی حاد وجود دارد ک  در آ ، برای اثبات ماتن   ا  امام صادق 4(272ص

هاای   در مصادر اهل سانت هام ا هرچناد بیشاتر، بحا       . شده استاستناد  آ قر یاتآ
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شود، لكن ا استناد ب  قرآ  توسط حسن بصاری بیاا  شاده      سندی و رجالی مطرح می
إ  »حادی   وقتی ابوبكر هذلی ا  حسن بصری دربارۀ  حاتم بیا تفسیر ابن مطابقاست. 

کند، حسن بصری  سؤال می« أ والنسیا  واالستكراهاهلل تجاو  ألمتی عن ثالث، عن الخط
گویاد کا     تمسک نموده و ب  او می« رَبَّنا ال تُؤاخِذْنا»برای تأیید و صحت روایت، ب  آیۀ 

حااتم،   ابای   )ابنخاوانی؟  در قارآ  نمای  را  «رَبَّنا ال تُؤاخِذْنا إِنْ نَساينا أَوْ أَخْطَأْناا  »آیۀ مگر 
« خطا، نسیا  و اکراه»ی رفع را در هر س  مورد آیا حسن بصر 5(576، ص2ق، ج۱4۱6

راحتی قابال تطبیاق باا ایان آیا        ا  همین آی  استفاده کرده است؟ رفع خطا و نسیا  ب 
آید ک  حسن بصری رفع اکراه را هم ا  همین آیا    است، اما ا  این مقدار ب  دست نمی

ولی در اس قرآنی دارد. فهمیده باشد، لكن ب  این امر اشعار دارد ک  رفع این مطال  اس
 درفاع ماوار   ، بارای دکنا  ب  آیات قرآنی اساتدالل مای   روایتی ک  در آ  امام صادق

سورۀ نحل استدالل  ۱۱9بقره و  289ب  آیۀ « یطیقوا خطا، نسیا ، اکراه و مالم»چهارگانۀ 
اناد. ماتن حادی  در کتااب      سورۀ نحل استفاده کارده  ۱۱9شده است و اکراه را ا  آیۀ 

هاا یكای اسات.     ، مختصر تفاوتی با هم دارند اما محتوای کلی آ تفسیر عیاشی و کافی
 ب  این صورت است:   کافیمتن حدی  مطابق کتاب 

بان   عَمْرُو مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ حَدَّثَنِی  بن مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بن  الْحُسَیْنُ »
خِصَاالٍ    رُفِعَ عَنْ أُمَّتِای أَرْبَاعُ    أَبَا عَبْدِ اللَّ ِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّ ِ صقَالَ سَمِعْتُ  مَرْوَا َ 

 خَطَأُهَا وَ نِسْیَانُهَا وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْ ِ وَ مَا لَمْ یُطِیقُوا وَ ذَلِکَ قَاوْلُ اللَّا ِ عَازَّ وَ جَالَّ رَبَّناا ال     
أْنا رَبَّنا وَ ال تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَ ُ عَلَى الَّذِینَ مِانْ قَبْلِناا   تُؤاخِذْنا إِ ْ نَسِینا أَوْ أَخْطَ

رساول  «)إِلَّا مَانْ أُکْارِهَ وَ قَلْبُا ُ مُطْمَائِنا بِالْاِیماا ِ       وَ قَوْلُ ُ  رَبَّنا وَ ال تُحَمِّلْنا ما ال طاقَةَ لَنا بِ ِ
  شده است: خطای آ ، نسیا  آ ، آنچ  ب  آ  اکاراه  فرمود چهار ویژگی ا  امت من برداشت خدا
شوند، و آنچ  توا  انجام آ  را ندارناد، و ایان گفتاار خداوناد عزیاز و بلندمرتبا  اسات ]کا           می

، ۱ق، ج۱۳8۱؛ عیاشااای، 49۳و  492، ص2ق، ج۱4۱7کلینااای، )فرمایاااد[: ... .( مااای
 ( 272، ص2و ج ۱9۱ا۱9۱ص

باا  « یطیقاوا  خطا، نسایا ، اکاراه و ماالم   »د بنابراین در حدی ، فقط همین چهار مور
استدالل قرآنی همراه شده است. اما آیا برای همۀ واژگا  حدی  رفاع شاواهد قرآنای    

 وجود دارد؟  
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اند آیات هماهنگ با محتاوای حادی  رفاع را     برخی ا  جوامع حدیری تالش کرده
رد اساتفاده قارار   های فقهی همراه با حدی  رفع مو استخراج کنند تا بتواند در استدالل

باب من رفع عن  القلم »، را ب  نام «ابواب العدل»ا   ۱4، باب بحار االنوارگیرد. در کتاب 
و نفی الحرج فی الدین و شرائط صحة التكلیف و ما یعذر فی  الجاهل و أن  یلزم علاى  

طلا   قرار داده و در ابتدای این باب، برخی آیاتی را ک  داللتی بار ایان م   « اهلل التعریف
 جامع احادیا  الشایعة  ( کتاب 266ا268، ص5ق، ج۱4۱۳کند.)مجلسی،  دارد، ذکر می

باب حكم ما إذا لم توجاد حجاة علای    »هم باب هشتم ا  ابواب المقدمات را با عنوا  
ب  این امر اختصاص داده و برخی « الحكم بعد الفحص فی الشبهة الوجوبیة و التحریمیة

، ۱ش، ج۱۳7۱ذکار کارده اسات.)بروجردی،    در آ   ا  آیات مرتبط با این احادیا  را 
( ا  آنجا ک  در اصول فق  این روایت را بیشتر برای اثباات اصال برائات    ۳86ا۳88ص

وبوی اصاولی با  خاود     شده در مجامع حدیری نیز رنگ کنند، عناوین مطرح استفاده می
، گاردآوری  اسات « ما الیعلماو  »گرفت  و بیشتر آ  دست  ا  آیاتی را ک  مناس  با واژۀ 

 اند. کرده
لاذا   .کند ینم دییرفع را تأ  یموارد حد یبرخ یقرآن اتیآرسد ک   چنین ب  نیر می

هریک ا  مواردی ک  در حدی  رفع وجود دارد باید جداگان  بررسی شود. بارای ایان   
شایخ   خصاال و  توحیاد گانۀ کتااب   کار، واژگا  حدی  رفع، بر اساس حدی  رفعِ ن 

، 2ق، ج۱428، انصااری اند) یو  ساند آ  را صاحید دانسات    صدوق، کا  برخای اصاول   
گیارد. ایان نا  ماورد      عنوا  متن اصلی و محور بح ، مد نیر قرار مای  (، ب 28ا27ص

، ارضاطر ا .9، ما الیطیقاو  . 5الیعلمو ،  . ما4. اکراه، ۳، نسیا . 2. خطا، ۱اند ا :  عبارت
 . وسوس .6، طیره. 8. حسد، 7

 خطا. 1ـ1

و  (262، ص4ق، ج۱4۱۱فراهیادی،  گیرد) تباه، در مقابل صواب قرار میمعنی اش خطا ب 

کناد   ارادهرا  اخ انساا  کاار شایسات    در قرآ  در دو معنی ب  کار رفت  استک یكی اینك  

 .بكشاد  را انساانى  اشاتباه  با   کند ولای  شكارولى خالف آ  واقع شود؛ مرل آنك  قصد 

گناهى بر شاما نیسات در خطاهاایى کا  ا      « )بِهِ أَخْطَأْتُمْ ايمٰفِ ا ٌوَ لَيسَ عَلَيكُمْ جُنٰ»آیاتی مانند 
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کسى ک  مؤمنى را ا  روخ خطا با  قتال   « )خَطَأً مُؤْمِناً قَتَلَ مَنْ وَ» و (5 احزاب:)( ند شما سرمى

، 2ش، ج۱۳7۱اند.)قرشای،   ( با  ایان قسام ا  خطاهاا تفسایر شاده      62 نساء:)(رساند...

را  9(25، ص۱2ق، ج۱4۱8)ناوری،  فق  الرضاا در کتاب « دُمَا لَا یَتَعَمَّ»( عبارت 256ص

 توا  ب  همین مورد خطا ارجاع داد.   هم می

اعتناایی انجاام دهاد؛ مانناد کشاتن       کاری ناشایست را ا  روی عمد و بیدوم آنك  

ن مسالماً کشات  «)كَبِيراً خِطْأً انَإِنَّ قَتْلَهُمْ ك»سب  ترس ا  فقر ک  خداوند ا  آ  ب   فر ندا  ب 

قُولُوا حِطَّ ٌ ( »258ش، ص۱۳7۱کند.)قرشی،  تعبیر می(« ۳۱ ()اسراء:ها گناه بزرگى اسات  آ 

و  (58بقاره:   )(بگویید خداوندا گناها  ما را بریز تا خطاهاخ شما را ببخشیم«)نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ

ق شدند و در آتاش دو   وارد  خاطر گناهانشا  غر ب «)مِمَّا خَطيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً»

             با  خطاا،     ها     آ     ا     ک         ناهانی گ      تمامی است و   (، ب  این معنا تفسیر شده25 :نوحگشتند()

 (256ا258ش، ص۱۳7۱)قرشی،     اند.      قبیل     این    ا      شده       تعبیر       خطایا   و       خطیئ 

رفع وجود   یمتو  مربوط ب  حد یدر تمام باًیاست ک  تقر یا واژه نیخطا اول ۀواژ

بقره اساتدالل شاده    ۀسور 289 یۀصحت رفع خطا ب  آ یهم برا تیتن روادارد و در م

لكن خطای در این آی  را برخای با  قسام اول و برخای با  قسام دوم احتماال        است. 

( در 429ااا425، ص۳ش، ج۱۳94؛ قرطباای، ۳۱8، ص5ق، ج۱4۱۳اند.)مجلساای،  داده

کلماات ساحرۀ   هاا را شاامل بشاود.     ند همۀ امات توا صورتی ک  ا  قسم اول باشد، می

ماا با     )«إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَناا خَطاياناا وَ ماا أَكْرََْتَناا عَلَْياهِ ِمانَ السِّاحِْر       »فرعو  ک  گفتند 

پروردگارما  ایما  آوردیم تاا گناهانماا  و آنچا  را ا  ساحر بار ماا تحمیال کاردخ         

ماا امیادواریم کا  پروردگارماا      «)بُّنا خَطاياناإِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَ»و   (7۳ط : «)ببخشاید

در صاورت دوم  تواند مؤید این مطل  باشد.  نیز می (5۱خطاهاخ ما را ببخشد()شعراء: 

غاذایى کا  جاز    چار  و خاو [   «)]ال يَأْكُلُهُ إاِلَّ الْخااِؤُنَ»مانند نیز با ظاهر برخی آیات 

بْدُواْ مَا فىِ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُاوهُ يُحَاسِابْكُم   وَ إِن تُ»و  (۳7 :)حاق (خورند خطاکارا  آ  را نمى

                                                                               اگر آنچ  را در دل دارید، آشكار سا ید یا پنها ، خداوناد شاما را بار طباق آ        «)بِهِ اللَّهُ
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 سا د.  ( و روایات فراوا  مبنی بر جزای اعمال نمی284)بقره:     کند(           محاسب  مى

 بر این مطل  اشكال کرد.عالوه بر این ب  چند دلیل دیگر نیز ممكن است 

تواند صحت رفع را بیاا  کناد.    تنهایی نمی آنچ  در این آی  آمده، این مقدار ب  الف.

، خداوند با های پیامبر لكن مطابق برخی روایات، در مقابل هریک ا  این درخواست

، و (۱۱5، صهما )«نعم»( و یا ۱۱9، ص۱تا، ج نیشابوری، بی«)فعلت قد»عباراتی نییر 

آ  را اجابات   (۳۱6اا ۳۱8، ص4ق، ج۱4۱8طحااوی،  «)الأؤاخاذکم »رخی روایات در ب

 «[.نعم/ قد فعلت/ الأؤاخذکم: قال أخطأنا أو نسینا إ  تؤاخذنا ال ربنا]»فرمود.  می

 ذکار   امفسر ۀرا هم  یآ نیو خدا بود  ا امبریپ یگوو گفت ها، نیافزو  بر ا ب.

، و برخای آ  را  خدا ب  بندگا دعا ا  ناحیۀ  میتعلفقط برای آ  را  یبرخ بلك  .اند نكرده

ش، ۱۳72.)طبرسای،  اند دانسات   و مؤمناا   جنبۀ ستایش و حكایت قول رسول خدا

هاای   با خدا بدانیم، جاواب  وگوهای پیامبر چنانچ  این دعاها را گفت (96۱، ص2ج

  اا   «ینا أَوْ أَخْطَأْناا رَبَّنا ال تُؤاخِاذْنا إِ ْ نَسِا  »ا   های پیامبر خداوند در برابر این خواست 

دلیل کرامات و جایگااه    یكسا  نقل نشده است. در برخی ا  روایات این درخواست ب 

قَاالَ اللَّا ُ عَازَّ وَ جَالَّ لَسْاتُ      »، در حق امت او اجابت شده است؛ مانند: الهی پیامبر

قادر فرماود با  خااطر      د عزیاز و گارا   خداون«)أُؤَاخِذُ أُمَّتَکَ بِالنِّسْیا ِ وَ الْخَطَاِ لِكَرَامَتِکَ عَلَی

، ۱7ق، ج۱4۱۳()مجلسی، کنم. احترام و جایگاه بلندی ک  نزد من داری، امت تو را مؤاخذه نمی

إِ َّ الْاأُمَمَ السَّاالِفَةَ کَاانُوا إِذَا     ،فَقَالَ اللَّ ُ سُبْحَانَ ُ أَعْطَیتُکَ لِكَرَامَتِکَ یا مُحَمَّادُ » ( و286ص

پاس خداوناد کا  ا     «)وَ رَفَعْتُ ذَلِکَ عَنْ أُمَّتِکَ  فَتَحْتُ عَلَیهِمْ أَبْوَابَ عَذَابِی نَسُوا مَا ذُکِّرُوا

خاطر کرامت و بزرگواری تاو ایان خواساتۀ تاو را      ب  ها منزه است، فرمود: ای محمد همۀ نقص

هاا یاادآوری شاده فراماوش      های پیشاین چنانچا  کارهاایی را کا  با  آ       اجابت کردم. همانا امت

شاد، و حاال آنكا  ایان شایوه را ا  امات تاو         هاا گشاوده مای    کردند، درهای عذاب من بر آ  می

قَادْ  » ،ریبشا   بن  عبدالصمد تیمانند روا( برخی روایات ۳44، ص۱9()هما ، جبرداشاتم. 

صورت مطلق  ب  (2۱5، ص۳6و ج ۳87، ص۱8()هما ، جهایت را پذیرفتم خواست «)فَعَلْتُ
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و ذریاۀ او با  اجابات     ین خواست  فقط در حق پیاامبر است؛ اما در برخی روایات، ا

کا  خداوناد در    جعفر  بن داود ا  امام موسی  بن  رسیده است؛ مانند روایت عیسی 

این ]خواستۀ تو[ بارای تاو و   «)قَالَ ذَلِکَ لَکَ وَ لِذُرِّیتِکَ»فرماید:  می جواب دعای پیامبر

( و برخی روایاات  ۳2۱، ص۳7و ج ۱9۳، ص۳9، ج۳69، ص۱8()هما ، جذریۀ توست.

اجابات را فقاط در    (۳26، ص۱8()هماا ، ج کانم  تو را مؤاخذه نمی«)لَا أُؤَاخِذُ َ»با تعبیر 

 دارد.  بیا  می حق خود پیامبر

در روایات مربوط ب  نزول خواتیم بقره، ک  آیات بسیار باعیمتی هساتند، میاا     ج.

وایات شیع ، نزول این دو آیا ،  شیع  و اهل سنت اختالف وجود دارد. در بسیاری ا  ر

 وده،بنا بر مشهور در سال پنجم مبع  ب معراج پیامبر .در ش  معراج بیا  شده است

 ،سال و پنج ماه کی ،سال سوم، ششم، ده سال و س  ماه، دوا ده سال بعد ا  بعرتولی 

، ۱۳ش، ج۱۳74هم گفتا  شاده اسات.)طباطبایى،     سال و س  ماه قبل ا  هجرت کیو 

هاای متفااوت معاراج بیاا  شاده، عمادتاً قبال ا          تمام اقوالی ک  دربارۀ تاریخ (8۳ص

 هجرت است. 

مسلم شمرده شده است ک  سورۀ بقره مدنی و جازو اولاین    زا  سویی دیگر، این نی

ق، ۱4۱6حااتم،   ابای  نا ل شد.)ابن  آیات و سوری است ک  در مدین  بر پیغمبر اکرم

 ،ک  خواتیم بقره را نیز ا  جهت نازول  دهد می ( ظواهر اهل سنت هم نشا 99، ص۱ج

، 2ق، ج۱۳82اند)مال حویش آل غاا ی،   مرل سایر آیات سورۀ بقره، مدنی حساب کرده

إِن تُبْدُواْ مَا فاىِ أَنفُسِاكُمْ أَوْ تُخْفُاوهُ    )284این آیات را ناسخ آیۀ خی (، و حتی بر265ص

 7(.۱۱5، ص۱تاا، ج  اند.)نیشاابوری، بای     دانست و در نتیج  متأخر ا  آ (يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ

وَ این سوره) 28۱اند، فقط آیۀ  حتی کسانی هم ک  برخی آیات این سوره را مكی شمرده

، 2ق، ج۱4۱8 ،ینا یم؛ خ۱۱۱، ص۱ش، ج۱۳72)طبرسی، (هاتََّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيهِ إِلَي اللََّ

را مكای   (254اا 25۳، ص2ق، ج۱4۱8 ،ینیم( یا آیات مربوط با  رباا)خ  254ا25۳ص

دهد نازول ایان آیاات در مدینا       این شواهد نشا  میاند ن  آیات آخر سوره را.  دانست 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=281
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=281
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=281
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مگر اینكا  قائال شاویم معاراج     باشد. در این صورت، ربطی ب  معراج نخواهد داشت، 

 های مدین  صورت گرفت  است. عراجمتعدد بوده و این آی  در م

 نسيان. 2ـ1

در ماتن  ک  در حدی  رفع وجاود دارد، نیاز    رفع نسیا  ا  امت پیامبرصحت برای 

 . سورۀ بقره استدالل شده است 289 یۀب  آ تیروا

  مانناد   معناای فراماوش کارد     نسیا  در قرآ  ب  دو معنی ب  کار رفت  است: یكی ب 

                                                           ]در آنجا[ فراموش کردم جریا  مااهى را باا گو کنم.()کهاف:      من«)فَإِنِّي نَسيتُ الْحُوتَ»

گذشت و نیكوکاارخ  «)ال تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَينَكُمْ»معنای تر  عمدی، مانند  و دیگری ب    (  9۳

( 92، ص7ش، ج۱۳7۱()قرشااای، 2۳7را در میاااا  خاااود فراماااوش نكنیاااد.()بقره: 

کند  ، ا  انسا  سل  مسئولیت نمیانگاری خود انسا  باشد هایی ک  نتیجۀ سهل فراموشی

( راغاا ، نساایا  در 4۱۳، ص2 ج ش،۱۳74و قاباال مجااا ات اساات.)مكارم شاایرا ی، 

گوید هر نسایانی در انساا  کا  خداوناد آ  را      داند و می حدی  رفع را ا  نوع اول می

اعتناایی باوده؛ و هار ناوع      مذمت نموده، نسیانی است ک  اصل آ  ا  روی تعمد و بای 

انسا  در آ  معاذور شامرده شاده، نسایانی اسات کا  با  خااطر تعماد و          نسیانی ک  

طبق این تفسیر اگر نسیا  در ایان آیا     8(8۱۳ق، ص۱4۱2اعتنایی نباشد.)اصفهانی،  بی

هاایی   بخود بخشودنی اسات و اگار ماراد فراموشای     معنای فراموش کرد  باشد، خود ب 

قَادْ  »ست، با توج  با  عباارت   انگاری خود انسا  و قابل مجا ات ا باشد ک  نتیجۀ سهل

و جایگااه   (222ا22۱، ص۱ق، ج۱4۱۳طبرسی، ) «رَفَعْتُ ذَلِکَ عَنْ أُمَّتِکَ لِكَرَامَتِکَ عَلَیَّ

در نزد خداوناد، رفاع آ  اماری معقاول اسات ولای        بسیار رفیع و با کرامت پیامبر

 رساند.  را نمی اختصاصی بود  ب  امت پیامبر

 اكراه. 3ـ1
ش، ۱۳74اجبار وادار ب  کاارخ کنناد.)طباطبایى،    عناخ آ  است ک  کسى را ب م ب « اکراه»
ساورۀ نحال    ۱۱9با  آیاۀ    در روایات اماام صاادق   ( برای رفع اکراه 52۳، ص2ج

نْ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمانِهِ إاِلَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإيماانِ وَ لكِا  »استدالل شده است: 
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                          این آی  مربوط با  قضایۀ    «.مَنْ ََرَ َ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ
  ّ                                                                              عمّار یاسر است ک  قریش چند تن ا  اهل ایماا  را ا  جملا  صاهی ، باالل، خبااب،      

                     بار اثار ایان             ّ      ّ                                                        یاسر، سمیّ  و عمّار، آ ار بسیار کردند تا ا  دین برگردناد. یاسار و سامی   
                                              ظاهر پیشنهادات کفرآمیز آنا  را پاذیرفت ولای                                 ها ب  شهادت رسیدند و عمار ب        شكنج 

   ق،     ۱4۱7                                                                          در دل ا  آ  پشیما  و ناراحت بود و این آی  در این باره ناا ل شد.)شاهابی،   
   (   ۱65   ، ص ۱ ج

در این آی ، علی  کفارخ ک  بعد ا  ایما  ب  خدا کافر و مرتد شادند تهدیاد نماوده،    
اجرا  را ک  در جهاد خود دچار  حمات گشات  و در راه خادا صابر کردناد وعادۀ       مه

« مَنْ كَفَرَ بِاللَّاهِ مِانْ بَعْادِ إِيمانِاهِ    »جمیل داده، و متعرض حكم تقی  نیز شده است. جملۀ 
 عطف بار « وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ»  جواب آ ، و جملۀ« فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ»جملۀ شرطی ، 

حس  معنا کلى  گردد ک  ب  برمى« من کفر»جملۀ جواب است. ضمیر جمع در جزاء، ب  
اساترنا ا  عماوم شارط    « إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَائِنٌّ بِالْإِيماانِ  »جملۀ و داراخ افراد است. 

، مجبور شد  ب  گفتن کلمۀ کفر و تیاهر ب  آ  اسات؛  یارا قلا     «اکراه»است. مراد ا  
شود، و مقصود آی  این است ک  کسانى ک  بعد ا  ایما  تیااهر با     ی  وقت اکراه نمىه

هایشاا  مطمائن با  ایماا       شوند ولاى دل  کنند و مجبور ب  گفتن کلمۀ کفر مى کفر مى
این آیا    (5۱۱ا5۱6، ص۱2ش، ج۱۳74است، ا  غض  خدا مسترنا هستند.)طباطبایى، 
تواند شااهدی بارای حادی  رفاع      اده، میبدین سب  ک  حكم تقی  را در خود جای د

 باشد.
هام بارای رفاع اکاراه     « ...ال تُكْرَُِوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ»و « ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ...» آیۀدو 

 شوند:  مورد استدالل واقع می
ْدُ مِنَ الْغَايِّ فَمَانْ يَكْفُارْ بِ   » الطَّااغُوتِ وَ يُاؤْمِنْ بِاللَّاهِ فقاد     ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرَُّ

دین، اکراهاى نیسات. ] یارا[ راه     قبولدر «)الَ انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليم  استَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى

درست ا  راه انحرافى، روشن شده است. بنابراین، کسى کا  با  طااغوت ]بات و شایطا ، و هار موجاود        
د و ب  خدا ایما  آورد، ب  دستگیرۀ محكمى چنگ  ده است ک  گسستن براخ آ  نیسات.  طغیانگر[ کافر شو

 (259()بقره: و خداوند، شنوا و داناست.

اند، و برخی بین اکاراه با  حاق و     دانست وسیلۀ آیۀ قتال منسو   برخی این آی  را ب 
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ای کا  در   گونا   با   اند اکراه ب  باطل تفصیل داده، در اکراه ب  باطل نفی آ  را عام دانست 
کند. مراال   اکراه ب  غیر حق، وجود آ  همانند عدم آ  است و هی  حكمی را ثابت نمی

، ۱تاا، ج  العربای، بای   معروف در مسائل فقهای اهال سانت، طاالق مكارَه اسات.)ابن       
( لكن این آی  ربطی ب  حدی  رفع ندارد و ناظر ب  اختیار انساا  و نفای   2۳4ا2۳۳ص

خواستند تاا ایشاا  نیاز همانناد      می بعضی ا  پیامبر اسالمت. اکراه در اصل دین اس
. ایان آیا    حاکما  جبار و  ورگو، با  ور و فشار برای تغییر عقیدۀ ماردم اقادام نمایاد   

هاای حاق و باطال را     کند و با دالیل واضد، جدا باود  راه  اکراهی بود  دین را رد می
 (276ص، 2 ج ش،۱۳74نماید.)مكارم شیرا ی،  اعالم می

َْهُنَّ وَ ال تُكْرَُِوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَنْ يُكْارِ »

و کنیزا  خود را براخ دستیابى متاع ناپایادار  نادگى دنیاا    «)فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراَِهِنَّ غَفُورٌ رَحيمٌ
ها را ]بار ایان کاار[     خواهند پا  بمانند! و هرکس آ  خودفروشى نكنید اگر خودشا  مى مجبور ب 

ها غفور و رحیم است. ]توب  کنیاد و   اجبار کند ]سپس پشیما  گردد[، خداوند بعد ا  این اجبار آ 

 (۳۳()نور: با گردید، تا خدا شما را ببخشد.[
اناد.)حلی،   اکراه اساتفاده کارده   برخی کت  آیات االحكام ا  این آی  برای رفع تأثیر

 وعادۀ  در خصاوص ( ۱25، ص2ق، ج۱4۱4؛ حسینی جرجاانی،  ۱4، ص2ق، ج۱425
اند وعدۀ مغفرت مربوط ب  صااحبا    ک  در انتهای آی  آمده، برخی احتمال دادهمغفرتی 

هاا را   کنیزا  باشد و این برای آ  است ک  راه با گشت را ب  روی گنهكارا  نبندد و آ 
در ایان   (492، ص۱4 ج ش،۱۳74وب  و اصالح تشویق کند.)مكارم شیرا ی، سمت ت ب 

تواند شاهدی برای حدی  رفع باشد. اما اگار وعادۀ مغفارت، با       صورت این آی  نمی
شده برگردد، شاهد مناسبی برای حدی  رفع خواهد بود و معنای آی  چنین  کنیزا  اکراه
ا  ایشا  را اکراه ب   نا کارد، و بعاد ا    برده ک  مالكش و هریک ا   نا  نام»خواهد شد: 

، ۱5ش، ج۱۳74طباطباایی،  )«اکراه ب  این عمل دست  دند، خدا آمر نده و رحیم است.
  (۱58ص

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا وَ ماا أَكْرََْتَناا عَلَيْاهِ مِانَ     »کلمات سحرۀ فرعو  ک  گفتند 

ا  ایما  آوردیم تا گناهانما  و آنچ  را ا  سحر بار ماا تحمیال    ما ب  پروردگارم«)السِّحْرِ
 عنوا  شاهد و مؤید مورد استفاده قرار بگیرد. تواند ب  نیز می  (7۳کردخ ببخشاید()ط : 
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 اضطرار. 4ـ1
ا  کنناد،   محدودیتی کا  در اراده و اختیاار انساا  ایجااد مای     خاطر  اکراه و اضطرار، ب 

سب  تغییر حكم شرعى و در نتیج ، مانع مسئولیت کیفارخ  ای هستند ک   عناوین ثانوی 
های عماده   هایی با یكدیگر دارند. یكی ا  تفاوت ها و تفاوت این دو، شباهتشوند.  مى

میا  این دو آ  است ک  در اضطرار، محدودیتی کا  در اراده و اختیاار انساا  حاصال     
سب   ی نفسانی است ک  ب وسیلۀ عامل تهدیدکنندۀ انسانی نیست، بلك  صفت شود، ب  می

شاود.)محقق   عوامل طبیعی مانند گرسنگی شدید، بیماری و... برای انساا  حاصال مای   
 (67ا65، ص4ش، ج۱۳8۳داماد، 

در حدی  رفع وجود دارد ولای بارای صاحت    « ما اضطروا الی »صورت  اضطرار ب 
رآ  کریم این قسمت، در قال  حدی  رفع، برای آ  شاهد قرآنی ارائ  نشده است. اما ق

در چند آیۀ مشاب  ب  هم، حكم حالت اضطرار را ا  حكام اولیا  جادا کارده و احكاام      
 ضروری اولی  را برای انسا  مضطر، مباح ساخت  است.

يْارَ بااو َ وَ   إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ َ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ ما أَُِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَ»

خداوند، تنها ]گوشت[ مردار، خاو ، گوشات خاو  و    «)ال عادٍ فاَل إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
آنچ  را نام غیرِ خدا ب  هنگام ذبد بر آ  گفت  شود، حرام کرده است. ]ولاى[ آ  کاس کا  مجباور     

تواناد باراخ حفاا جاا       ت؛ ]و ماى شود، در صورتى ک  ستمگر و متجاو  نباشد، گناهى بر او نیس

مشااب  آ   ( ۱7۳()بقره: خود، در موقع ضرورت، ا  آ  بخورد.[ خداوند بخشنده و مهربا  است.
، «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْارَ بااو َ وَ ال عاادٍ   »صورت  سوره انعام ب  ۱45سورۀ نحل و  ۱۱5در آیات 

فَمَنِ اضْطُرَّ »سورۀ مائده با تعبیر  ۳و آیۀ « إاِلَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ»صورت  سورۀ انعام ب  ۱۱6

ها ک  در حال گرسنگى، دستشا  ب  غاذاخ دیگارخ    اما آ «)مَخْمَصَ  َ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْم َ  في
 ( نیز بیا  شده است.نرسد، و متمایل ب  گناه نباشند

بادو   صورت مطلاق و   برخی ا  این آیات، ضرورت اباح  در هنگام ضرورت را ب 
(. مرحاوم عالما    ۱59، ص۱ق، ج۱4۱5اند.)جصااص،   استفاده کارده  هی  قیدوشرطی

گویناد ایان فقاط تجاویز و      مای « إِ َّ اللَّا َ غَفُاورر رَحِایمر   »طباطبایی با استفاده ا  عبارت 
رخصتی است ک  خدا ب  مؤمنین تخفیف داده است اما مناط نهی و حرمت در صاورت  

بادین ترتیا  هرچناد باین      (945، ص۱ش، ج۱۳74طباطبایی،)اضطرار نیز وجود دارد



 عفقرآنی حدیث رواهد ش                                               97

اینك  انجام اضطراری یک عمل ب  جهت وجود رخصت باشد یا ب  جهت رفاع حكام،   
عنوا  قدر متیقن ا  آ  استنباط  توا  ب  تفاوت عمده وجود دارد؛ ولی رفع مؤاخذه را می

 کرد.  
، ۱2ق، ج۱4۱8 را ک  در روایت فق  الرضا وجاود دارد)ناوری،  « مَا اتَّقَى فِيهِ»عبارت 

 (، هم شاید بتوا  ب  مورد اضطرار ارجاع داد.25ص

 (لَایُطِيقُونَ مَایُطِيقُوا) مَا لَمْ 5ـ1
ساورۀ بقاره را    289، آیاۀ  تفسیر عیاشیو  کافیبرای این واژه ا  حدی  رفع، در کتاب 

وَ ال »هاای   تواند با  عباارت   اند. استشهادی ک  در روایت صورت گرفت  می شاهد آورده

در کتااب  « مَا اليَسْتَطِيعُونَ»عبارت باشد. « وَ ال تُحَمِّلْنا ما ال ااقَ َ لَنا بِهِ»و « حْمِلْ عَلَيْنا إِصْراًتَ
 ارجاع داد.« مَا لَا یُطِیقُو َ»توا  ب  همین مورد  را هم می 6جا( )هما دعائم االسالم

ا  فعالیات   شاود کا  انساا  را    ب  هر کار سانگین گفتا  ماى   معنی سنگین،  ب « اصر»
، 2ج ش،۱۳74گویند.)مكارم شایرا ی،   . مجا ات و کیفر را نیز گاهی اصر میدارد با مى
(. نسبت داد  اصر ب  خدا ب  این معنای اسات کا  خداوناد در برابار تمارد و       4۱۳ص

عنوا  کیفر بارایش وضاع کناد. ایان کاار بارخالف        سرپیچى انسا ، تكالیفى دشوار ب 
  خدا هی  محذورخ ندارد؛  یرا مقدمات آ  را خاود  حكمت نیست و نسبت داد  آ  ب

  (985، ص2ش، ج۱۳74طباطبایی، )اند. ها، با اختیار خود انجام داده انسا 
اش ایان اسات کا  عمال      کاربستن تمامى قدرت در عمل، ال م  معناخ ب  ب  ،«اطاق »
، 2ج هماا ، )برده آنقدر دشوار باشد ک  همۀ نیروخ انسا  در انجامش مصرف شاود.  نام
عبارت خواهد شد ا  آنچ  تمام نیروی انسا  را ا  « ما الیطیقو »( بنابراین معنی ۱۳ص

  انسا  بگیرد و هنو  هم ب  نتیج  نرسد.
اسارائیل وجاود    تكالیف شاق و مشكل، همانند تكالیف شاقى ک  در خصوص بناى 

اماری   هاا باوده اسات،    هاخ آ  سرخ داشت  و آ  هم مولود اعمال خودشا  و کیفر خیره
محال است و ن  در اسالم و ن  در ادیاا  دیگار   « تكلیف ما ال یطاق»محال نیست، ولى 

وجود ندارد، و این امر هماهنگ با منطق عقل و مسائل  حسان و قابد اسات؛ چراکا       
کند و این خود دلیلى است بر نفى مسئلۀ جبر.  خداوند حكیم هرگز چنین کارخ را نمى

را بر گناه مجبور سا د و در عین حال نهى ا  گنااه   چگون  ممكن است خداوند بندگا 
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گوید هرکس در گرو اعمال نیک و بد خویش است، و همچنین  کند؟ اینك  خداوند مى
ش، ۱۳74تقاضاخ عفو و بخشش و مغفرت نیز شواهد این مدعاست.)مكارم شایرا ی،  

 ( 4۱9ا4۱5، ص2ج
فرساا   هااخ ابتادایى طاقات    تكلیاف ، «ما الااقَ َ لَنا بِهِ»، منیور ا  المیزا مطابق تفسیر 

خالف عقل و نقل است و خاداخ تعاالى هرگاز چناین      فینوع تكال نینیست، چو  ا
، بلك  مراد، جزا و کیفرهایی است ک  در نتیجاۀ اعماال   کند تكالیفى ب  بندگا  خود نمى

صورت تكالیف دشاوار، یاا    سوء ممكن است ب  انسا  برسد. این جزاها ممكن است ب 
صاورت مساخ شاد  و امراال آ  باشاد.)طباطبایی،       های الهای، یاا با     عذاب صورت ب 

 ( 989، ص2ش، ج۱۳74
وَ ال تُحَمِّلْنا ما ال ااقَ َ »و « وَ ال تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً»بنابراین تمسک ب  هریک ا  عبارات 

 احتجااج بدو  اشكال خواهاد باود. در کتااب     برای رفع تكالیف شاق و مشكل،« لَنا بِهِ
باا فاردی یهاودی وجاود دارد کا  در       وگوی طوالنی حضرت علای  طبرسی گفت

های پیشین ضروری بوده ولای ا  امات    هایی ا  آ ، برخی احكامی ک  برای امت بخش
 تواناد  (؛ ک  می22۱ا22۱، ص۱ق، ج۱4۱۳برداشت  شده، وجود دارد)طبرسی،  پیامبر

  شاهدی مناس  برای این مطل  باشد.
پا  کرد  نجاسات ا  باد ،    ۀ، نحوبرای نما  شده معلوم یها ا مك در اموری مانند

 ی،  مااا  نما هاااقربااانیو مصارف   یقبااول ۀالمقاادس و نحااو تیا تااا ب یحمال قربااان 
مسااوی   ما (، تقابال   5۱نما  در  5۱واج )نصف رو  و نصف ش (، تعداد نما ها)

 تیا در ن اوتتفا حسن (،  ی)ن  تفاضل چندبرابرها و جزاهای آ  پاداشبا  ئ یحسن  و س
توب )محروم  ۀگناه، ثبت گناه بر در خان ، نحو تیعمل)هرچند عمل نكند(، تفاوت در ن

تخفیف داده  ، ب  امت پیامبر اکرمتوب  رشیپذ ۀنحوو ها(  طعام نیتر شد  ا  محبوب
 شده است.

هام  « هاال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسااً إاِلَّ وُسْاعَ  »های اصولی ب  قسمت صدر آی ، یعنی  در کتاب
 ( ۳۱5ق، ص۱4۱4اند.)شبر،  استدالل کرده

عبارت مربوط ب  تكلیف نفس در آیات قرآ ، شش مرتب  و با تعابیر گوناگو  آماده  
، یک مرتب  در «ال تُكَلَّفُ نَفْسٌ إاِلَّ وُسْعَها»صورت مجهول و با عبارت  است. یک مرتب  ب 
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، سا  مرتبا  در قالا  فعال     «فْساً إاِلَّ وُسْعَهاال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ»صاورت   قال  فعل غای  و ب 
ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً »صورت  و در یک مورد ب « ال نُكَلِّفُ نَفْساً إاِلَّ وُسْعَها»متكلم و با عبارت 

بایش   کس را خداوند هی ها چنین خواهد بود ک   آمده است. مفاد تمامی آ « إاِلَّ ما آتاَا
هام اساتفاده   « ما الیعلماو  »ا  این آیات در رفع  کند. تكلیف نمى ش،ا توانایی ۀاندا  ا 

 شده است.
ها، در کت  اصول ب  برخای ا  آیاات دیگار هام بارای رفاع احكاام         عالوه بر این

 اند ا : اند. برخی ا  این آیات عبارت فرسا استفاده کرده طاقت
سَفَر َ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّاام َ أُخَارَ وَ عَلَاى الَّاذينَ       لىأَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَ»ا 

چند رو  معدودخ را ]باید رو ه بدارید![ و هارکس ا  شاما   «)يُطيقُونَهُ فِدْيَ ٌ اَعامُ مِسْكين َ
بیمار یا مسافر باشد تعدادخ ا  رو هاخ دیگر را ]رو ه بادارد[ و بار کساانى کا  رو ه     

  بیمارا  مزمن، و پیر مردا  و پیر  ناا [ ال م اسات   فرساست ]همچو ها طاقت براخ آ 
 (۱84کفّاره بدهند: مسكینى را اطعام کنند.()بقره: 

کاربستن تمامى قدرت در عمل است و ال مۀ آ  ایان اسات کا      معناخ ب  ب  «اطاق »
برده آ  قدر دشوار باشد ک  همۀ نیروخ انسا  در انجاامش مصارف شاود؛ در     عمل نام

این اسات کا  هارکس رو ه بارایش مشاقت      « وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ»لۀ نتیج  معناخ جم
برخی، ا  این آی  هم همسو باا حادی    ( ۱۳، ص2ش، ج۱۳74داشت  باشد.)طباطبایی، 

ق، ۱428اناد.)مكارم شایرا ی،    اساتفاده کارده  « ما الیطاق»رفع و در جهت رفع تكلیف 
 (85ق، ص۱4۱4؛ حسینی شیرا ی، 45۳ا452، ص۱ج

و براخ خدا بار ماردم اسات کا      «)وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»ا 
)سبحانی (67: عمرا  .()آلسوخ آ  دارند ها ک  توانایى رفتن ب  کنند، آ  [او] آهنگ خان 
 (۳56، ص ۳ق، ج۱424تبریزی، 

کار سنگین و سختى بار شاما    [اسالم] در دین«)ج َحَرَ مِنْ الدِّينِ فِي عَلَيْكُمْ جَعَلَ ما»ا 
(.)مشاكینی،  9 ه:)مائاد «حَارَجٍ  مِانْ  عَلَایْكُمْ  لِیَجْعَلَ اللّ ُ یُرِیدُ ام»( و 78 :حج()قرار ندارد

 (2۱۳ق، ص۱4۱9
خواهاد، نا     خداوند، راحتى شاما را ماى  «)الْعُسْرَ بِكُمُ يُرِيدُ ال وَ الْيُسْرَ بِكُمُ هُيُرِيدُ اللَّ»ا 
 جا( )هما (۱85 :بقره.()ت شما را حم
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 ـ ما الیعلمون6ـ1
مَا جَهِلُاوا  »است. عبارت « ما الیعلمو »یكی ا  مواردی ک  در حدی  رفع وجود دارد، 

توا  با    ( را هم می25، ص۱2ق، ج۱4۱8)نوری، دعائم االسالمدر کتاب « حَتَّى یَعْلَمُوا
ماورد ا  حادی  رفاع، عاالوه بار       ارجاع داد. بنابراین، ایان « ما الیعلمو »همین مورد 

ق، ۱4۱8اشاعرخ قماى،   )ناوادر هاای   گاناۀ کتااب   شاش  گان ، در حدی  حدی  رفع ن 
؛ در حادی   «ما الیعلماو  »صورت  ب  ۱۱(۳۱ق، ص۱4۱۳)مفید، اختصاصو  ۱۱(75ص

(، و حادی   25، ص۱2ق، ج۱4۱8ناوری،  «)مَا لَا یَعْلَمُ»صورت  ب فق  الرضا گانۀ  هشت
جاا( نیاز بیاا  شاده      هما «)وَ مَا جَهِلُوا حَتَّى یَعْلَمُوا»صورت  ب  سالمدعائم االچهارگانۀ 

تناس  ادل   است. در استدالل ائم  ب  آیات قرآ ، این قسمت ا  روایت بیا  نشده، اما ب 
 اصل برائت، بسیار مورد توج  اصولیو  قرار گرفت  است. 

ذکر شده است. در این میا ، مرتب (  854و مشتقات آ  در قرآ  بسیار فراوا )« علم»
شاود. در بسایاری ا  آیاات،     دهندۀ عذر افراد غیرعالم باشد مشاهده نمی ای ک  نشا  آی 

هاا   هاسات و حتای در ماوارد فاراوا ، انساا       صحبت ا  علم الهی و نقصا  علم انسا 
دلیال عمال با      شوند؛ و یا ب  کنند سر نش می هایشا  عمل نمی سب  اینك  ب  دانست  ب 
 گردند. هایشا  با خواست می ادانستین

نیاز  « جهال »قرار دارد. اما در مقام استعمال، همۀ مشاتقات  « جهل»، «علم»در مقابل 
موردی ک  مشتقات جهال در قارآ  با  کاار      24نیست. درمجموع، « عدم علم»معنی  ب 

 گون  دارد و ا  نوع عدم علمی کا  معاذور   ها حالت مذمت و سر نش اند، بیشتر آ  رفت 
تنهاا آ  را ا    معنی سفاهت و کارهای نابخردان  اسات و قارآ  نا     باشد نیست، بلك  ب 

ق، ۱4۱4کند.)سبحانی تبریازی،   شدت مذمت هم می انسا  برنداشت  است بلك  ا  آ  ب 
   ( برای نمون :2۳8، ص۳ج

رم ا  اینكا  ا  جااهال    با  ]موسى[ گفت: ب  خدا پناه مى«)أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاَِلينَ»ا 

 (97 :بقره()باشم!
  (۳5 :انعام)(پس هرگز ا  جاهال  مباش.«)فاَل تَكُونَنَّ مِنَ الْجاَِلينَ»ا 
مان با  تاو انادر       فرماود[  خدا ب  حضرت نوح«)]إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاَِلينَ»ا 

  (49 :)هود(دهم تا ا  جاهال  نباشى. مى
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پروردگارا، و »]یوسف[ گفت: )«فْ عَنِّي كَيْدََُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجاَِلينَإاِلَّ تَصْرِ»ا 
سوخ آنا  متمایل خواهم شد و ا  جاهال  خاواهم   ها را ا  من با  نگردانى، ب  اگر مكر و نیرنگ آ 

  (۳۳ :یوسف)(بود.
یوسف ب  بارادرانش گفات[: آیاا    ]«)هِ إِذْ أَنْتُمْ جاَِلُونَقالَ ََلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخي»

  (86 :)یوسف(دانستید با یوسف و برادرش چ  کردید، آ  گاه ک  جاهل بودید؟!
 و ... .

کا    اناد  اصولیو  برای صحت استدالل اصل برائت ب  آیاتی ا  قرآ  تمساک کارده  
 زیا ن ،«قو یطیو ما ال ا ،ینس خطا،»عالوه بر اصل برائت، در موارد  اتیآ نیا  ا یتعداد

کاس را جاز    خداوند هی «)ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاَا». در آی  اند مورد استدالل واقع شده

« ماا آتاهاا  »( ماراد ا  موصاول در   7()طاالق:  کند. ب  مقدار توانایى ک  ب  او داده تكلیف نمى
حكم با  مكلاف اسات. بناابراین،      هما  وصول و رسید « ایتاء حكم»حكم و مراد ا  

مكلف نسبت ب  حكمى ک  ب  دستش نرسیده و ا  آ  آگاه نشده است، تكلیفای نادارد   
 (4۱2، ص5ق، ج۱422؛ خارا ی،  ۳۱9ش، ص۱۳85شود[.)شایروانی،   ]و مؤاخذه نمی

 اند ا : شوند عبارت می  برخی ا  آیاتی ک  در آثار اصولیو  مشاهده
 (4۱2، ص5ق، ج۱422(.)خرا ی، 7طالق: «)ساً إاِلَّ ما آتاَاال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْ»ا 

 (255، ص۱ق، ج۱4۱7(.)خویی، ۱5 :سراءا)«وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوالً»ا 
عمارا :   لآ«)ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَميزَ الْخَبيثَ مِانَ الطَّيِّابِ    ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنينَ عَلى»ا 

 (259، ص۱ق، ج۱4۱7(.)خویی، ۱76

 (4۱۱، ص5ق، ج۱422(.)خرا ی، ۳۳انفال: «)وَ ما کا َ اللَّ ُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فیهِمْ»ا 

؛ 249، ص4ش، ج۱۳87(.)تبریازی،  5۱کهاف:  «)وَ ما کُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُداً»ا 
 (.259، ص۱ق، ج۱4۱7خویی، 

توبا :  «)ُ  لِیُِضالَّ قَوْمااً بَْعادَ إِذْ َهاداهُمْ حَتَّاى یَُبایِّنَ لَُهامْ ماا یَتَُّقاوَ          وَ ما کا َ اللَّا «  ا
 (259، ص۱ق، ج۱4۱7(.)خویی، ۱۱5
(.)حیادری،  ۱45انعاام:  «)طااعِمٍ یَطْعَمُا ُ    ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلى  قُلْ ال أَجِدُ فی»ا 

 (.۱۱9، ص۳ق، ج۱425؛ صدر، 2۱۱ق، ص۱4۱2
          )انعاام:  «لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَایْكُمْ   ما لَكُمْ أاَلَّ تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّ ِ عَلَیْ ِ وَ قَدْ فَصَّلَ وَ»ا 
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  (   2۱۱    ق، ص    ۱4۱2          (.)حیدری،    ۱۱6
ق، ۱۳97(.)عااملی،  42انفال: «)مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ  لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْیى»ا 
  (29، ص2ج

    جا(         (.)هما    ۱۳۱        )انعام: «بِیُلْمٍ وَ أَهْلُها غافِلُو َ  ذلِکَ أَ ْ لَمْ یَكُنْ رَبُّکَ مُهْلِکَ الْقُرخ»ا 

أُمِّها رَسُوالً یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِنا وَ ما کُنَّا   حَتَّى یَبْعَ َ فی  وَ ما کا َ رَبُّکَ مُهْلِکَ الْقُرخ»ا 
، 2ق، ج۱427(.)حساینی شایرا ی،   56قصاص:  «)أَهْلُها ظالِمُو َ إاِلَّ وَ  مُهْلِكِی الْقُرخ

 (2۱7ا2۱9ص

 . حسد7ـ1
حالتى نفسانى است ک  صاح  آ  سل  کمال و نعمت متوهمى را ا  غیار آر و  «حسد
کند، چ  واقعا نعمت باشد یا نباشد، چ  آ  نعمت را خود دارا باشاد یاا نا ، و چا       می

  (۱۱5ش، ص۱۳88 بخواهد ب  خودش برسد یا ن .)خمینی،
رُفِاعَ عَانْ   »صورت مطلق است:  آنچ  در حدی  رفع وجود دارد، ابتدا رفع حسد ب 

، خصاال و  توحیاد های  اما در انتهای حدی  رفع کتاب...«. أُمَّتِی تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ الْحَسَدُ 
وجاود  « فَةٍمَا لَامْ یَنْطِاقْ بِشَا   »قید « حسد، طیرة، و التفكر فی الوسوسة فی الخلق»بعد ا  
بعاد ا  حساد قارار    « مَا لَمْ یُیْهِرْ بِلِسَا ٍ أَوْ یَادٍ »صورت  ، این قید ب کافیدر کتاب دارد. 

تواند قرین  و مؤید این باشد  ( و این می49۳ا492، ص2ق، ج۱4۱7 ،ینیکلگرفت  است)
صورتی است ک  منجر ب  بیاا   باانی و اقادام عملای      ب  مقید ک  رفع مؤاخذه ا  حسد

 ،آمدهدربارۀ حسد آنچ  در قرآ  رسد  ( ب  نیر می29، ص2ق، ج۱428دد.)انصاری، نگر
 شده و اقدامات عملی حسودان  است:   حسدهای اعمال

دلیال   آر و ]و تالش[ اهل کتاب نسبت با  برگرداناد  اهال ایماا  ا  ایماا ، با        ا
بَعْدِ إيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِاهِمْ   وَدَّ كَثيرٌ مِنْ أََْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ»حسادت: 

ءٍ  كُالِّ ََايْ    مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّاهُ بِاأَمْرِهِ إِنَّ اللَّاهَ عَلاى    

کردند شما را  دواندا آر و مى ها ریش  بسیارخ ا  اهل کتاب، ا  روخ حسدا ک  در وجود آ «)قَديرٌ
ها کاامال روشان شاده اسات.      بعد ا  اسالم و ایما ، ب  حال کفر با  گردانند؛ با اینك  حق براخ آ 

ها را عفو کنید و گذشت نمایید؛ تاا خداوناد فرماا  خاودش ]فرماا  جهااد[ را بفرساتد؛         شما آ 

 (۱۱6 :بقره)(خداوند بر هر چیزخ تواناست.
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 و خانادانش داده:  نسبت ب  فضایلی ک  خداوند ب  پیاامبر حسادت اهل کتاب  ا
ما آتاَُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْناا آلَ إِبْاراَيمَ الْكِتاابَ وَ الْحِكْمَا َ وَ       أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى»

  خدا ا  فضلش ب  آنا  [، و بر آنچ یا اینك  نسبت ب  مردم ]پیامبر و خاندانش«)آتَيْناَُمْ مُلْكاً عَظيماً
، ]کا  یهاود ا  خانادا  او هساتند نیاز،[ کتااب و       ور ند؟ ما ب  آل اباراهیم  بخشیده، حسد مى

 (54ء: ()نسا[ قرار دادیم. اسرائیل ها ]پیامبرا  بنى حكمت دادیم؛ و حكومت عییمى در اختیار آ 
  ساب  نسبت حسادت داد  ب  مسالمانا ، توساط متخلفاا  ا  صالد حدیبی )با       ا

مَغانِمَ لِتَأْخُاذُوَا    سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى»غنایمی ک  مسلمانا  ب  دست آوردناد(:  
يَقُولُونَ بَالْ  ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ يُريدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كاَلمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَا 

                      آورد  غناایمى حرکات          دسات                            هنگامى ک  شما باراخ با   «)حْسُدُونَنا بَلْ كانُوا ال يَفْقَهُونَ إاِلَّ قَليالًتَ
                    خواهند کالم خادا را         ها مى                                    بگذارید ما هم در پى شما بیاییم، آ  »       گویند:                            کنید، متخلفا  ]حدیبی [ مى

           ها ب   ودخ     آ   «                    ند ا  قبل گفت  است!         گون  خداو                                    هرگز نباید ب  دنبال ما بیایید؛ این »                 تغییر دهند؛ بگو: 

  (  ۱5       ()فتد:       فهمند.                 ها جز اندکى نمى        ولى آ   «       ور ید!                       شما نسبت ب  ما حسد مى »       گویند:     مى
کننده)در  ماانی کا     برای پناه برد  ب  خداوند ا  شر حسادت دستور ب  پیامبر ا

. وَ مِانْ ََارِّ حاسِادٍ إِذا    الْفَلَاقِ ..    قُالْ أَعُاوذُ بِارَب    »حسادت خود را آشكار کرده باشاد(:  

 (5 :)فلق(.ور د برم ب  پروردگار...[ و ا  شرّ هر حسودخ هنگامى ک  حسد مى ]پناه مى«)حَسَدَ
شاده را بیاا  کارده، ولای در      بنابراین قرآ  فقط مؤاخذه نسبت ب  حسدهای اعماال 

 گیری نمود.   توا  ا  آ  مفهوم نشده ساکت است و نمی برابر حسدهای اعمال
دارد، با ظاهر  ظاهر حدی  رفع، ک  مؤاخذه را ا  حسد برمی فرماید خ انصاری میشی

( در روایات نیز عباراتی بسیار ۳9ق، ص۱428بسیاری ا  اخبار مخالف است.)انصاری، 
ا  بین خورد و  حسد ایما  را می«)إِ َّ الْحَسَدَ لَیَأْکُلُ الْاِیمَا َ کَمَا تَأْکُلُ النَّارُ الْحَطَ َ»تند مانند 

 «آفَةُ الدِّینِ»(، ۳95،ص۱5ق، ج۱4۱6()عاملی، ساو اند  گون  ک  آتش هیزم را می برد، هما  می
های  هما (، ا  صفات منافقین)هما ( و یكی ا  پای «)ساخط لنعمتی» (،۳99)هما ، ص

اناد کا  حساد در هماا       ( شمرده شده است. برخی تصرید کارده ۳97کفر)هما ، ص
منافی عدالت است. محقق حلی حسد و دشمنی ماؤمن با     مرحلۀ قلبی نیز معصیت و

ق، ۱4۱8داناد)حلی،   مؤمن را گناه و ظاهر کرد  آ  را موج  ا  بین برد  عدالت مای 
گوید اختالفی در  ( و شهید ثانی هم این دو را ا  گناها  کبیره دانست  و می۱۱7، ص4ج



 931۷پاییز و زمستان م، ، سال دهم، شماره بیست پژوهی لنام  حدیثصفدو   999

ماورد، وعادۀ عاذاب    حرام بود  این دو وجود ندارد و در روایات بسیاری بار هار دو   
باشند؛ اما ا  این جهت فقط تیااهر با     برندۀ عدالت می صورت مطلق ا  بین رسیده و ب 

اند ک  بغض و  حسد ا  اعمال قلبی هستند و بدو  اظهار آ   آ  را منافی عدالت دانست 
توا  ا  او نفی عدالت کرد وگرن  هرچند بدو  اظهار باشند، با  هم حرام خواهناد   نمی
د  حساد تصارید   ب  گناه باو شیخ انصاری نیز  ۱2(۱84، ص۱4ق، ج۱4۱۳عاملی، بود.)
شود ک  حسد را معصیت و تیاهر ب  آ  را  را یادآور می شرایعکند و مطل  صاح   می

 أوثق الوسائل( صاح  ۳8ا۳7ق، ص۱428داند.)انصاری،  موج  خدش  ب  عدالت می
نْ أََْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيمانِكُمْ وَدَّ كَثيرٌ مِ»حدی  رفع را مخالف با هما  آیات 

ماا آتااَُمُ اللَّاهُ مِانْ       أَمْ يَحْسُدُونَ النَّااسَ عَلاى  »( و ۱۱6بقره: «)كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ

 ( 295ق، ص۱۳96دانست  است.)تبریزی،  (54 :)نساء«فَضْلِهِ

 . طيره8ـ1
وسایل  حرکات    ها فال باد را با    است، و چو  اغل ، عرب« ال بد  د ف»معنى  تطیر ب 

 نامیدناد.  دهند، این کار را تطیر و بهرۀ هرکسى ا  شر را طاائر او مای   پرندگا  انجام می
فال نیک و بد اثر طبیعای نادارد، ولای در میاا       (5۳2، ص۱5ش، ج۱۳74)طباطبایی، 

حرکت، و فال بد موجا  سساتی،    جامع  اثر روانی دارد. فال نیک موج  امیدواری و
شدت محكوم و ا   شود. در روایات اسالمی، تطیر)فال بد  د ( ب  ناامیدی و ناتوانی می

 ( ۳۱7، ص9ش، ج۱۳74آ  نهی شده است.)مكارم شیرا ی، 
سا  مرتبا  تطیار مطارح شاده اسات: یكای درباارۀ قاوم حضارت            مجیددر قرآ  

دربااارۀ قاوم حضارت    و دیگاری   ، یكی دربارۀ قاوم حضارت عیسای   موسی
، و در هر س  مورد هم مراد ا  آ  هما  رفتاار ناپساندی باوده کا  اقاوام آ       صالد

اند، پیامبر و یارا  او را مایۀ شومی و عامل این سختی  افتاده پیامبرا  هرگاه ب  سختی می
و فال بد را در خصوص پیامبر و یاارا  او، کا    « طیره»کردند و بدین ترتی   معرفی می

 دادند:   تگرا  جامع  بودند، انجام میهدای
وَ مَانْ مَعَاهُ أاَل إِنَّماا      وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَ ٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوساى   فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَ ُ قالُوا لَنا َذِه»

                              تند، بلك [ هنگامى کا  نیكاى                تنها پند نگرف       ها ن         اما آ ]«)اائِرَُُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرََُمْ ال يَعْلَمُونَ
     هاا                                 ولى موقعى ک  بدخ ]و بال[ ب  آ    .« ماست         خاطر خود     ب  »       گفتند:           رسید، مى       ها مى                ]و نعمت[ ب  آ 
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           هاا نازد                                        آگااه باشاید سرچشامۀ هماۀ ایان       «                            ا  شومى موسى و کسا  اوسات!  »       گفتند:           رسید، مى    مى

  (   ۱۳۱         ()اعراف:       دانند!        ها نمى                     خداست؛ ولى بیشتر آ 
و یارا  او مارتبط   ها را ب  موسی علت اصلی قحطی قوم موسیدر این آی ، 

، 8ش، ج۱۳74شاامردند.)طباطبایی،  هااا را شااوم و نااامیمو  ماای    کردنااد و آ  ماای
 (۳۱8ش، ص۱۳74؛ مكارم شیرا ی، 26۱ا26۱ص
ماا  »آناا  گفتناد:   «)نَّا عَذابٌ أَلايمٌ قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِ»

دانیم[، و اگر ]ا  این سخنا [ دسات برنداریاد،    ایم و وجود شما را شوم مى شما را ب  فال بد گرفت 

 (۱8()یس: شما را سنگسار خواهیم کرد و شكنجۀ دردناکى ا  ما ب  شما خواهد رسید!
قحطای باارا  را    اند ک  دانست  را مربوط ب  قوم حضرت عیسی آیاتخی این بر

، ۳ق، ج۱4۱9دانستند.)سامرقندی،   و یاارا  او مای   واسطۀ شومی حضرت عیسی ب 
معناخ آی  این است ک  مردم قری  ب  رسوال  گفتند: ما شما را بد قدم و  (۱2۱ا۱۱6ص

خوریم ک  اگر دست ا  سخنا  خاود برنداریاد و تبلیغاات     دانیم، و سوگند مى شوم مى
کنایم، و   بارا  مى نا  ب  کار دعوت بپردا ید، ما شما را سنگخود را تر  نكنید و همچ

 ( ۱۱8، ص۱7ش، ج۱۳74ا  ما ب  شما عذابى دردنا  خواهد رسید.)طباطبایی، 
ماا تاو   »ها گفتند:  آ «)قالُوا ااَّيَّرْنا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ قالَ اائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ»
فاال ]نیاک و[ باد شاما نازد      »گفات:   []صاالد « کسانى ک  با تو هستند ب  فال بد گرفتیم!را و 

 (خاورده!  گردد[(؛ بلك  شما گروهى هستید فریا   خداست ]و همۀ مقدّرات ب  قدرت او تعیین مى
 (47)نمل: 

خطاب کردند ک  ما ب  تو و ب  هرکس ک  باا   صالدحضرت پس اینك  مردم ب  
دانایم، چاو     مسلكانت را شوم ماى  عنایش این است ک  تو و هم نیم م توست تطیر مى

هاا و بالهاا شادیم،     بینیم ا  رو خ ک  تو قیام ب  دعوت خود کردخ ما گرفتار محنت مى
طائرتاا  نازد   »آوریم. صاالد در پاساخ تطیار آناا  فرماود:       پس هرگز ب  تو ایما  نمى

مساتوج  آ  اسات نازد     تا  ا  شر، و آ  عذابى ک  اعماال شاما   یعنى بهره« خداست
 (5۳۳ا5۳2، ص۱5ش، ج۱۳74خداست.)طباطبایی، 

ا  نیر قرآ  و روایات اسالمی، عملی مردود و ناپسند اسات و در   یزبنابراین طیره ن
هرچناد ماوارد    (۳۱6، ص9ش، ج۱۳74حد شر  معرفی شده است.)مكارم شیرا ی، 
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است، نسبت با  فاال باد     شده آمده و اعمال  با  های ب  شده در قرآ ، فال بد  د  مطرح
گیری قابل قبولی ارائا  کارد.    توا  ا  آ  مفهوم و نمی نشده ساکت است های اعمال  د 

هرچند در مرحلۀ نفس بااقی بماناد، ماورد     ند حسدتوا  گفت همان بلك  ا  جهاتی می
 تواند شاهدی برای حدی  رفع واقع بشود.   نهی قرار دارد؛ لذا ا  این جهت نمی

 . وسوسه9ـ1
خیزد، سپس با  هار    آالت برمی خورد   ینت هم ای است ک  ا  ب  سوس  صدای آهست و

و بعد ا  آ  ب  خطورات و افكار بد و ناامطلوبى کا  در دل و   صدای آهست  گفت  شده، 
خوانناد   اخ اسات کا  در گاوش فروماى     شود، و شبی  صداخ آهست  جا  انسا  پیدا مى

معناى مصادرخ   « وساواس ( »472، ص27ش، ج۱۳74.)مكارم شیرا ی، اطالق گردیده
مِنْ آید، و در آیۀ چهارم سورۀ ناس ) گر( نیز مى وسوس «)فاعل»معنى  دارد، ولى گاهى ب 

بناابراین آهسات  باود  و  شات     جاا(   ( ب  همین معنى است.)هما ََرِّ الوَسْواسِ الْخَنَّاس
 بود  در معنای وسوس  وجود دارد.  

دیگر مروری ب  این قسامت ا     باری ؟ستچی رفع  یمنیور ا  وسوس  در حداما 
 اندا یم: روایت می

  ،یا بابو ابن).«مَا لَمْ یَنْطِقْ بِشَفَةٍ وَ التَّفَكُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْقِوَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَةُ »ا 
 ( 4۱7، ص2ش، ج۱۳92؛ همو، ۳5۳ق، ۱۳68

مَاا لَامْ یَنْطِاقِ الْاِنْسَاا ُ      ی الْوَسْوَسَاةِ فِای الْخَلْاقِ   وَ التَّفَكُّارُ فِا  وَ الطِّیَرَةُ وَ الْحَسَادُ  »ا 
 (56، ص۱ق، ج۱4۱۳ ،همو)«بِشَفَةٍ.

مَاا لَامْ یَنْطِاقْ بِشَافَةٍ وَ لَاا      وَ التَّفَكُّرُ فِی الْوَسْوَسَاةِ فِای الْخَلْاقِ    وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَةُ »ا 
  (5۱ص ق،۱4۱4ابن شعب  حرانی، «). لِسَا ٍ

وَ الْحَسَادُ مَاا لَامْ یُیْهِارْ بِلِسَاا ٍ أَوْ       وَ الْوَسْوَسَةُ فِای التَّفَكُّارِ فِای الْخَلْاقِ    یَرَةُ وَ الطِّ»ا 
 (49۳ا492، ص2ق، ج۱4۱7 ،ینی)کل«یَدٍ.

مان  ، خصاال ، توحیاد هاای   آنچ  مربوط ب  وسوس  در حدی  رفع آمده، در کتاب
و در « فِای الْوَسْوَسَاةِ فِای الْخَلْاقِ     وَ التَّفَكُّارُ »صورت  ب  تحف العقولو  الیحضره الفقی 
مَا لَامْ  »قید آمده است. « وَ الْوَسْوَسَةُ فِی التَّفَكُّرِ فِی الْخَلْقِ»صورت  ب  کافیعبارت کتاب 

قارار  « حساد »و بعد ا  « مَا لَمْ یُیْهِرْ بِلِسَا ٍ أَوْ یَدٍ»صورت  ب  کافیدر کتاب  «یَنْطِقْ بِشَفَةٍ
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تر است و شاید اشتباه ا  ناحیۀ  گوید عبارت کافی مناس  ری میگرفت  است. شیخ انصا
 ( ۳8، ص2ق، ج۱428راوی صورت گرفت  باشد.)انصاری، 
چا  چیازی   « وسوس  در تفكر»یا « تفكر در وسوس »ب  هر حال، در این حدی ، ا  

مان  هاای عربای و فارسای بار      اراده شده است؟ مرحوم محمدتقی مجلسای در شارح  
، ۱ق، ج۱4۱9 ،ی)مجلساابرخاای احتماااالت را مطاارح کاارده است.، الیحضااره الفقیاا 

هاا را با  سا      مرحاوم محمادباقر مجلسای آ     (46۱، ص۱ق، ج۱4۱4 همو، ؛۱6۱ص
ناوعی،   ( و دیگارا  هام با    ۳64ا۳6۳، ص۱۱ق، ج۱4۱4احتمال تقسیم کرده)مجلسی، 

 د. ان تری بیا  کرده تر یا با عبارات تغییریافت  صورت خالص  همین احتماالت را ب 
وجو در اماور ماردم و ساوءظن     سب  تفكر و جست ب  طا یش یها مراد وسوس  .۱

 یاریا اخت ،امر اگر در حد خطور صارف باشاد   نیها باشد. ا نسبت ب  اعمال و رفتار آ 
)مانند قبول نكرد  شهادت یظن و گما  خود اثرات عمل نیب  ا دینبا یول ستیانسا  ن

 (۳6۳.)هما ، صدیآنا  و...( مترت  نما
. مراد این است ک  هنگامی ک  انسا  در امر خلقت و آفرینش مخلوقاات و مبادأ   2

گری و  پردا د، شیطا  برای گمراهی انسا  ب  وسوس  ها ب  تفكر و اندیش  می خلقت آ 
گون  امور اسات. مرحاوم مجلسای     و این« خالق خدا»سمت  پردا د و ذهن او ب  اغوا می

فرماید  ( شیخ انصاری هم می۳64داند.)هما ، ص   میشواهد برای این احتمال را فراوا
اخبار در مورد عفو ا  این نوع وسوس  در تفكر، فراوا  و مستفیض اسات، و برخای ا    

 (۳8، ص2ق، ج۱428)انصاری، .کند روایات آ  را نیز ذکر می
. اینك  انسا  در قضا و قدر الهی، خلق اعمال بندگا ، آفرینش برخی شرور مانناد  ۳

و موجودات موذی، جهنم و خلود کفار در آ  و... اندیشا  کناد. ایان اماور تاا      شیطا  
 جایی ک  ب  شک در حكمت و عادالت خداوناد منجار نشاود ماورد بخشاش اسات.       

 (۳64، ص۱۱ق، ج۱4۱4)مجلسی، 
ا  میا  این احتماالت، مرحوم مجلسی شواهد احتمال دوم را فراوا ، ولای احتماال   

، «ینطاق بشافة   ما لم»جا( شیخ انصاری نیز با توج  ب  قرینۀ  داند.)هما  تر می اول را قوی
 (.4۱، ص2ق، ج۱428داند.)انصاری،  تر می احتمال اول را مناس 

ا  تمام پنج مورد مشتقات اما آنچ  ا  وسوس  در قرآ  آمده، کدام است؟ باید گفت: 
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 دموسوس  ک  در قرآ  آمده، دو مورد ا  آ  مربوط ب  وسوسۀ شیطا  ب  حضارت آ 
و حوّاست ک  منجر ب  خروج آنا  ا  بهشت شد. خداوند در این باره ا  شیطا  با تعبیر 

عنوا  دشمن  ( ب ۱۱7ط : )«كَ وَ لِزَوْجِكَعَدُوٌّ لَ»، (22 :)اعراف«إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبينٌ»
ُما بِغُارُ  »عنوا   گری او ب  و حوا، و ا  کار وسوس  حضرت آدم و با  ایان   «)ور َفَاداَلََّ
 ( یاد کرده است.22ها را با فری  ]ا  مقامشا [ فرود آورد()اعراف:  ترتی ، آ 

دو مورد دیگر در سورۀ ناس ذکر شده ک  در آ  شر بود ، محال صادور)ا  ناحیاۀ    
ها( مطارح شاده و خداوناد     جن و مردم( و محل نفوذ و تأثیر آ )در درو  سینۀ انسا 

قُالْ أَعُاوذُ   »  برای در اما  ماند  ا  آ  ب  خداوند پناه ببرد: دهد ک را فرما  می پیامبر

اخ «)صُادُورِ النَّااسِ    النَّاسِ... * مِنْ ََرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ الناس * الَّذي يُوَسْاوِسُ فاي     بِرَب 
هاا   ینۀ انساا  کار، ک  در درو  س گر پنها  برم ب  پروردگار مردم، ... ا  شرّ وسوس  پیامبر، بگو پناه مى

 (9ا4()ناس: انسا . ا  یا باشد جنّ ا  کند، خواه وسوس  مى

گوید  یک مورد هم برای بیا  میزا  علم الهی و احاطۀ او ب  احوال انسا  است و می
 حتى ب  آنچ  در  وایااخ دل ها و  خدا ب  همۀ امور مخفی و پنها  در درو  نفس انسا 

ما انسا  را خلاق کاردیم و ماا    »ر عالم  طباطبایی دارد و ب  تعبی یآگاه ،گذرد مى انسا 
اش آگاهیم و نیز همواره ا  رگ قلابش   همواره تا هستى او باقى است ا  خاطرات قلبی

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْساانَ وَ نَعْلَامُ ماا    (: »5۱6، ص۱8ش، ج۱۳74تریم)طباطبایی،  ب  او نزدیک

 (۱9 :ق«).بُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِتُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَ
هاای شایطا ، باا     موارد فراوا  دیگر هم مربوط ب  نفس، کارهای نفسانی و وسوس 

توا  ب  چناد دسات  و طایفا  تقسایم      ها را می غیر واژۀ وسوس  مطرح شده است ک  آ 
 کرد:

 آميز الف. موارد مذمت
های نفس،  دلیل فریبندگی و اغواگری ب ها  موارد فراوانی وجود دارد ک  اعمال انسا 
 مورد سر نش قرار گرفت  است. برای نمون : 

                                                                            ا اعمال و رفتار کسانی ک  در برابر دعوت پیغمبرا  الهی ب  توحید صورت گرفتا ،  
      نفاس                  اسااس و هاواخ           هاخ بى                  آنا  فقط ا  گما   «)   ِ ْ  َ َّ ِ ُ  َ  ِ َّ    َّ َّ  َ     َ ْ َ    ْ َ ْ ُ ُ إِنْ يَتَّبِعُونَ إاِلَّ الظَّنَّ وَ ما تَهْوَى الْأَنْفُسُ »       مانند: 

             آیاا چناین     «) َ ْ ُ ُ ُ ُ   ْ َ ْ َ ْ ُ ْ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ     َ  َ ُ َّ      َ ُ ْ  َ ُ  ٌ  ِ      َ ْ  أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما ال تَهْوى »   (؛   2۳       ()نجم:       کنناد           پیروخ مى
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   (                                                                                         نیست ک  هر  ما ، پیامبرخ چیزخ برخالف هواخ نفاس شاما آورد، در برابار او تكبار کردیاد؟!     
  (  87       )بقره: 
 ِ َّ    َّ ْ َ  َ َ َّ  َ ٌ  ِ   ُّ  ِ     إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّاارَةٌ بِالسُّاوءِ        َ ِّ ُ  َ ْ  بَرِّئُ نَفْسي َ     ُ وَ ما أُ »  :    اند  خو   ی م    ها   ی                       نفس را دستوردهنده ب  بد  ا 

           هاا امار                                   ک  نفس )سرکش( بسیار با  بادی        یرا      کنم   ی                        من هرگز خودم را تبرئ  نم) « ِ َّ     َ ِ َ  َ ِّ إاِلَّ ما رَحِمَ رَبِّي

  (  5۳   :   وسف ی )(                                   کند؛ مگر آنچ  را پروردگارم رحم کند!    مى
                          داختن او با  چااه، و در                                                  کنندۀ اعمال  شتی مانند رفتار برادرا  یوسف در ان         ا تزیین

             هاا[ گفات:                      ]حضرت یعقوب ب  آ  ) «   َ  َ ْ  َ َّ َ ْ  َ ُ ْ  َ ْ ُ ُ ُ ْ  َ ْ  ً قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً »                       نسبت د دی داد  ب  او:

  (  8۳  و     ۱8        ()یوسف:                                          هاخ نفسانى شما این کار را برایتا  آراست !     هوس »
              نفاس سارکش،     «) ِ  َ َ َ َ ُ هِ فَقَتَلَهُ َ َ َّ َ ْ  َ ُ  َ ْ ُ ُ  َ ْ َ  َ  فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخي »                                  ا ترغی  ب  کشتن برادر توسط قابیل: 

  (  ۳۱         ()مائده:                                      کم کم او را ب  کشتن برادرش ترغی  کرد.
َ  ً ِ  ْ  ََ  ِ           قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِاهِ فَقَبَضْاتُ قَبْضَا ً مِانْ أَثَارِ       »                            ا  یبا جلوه داد  کار سامری:   َْ  ُ  ْ  ََ  َ ِ  ِ    ُ  ُ  َْ  ْ  َ    ِ ُ  ْ  ُ  َ َ   

                      ها ندیدند؛ من قسامتى                       من چیزخ دیدم ک  آ »     گفت:   «) َ ْ  نَفْسي       َّ ُ  ِ  َ َ َ ْ ُ    َ  َ  ِ َ  َ َّ َ ْ   الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لي
                             چنین ]هواخ[ نفس من این کاار                                                                 ا  آثار رسول)و فرستادۀ خدا( را گرفتم، سپس آ  را افكندم، و این

  (  69      ()ط :                     را در نیرم جلوه داد!
داناد و نتاایج ساوء     ها را یک نوع عمل فریبكاران  می در تمامی این موارد، قرآ  آ 

 کند. گون  اعمال را هم بیا  می این

 ارد تشويق و تمجيدكنندهب. مو
هاای آناا     های نفس را ا  ویژگای  در مقام ستایش افراد باایما ، مخالفت با خواست 

 شمارد. مانند:  برمی
                                کاس کا  ا  مقاام پروردگاارش           و آ   «) َ  َ َّ   َ ْ    َ  َ   َ  َ ِّ ِ  َ  َ َ     َّ ْ َ  َ ِ   ْ َ    وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَاوى  »  ا 

   (   4۱       ا عات:    ()ن                                   ترسا  باشد و نفس را ا  هوخ با دارد.
 َ   َ  َ ِّ َ    ُ ْ ِ ُ  َ  َ َّ    فاَل وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّاى   »      بود :             های پیامبر                               ا مخالفت با نفس و تسلیم قضاوت

ْ    ً        أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَايْتَ وَ يُسَالِّمُوا تَسْاليماً        ُ َ ِّ ُ  َ       َ َ َ  َ ْ َ ُ ْ  ُ َّ    َ ِ ُ     يُحَكِّمُوكَ فيما ََجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال يَجِدُوا في  َ    ُ ِّ  َ  ُ َ  َ  ْ  َ  َ  َّ  ِ ً   َ  َ  ْ  ِ  ِ  ُ      با     «) َْ 
                                                           اهند بود، مگر اینك  در اختالفاات خاود، تاو را با  داورخ                ها مؤمن نخو                       پروردگارت سوگند ک  آ 

          ()نسااء:  .               تسالیم باشاند                                                                  ً   طلبند؛ و سپس ا  داورخ تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند و کاامالً 
95  )  
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 َ ْ ُ ِ ِ ْ  َ   ُ    ِ َّ ُ ْ   أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُامْ       َ َ َ ُ    ِ  فَرَجَعُوا إِلى »                                                   ا اعتراف ب  ظالم بود  خود در مخالفت با پیاامبرا :  

 («  ّ                       حق ا کا  شاما ساتمگرید!   »ها ب  و جدا  خویش با گشتند و )ب  خود( گفتند:  آ ) « ُ  َ مُونَ َ ْ ُ ُ    َّ  ِ أَنْتُمُ الظَّالِ
  (  94   :       )انبیاء

در این موارد هم کار نفس اموری نامطلوب جلوه داده شده و کار مؤمنا  واقعی ک  
 شود. کنند، امری ستوده معرفی می در برابر این اعمال نفس ایستادگی می

 ج. موارد تهديدآميز
                                     اگر آنچا  را در دل داریاد، آشاكار      «) َ ْ ُ ِ ُ ْ  َ ْ  ُ ْ ُ  ُ  ُ   ِ ْ ُ ْ  ِ ِ    َّ ُ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ     ِ ْ  ُ ْ ُ        إِنْ تُبْدُوا ما في   َ وَ »  ا 

  (   284        ()بقره:     کند.                                                   سا ید یا پنها ، خداوند شما را بر طبق آ  محاسب  مى
شاود   خوبی معلوم می توا  ارائ  کرد ک  در چنین مواردی نیز ب  مواردی دیگر هم می

توا  چنین نتیج  گرفت کا    بنابراین می های نفس مطلوب پروردگار نیست. سوس ک  و
حدی  رفع در خصوص وسوس ، شاهد قرآنی ندارد. مگر اینك  گفت  شود در تمام این 

گرفتا  بار آ  دساتورات     موارد، آنچ  در نهایت صورت گرفت ، اقدامات عملی صاورت 
ید)مقید ب  عدم ترتی  عملی( آ  است. نفسانی بوده و رفع آ  در مورد روایت، رفع مق

  ،  « َ   َ ْ  ُ ْ ِ ْ  ِ ِ َ  ٍ  َ ْ  َ ٍ مَا لَمْ یُیْهِرْ بِلِسَا ٍ أَوْ یَدٍ»گوید:  هماهنگ است ک  می کافیاین توجی  با عبارت کتاب 
  إِنْ تُبْادُوا ماا فاي    »               قرآنی همانناد    برخی عبارات     و با   «  َ   َ ْ  َ ْ ِ ْ  ِ َ َ ٍ مَا لَمْ یَنْطِقْ بِشَفَةٍ»              ولی با عبارات 

 ( هماهنگی تمام و کاملی ندارد.284بقره: «)بْكُمْ بِهِ اللَّهُأَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِ

   و غلطسهو  .11ـ1
مَاا لَاا   »اناد ا :   هشت مورد ا  مؤمن برداشت  شده است ک  عبارت فق  الرضادر روایت 

مَاا  »، «مَا اتَّقَى فِی ِ»، « ِمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَیْ»، «الْغَلَطَ»، «السَّهْوَ»، «النِّسْیَا َ»، «مَا لَا یَتَعَمَّدُ»، «یَعْلَمُ
، «النِّسْایَا َ »، «مَا لَا یَعْلَامُ »ا  این موارد عبارات   (25، ص۱2ق، ج۱4۱8نوری، «.)لَا یُطِیقُ

مَا لَاا  »های  عبارت  . شود ب  موارد مشاب  خود ملحق می  « مَا لَا یُطِیقُ»، «مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَیْ ِ»
« السَّاهْوَ »ارجاع داد. عباارت  « اضطرار»را ب   «مَا اتَّقَى فِی ِ»و « خطا»توا  ب   را می «یَتَعَمَّدُ

ن  در « الْغَلَطَ»هم وجود دارد. ولی عبارت  من الیحضره الفقی در حدی  رفع، در کتاب 
در قرآ  ب  کاار  « غلط»های حدی  رفع نییری دارد، و ن  در مشتقات واژۀ  میا  عبارت
 رفت  است.
( ا  55۱، ص۱8ش، ج۱۳74ت و ناادانی اسات.)طباطبایی،   معنی مطلق غفلا  سهو ب 
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نوعی صافات   مشتقات این کلم  دو مرتب  در قرآ  ب  کار رفت  است. در هر دو مورد ب 
فااىِ غَمْاارَة َ »صااورت  کنااد: یكاای در سااورۀ ذاریااات باا  منكاارا  قیاماات را بیااا  ماای

بادو  دلیال علماى    بدو  علم و »( نسبت ب  کسانی ک  فرورفت  در جهل و غفلت«)سَاَُونَ
کردند، و در آ  ا  روخ مینا  و تخماین شاک و تردیاد      بع  و جزا داورخ مى ۀدربار

 جا( هما .«)شدند نموده، منكر آ  مى
کشات  بااد   «)قُتِلَ الخٰرَّاصُونَ* الَّذِينَ َُمْ فىِ غَمْرَة َ سَااَُونَ* يَسٰالُونَ أَيَّاانَ يَاوْمُ الادِّينِ     »ا 
کنناد:   اند و پیوست  ساؤال ماى   ها ک  در جهل و غفلت فرورفت  ا[! هما ه گویا  ]و مرگ بر آ  دروغ

 (۱2ا۱۱()ذاریات: «رو  جزا چ  موقع است؟!»
( نیاز در  انگار در نماا   سهل«)عَن صَلَاتهِِمْ سَاَُونَ»صورت  و دیگری در سورۀ ماعو  ب 

هام کا  تیااهر با  ایماا       کسى »کنندگا  رو  قیامت بیا  شده است و  وصف تكذی 
دهد بااکى   خواند ک  عمال نشا  مى خواند، اما طورخ مى کند و نما  مسلمانا  را مى مى

کننادگا  رو  قیامات قارار گرفتا  اسات.)طباطبایی،       تكاذی   ء، جز«دا  رو  جزا ندار
 (9۳4، ص2۱ش، ج۱۳74
آیاا  «)عَان صَالَاتهِِمْ سَااَُونَ    ... فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ َُمْأَ رَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّينِ»ا 

پاس واخ بار نماا گزارانى کا  در     ... کند دیدخ؟  کسى ک  رو  جزا را پیوست  انكار مى
 (5ا4 :ماعو کنند.() انگارخ مى نما  خود سهل

سااهو   »اند کا    این تفاوت را قائل شده« فی»و « عن»با « سهو»برخی بین استعمال 
طانی یاا حادی  نفاس در باین نماا  اسات، ولای        های شی معنی ایجاد وسوس  ب « فیها
ای کا    گون  توجهی ب  اصل نما  است؛ ب  معنی سهو در تر  نما  و کم ب « ساهو  عنها»

باشد.) مخشاری،   مای « ساهو  فیهاا »تر ا   شود و شدیدتر و قبید ب  فوت نما  منجر می
انی، اند.)بسات  ( برخی هم هر دو را ب  یک صاورت معنای کارده   8۱5، ص4ق، ج۱4۱7
( در قرآ  هر دو مورد ب  کار رفت  و در هر دو مورد نیز جنبۀ منفی و 5۱2ش، ص۱۳75
تواناد   گون  دارد. بنابراین آنچ  در قرآ  با واژۀ ساهو با  کاار رفتا  اسات، نمای       مذمت

 باشد. ا  امت پیامبر« رفع سهو»شاهدی برای 

 نتيجه
بگیرد؛ لكن ا  میا  آنچ   برای بررسی شواهد قرآنی حدی ، باید تالشی بیشتر صورت
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خطاا،  »وجاو شاد، هماا  چهاار ماورد       عنوا  شواهد قرآنی برای حدی  رفع جست ب 
را « اضطرار»بیا  شده است، و  ک  در روایت امام صادق« یطیقوا نسیا ، اکراه و مالم

آیاات  « ما الیعلمو »توا  شواهد قرآنی حدی  رفع مطرح کرد و قبول نمود. دربارۀ  می
هاا   مورد استدالل اصولیو  قارار گرفتا  اسات کا  در قباول و رد آ ، باین آ        فراوانی

نیاز شاواهد قرآنای،    « وسوسا  »و « طیاره »، «حساد »باشد. در مواردی مانند  اختالف می
نیز با این حادی    ها ب  امت پیامبر کند. اختصاصی بود  آ  حدی  رفع را تأیید نمی

 قابل اثبات نیست.
  

 ها نوشت پی
عَنْ ُ عَنْ أَبِی ِ عَنْ صَفْوَا َ بْنِ یَحْیَى عَانْ أَبِای الْحَسَانِ وَ    »: ۱24، حدی  ۳۳6 ، ص2ج، ق۱۳7۱برقی،  .۱

الْیَمِاینِ   أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَاالَ: سَاأَلْتُ ُ عَانِ الرَّجُالِ یُسْاتَكْرَهُ عَلَاى      
قِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِکُ أَ یَلْزَمُ ُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّ ِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِای مَاا   فَیَحْلِفُ بِالطَّلَا

   «یُطِیقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.  أُکْرِهُوا عَلَیْ ِ وَ مَا لَمْ
 ،(29/۱۱/۱۳62) ،99 اتجلسا  ی،مادد ساید احماد   اهلل  یات آفق  اصول طرح این مبح  در دروس  .2

اهلل ماددی در   ت( مطرح و برخی شواهد آ  بررسی شده است. آی۱2/۱2/۱۳62)75 ،(۱۱/۱2/۱۳62)74
رفع دارد ک   ی در باب حد یفیلط یاربس ۀنكت یک یمتن رباع ی حدفرمایند:  های خود می بح  شیوۀ

   .یمبكن یدارفع را در قرآ  پ ی ما فقرات حد
الْحُسَیْنُ بن مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بن مُحَمَّدٍ »: ابُ مَا رُفِعَ عَنِ الْاُمَّةِ(بَ)49۳و  492، ص2 ج ،ق۱4۱7کلینی،  .۳

اهلل ص  لعَنْ اَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ حَدَّثَنِی عَمْرُو بن مَرْوَا َ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّ ِ ع یَقُاولُ قاال رساو   
یطیقوا وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّا ِ عَازَّ وَ جَالَّ     خَطَاُهَا وَ نِسْیَانُهَا وَ مَا اُکْرِهُوا عَلَیْ ِ وَ مَا لم رُفِعَ عَنْ اُمَّتِی اَرْبَعُ خِصَالٍ

وَ ال  نْ قَبْلِناا رَبَّناا  رَبَّنا ال تُؤاخِذْنا اِ ْ نَسِینا اَوْ اَخْطَاْنا رَبَّنا وَ ال تَحْمِلْ عَلَیْنا اِصْراً کَما حَمَلْتَ ُ عَلَی الَّاذِینَ مِا  
 «.تُحَمِّلْنا ما ال طاقَةَ لَنا بِ ِ وَ قَوْلُ ُ اِلّا مَنْ اُکْرِهَ وَ قَلْبُ ُ مُطْمَئِنا بِالْاِیما ِ

 ۱۱9 ۀیا آ لیذ)272، ص2 و ج 5۳4  یبقره(، حد 289 ۀیآ لیذ)۱9۱ا۱9۱، ص۱ ج، ق۱۳8۱، عیاشی .4
: رفعات   اهلل ص قال: قال رسول ع عبداهللعن عمرو بن مروا  الخزا  قال: سمعت ابا »: 75  ینحل(، حد

یطیقوا، و ذلک فای کتااب اهلل قاول اهلل     عن امتی اربع خصال: ما اخطئوا و ما نسوا و ما اکرهوا علی  و لم
لَّاذِينَ  رَبَّنا وَ ال تَحْمِلْ عَلَيْنا اِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَاي ا  ا  ال تُؤاخِذْنا اِنْ نَسِينا اَوْ اَخْطَاْنا رَبَّناتبار  و تعالی 

 .« يمانِاِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِو قول اهلل:   رَبَّنا وَ ال تُحَمِّلْنا ما ال ااقَ َ لَنا بِهِ ا مِنْ قَبْلِنا
حدثنا أبی، ثنا مسلم بان إباراهیم، ثناا أباوبكر     » :۳۱62دی  ، ح576، ص2جق، ۱4۱6، حاتم بیا ابن .5

الدرداء، عن النبی صلى اهلل علی  وسلم قال: إِ َّ اللَّ َ تَجَاوَ َ لِأُمَّتِی عَنْ ثَلَاثٍ: عَانِ  الهذلی، عن شهر، عن أم 
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ال  رَبَّناا ؟ قال أبوبكر: فذکرت ذلک للحسن فقال: أجل، ما تقرأ باذلک قرآناا  . الْخَطَأِ وَالنِّسْیَا ِ وَالِاسْتِكْرَاهِ
 (289 هبقر)«تُؤاخِذْنا اِنْ نَسِينا اَوْ اَخْطَاْنا

أَ َّ اللَّ َ تَبَارَ َ وَ تَعَاالَى أَسْاقَطَ     فِقْ ُ الرِّضَا ع: وَ أَرْوِی» :۱۳4۱7، حدی  25ص ،۱2 ج ق،۱4۱8نوری،  .9
قَى فِی ِ وَ مَا لَاا   ِ وَ مَا اتَّمِنَ الْمُؤْمِنِ مَا لَا یَعْلَمُ وَ مَا لَا یَتَعَمَّدُ وَ النِّسْیَا َ وَ السَّهْوَ وَ الْغَلَطَ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَیْ

 «. یُطِیقُ
: وجال  عاز  اهلل فأنزل تعالى، اهلل نسخها ذلک فعلوا فلما» :۱66 دی ، ح۱۱5، ص۱ج، ق۱4۱8نوری،  .7

: هقر)ب«ناوْ أَخْطَأْال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إاِلَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا ال تُؤاخِذْنا إِنْ نَسينا أَ
 .نعم: قال (289

نسا  ذَمَّ  اللّ ُ تعالى ب  فهو ما کا  أصلُ  عان تعمُّادٍ.   و کلّ نسْیا ٍ من اال» :8۱۳ص ق،۱4۱2اصفهانی،  .8
فهاو ماا لام     "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی الْخَطَأُ وَ النِّسْیَا ُ"رُوِیَ عن النبیِّ صلَّى اللَّ  علی  و سلم:   و ما عُذِرَ فی  نحو ما

 «سَبَبُ ُ من . یكنْ
وَ عَانْ جَعْفَارِ بْانِ    » ق:۱۳85ابان حیاو ،    ب  نقال ا  ؛ ۱۳4۱۱، حدی  25، ص۱2 ج ،ق۱4۱8نوری،  .6

وَ مَاا اسْاتُكْرِهُوا عَلَیْا ِ وَ مَاا نَسُاوا وَ مَاا        مَا الیَسْتَطِیعُو َالْأُمَّةِ ]أَرْبَعاً[  مُحَمَّدٍ ع أَنَّ ُ قَالَ: رَفَعَ اللَّ ُ عَنْ هَذِهِ
 «.وا حَتَّى یَعْلَمُواجَهِلُ
وُضِاعَ عَانْ     ع قَالَ سَمِعْتُ ُ یَقُولُ عبداهللعَنْ ُ عَنْ أَبِی  وَ» :۱57، حدی  75، صق۱4۱8قمی،  شعریا .۱۱

 «. ا اضْطُرُّوا إِلَیْ ِوَ مَهَذِهِ الْأُمَّةِ سِتٌّ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَا ُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَیْ ِ وَ مَا لَا یَعْلَمُو َ وَ مَا لَا یُطِیقُو َ 
وَ مَاا    عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتٌّ الْخَطَأُ وَ النِّسْایَا ُ   رُفِعَ  الصَّادِقُ ع عبداهللوَ قَالَ أَبُو » :۳۱، صق۱4۱۳مفید،  .۱۱

 «. أُکْرِهُوا عَلَیْ ِ وَ مَا لَا یَعْلَمُو َ وَ مَا لَا یُطِیقُو َ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْ ِ
ال خالف فی تحاریم هاذین األمارین. و التهدیاد علیهماا فای األخباار        «: حسد معصیة. إلخال»قول   .۱2

العدالة مطلقا. و إنما جعال التیااهر بهماا قادحاا ألنهماا مان        مستفیض. و هما من الكبائر، فیقدحا  فی
 ظهار.اال رهما، و إ  کانا محرّمین بدو األعمال القلبیّة، فال یتحقّق تأثیرهما فی الشهادة إال مع إظها
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