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چکیده

1
2

قرآن کریم از پیامبر اکرم به عنوان «أسوة حسنه» یاد کرده است .از عبارت
«رسوو اه» به دسوت میآید که این ویژگی اختصوا به آن حررت دداتته و
عموم پیامبران را توووامس اسوووت .در آیات دیگر از قرآن کریم بر وجوب اطاعت از
پیامبر الهی تأکید توده اسوت .أسوه و واج اططاعه بودن پیامبر ،بر عصمت آدان
از خطا و گناه داللت میکند .اگر چه مدلو مطابقی این آیات عصووومت پیامبران
در دوران رسوالت آدان است .اما مدلو التاامی آدها ،عصمت آدان در دوران قبس از
دبوت را دیا تامس میتود .تبیین استدال به آیات مربوط به أسوه بودن پیامبران
و وجوب اطاعت از آدان و قلمرو داللت آدها و دیا پاسووگ گویی به اتووالاالت در این
باره ،موضوع این دوتتار است.
واژههای کلیدی :عصمتِ پیامبران ،أسوه ،وجوب اطاعت ،گناه ،خطا.

 .1دانش پژوه سطح چهار ،مؤسسه آموزش عالی امام صادق.
 .2مدرس حوزه علمیه قم.

مقدمه

خداوند تبارک و تعالی انسان را برای وصول به سعادت ابدی آفریده است .شناخت
راه و روش دستیاابی به سعادت ابدی اولا و هم تری شرط تحقق هدف هزبور است.
هعرفتهای حاصتتا اط یریق حوا تر ر لق ی و شتتمود درونی به دلاا هحدودیت
برای رستادن به هدف هزبور اافی ناسیند .اط ای رو خداوند برای هدایت برر رهبرانی
اط هاان انستتتانها انیخاب ارده و آنما را به لنوان پااهبر فرستتتیاد .ستتتعادت ابدی هر
انسانی در گرو آن است اه به دسیورات آنما لما ارده و آنما را الگوی خود قرار دهند.
انباای المی اط لحاظ جستتمی و روحی باید وییگیهایی داشتتیه باشتتتند تا طهانه برای
انقااد و ایالت پذیری هردم فراه شتود و هستلولات هدایت برتر را به صورت ااها و
تام هحقق گردانند اه لصمت اط خطا اط هم تری آنما است.
لصتمت در لتت به هعنای هن و اهساک است (اب فار 114 :1 4141؛ راغب
اصترمانی  .)965 :4141در اصتتط م هی مان اهاهاه لصتتمت اط ناحاه خداوند همان
توفاق و لطف او بر حجتتهتای اوستتتت اته برای حرظ دی و هدایت بندگان المی به
آنان لطا شتده و با وجود آن صتدور گناه و خطا و ستمو و نستاان اط هعصوهان همین
است (شاخ هراد .)411 :4141
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اهاهاه هعیقد استتتت پااهبران نستتتبت به گناه و خطای لمدی ستتتموی اباره
صتتتاره قبا اط نبوت و بعد اط آن هعصتتوماند (ستتاد هرت،تتی  .)113 :4144آنان برای
اثبتات ای هط تب ادلته لق ی قرآنی و روایی اقاهه اردهاند .اط جم ه دلا ی اه اط قرآن
برای اثبات لصتمت پااهبران باان شتده است آیاتی است اه پااهبران را به لنوان وسوه
و واجب األیاله بودن هعرفی هیاند .وستتوه بودن یپ پااهبر ه طم با وتترورت پاروی
اط او استت و وترورت پاروی اط یپ پااهبر ه طم با وستتوه بودن او است .بررسی د لت
آیات هربوط به وسوه و واجب ا یاله بودن پااهبران هوووع بحث ای نوشیار است.
ستتار تحقاق ینا استتت اه پ اط نقا آیات هربوط به هووتتوع ابیدا واثگان اثر
گذار در استتید ل را اط جمت لتوی هرموم شتتناستتی ارده و پ اط تقریر استتید ل و
تباا ق مرو د لت آیات بر لصمت به اش ا ت آن پاسخ داده هیشود.

 .1أسوه بودن پیامبران

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

و» است اه در لتت به هعنای هداوا اردن و اص م است
ریره واثه وسوه «و
و وستتتوه به هعنای الگو ناز اط هما باب استتتت (اب فار )401 :4 4141؛ یرا اه
ی ی اط راههای اصتتت م الگو قرار دادن فرد استتتت (ه ارم شتتتاراطی .)31 :3 4133
بنتابرای وستتتوه در لتتت بته هعنای اقیدا و پاروی اردن استتتت (جوهری :6 4136
1161؛ اب هنظور )19 :1 4141؛ خواه پاروی اردن در اهر نا و بتاشتتتد و یتا در اهر
طشتتتت (راغتب اصتتترمانی  .)36 :4141به هما دلاا در آیات هورد بحث برای واثه
«وسوه» صرت «حسنه» ْار شده است (همان).
حال با توجه به ای هرموم شتناستی باید ای دسیه اط آیات هورد تح اا و بررسی
قرار گارد اه آیا هیتوان اط الگو بودن ای دو پااهبر لصتتتمت آنان را بدستتتت آورد در
صتورت هثبت بودن پاسخ ق مرو لصمت ای دو پااهبر اط نگاه ای دو آیه یگونه است
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ختداونتد در قرآن دو نرر اط پاتاهبران را به لنوان «وستتتوه» هعرفی هیاند :ی ی
ح،تترت ابراها  آنجا اه فرهود :ق َْد اان َْت لَ ُ ْ ُو ْستت َو ح َح َستت َن ح ف ِإبْراها َ َو الَّذی َ
ون ِه ْ ُدونِ ا كَ ِ اَر َْرنا ب ِ ُ ْ َو بَدا بَ ْا َننا َو
َه َعت ُه ِإ ْْ قتالُوا لِق َْو ِه ِم ْ ِإ َّنتا بُ َرآ ُ ا ِه ْن ُ ْ َو ِه َّمتا تَ ْعبُ ُد َ
داو ُ َو الْبتْ،تتتاأ َوبَداَ َحیَّی تُ ِْ ِه ُنوا ب ِا كَ ِ َو ْح َد ُه ِإ َّ ق َْو َل ِإبْراها َ ِأل َ ِ
باه َأل َ ْستتتیَت ِْر َر َّن
بَ ْا َن ُ ُ ال َْع َ
َ
ُ
لَك( ..همیحنه)1 :؛ براى شتتما ستترهرتتق خوبی در طندگی ابراها و استتانی اه با او
بودند وجود داشتت در آن هنگاهی اه به قوم (هرتر ) خود گریند« :ها اط شما و آنچه
غار اط خدا هیپرستتیاد بازاری ؛ ها نستتبت به شتتما اافری ؛ و هاان ها و شتتما لداوت و
دشتمنی همارگی آش ار شده است؛ تا آن طهان اه به خداى یگانه ایمان بااورید  -جز
آن ستتتخ ابراها اه به پدرش ولمویز آطرف گرت (و ولده داد) اه براى تو آهرطش
اان یَ ْر ُجوا
اان لَ ُ ْ فا ِم ْ ُو ْست َو ح َح َس ت َن ح ل ِ َم ْ َ
ی ب هیان  .و در اداهه هیفرهاید :لَق َْد َ
ا كَ َ َو ال َْا ْو َم ْاْل ِخر( ...همان)6 :؛ البیه براى شتتتما هِهنان هر اه به خدا و (ثواب) لال
آخرت اهادوار است اقیدا به ابراها و یارانز نا وست.
و دیگری پااهبر اارم استت :لَق َْد َ
اان لَ ُ ْ ف َر ُستولِ ا كَ ِ ُو ْس َو ح َح َس َن ح ل ِ َم ْ
اتان یَ ْر ُجوا ا كَ َ َو ال َْا ْو َم ْاْل ِخ َر َو َْا ََر ا كَ َ اَثارا( احزاب)14 :؛ هستتت كماَ براى شتتتما در
َ
طنتدگی رستتتول خدا ستتترهرتتتق نا ویی بود براى آنما اه اهاد به رحمت خدا و روط
رسیاخاز دارند و خدا را بساار یاد هیانند.
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 .1-1أسوه بودن حضرت ابراهیم

ختداونتد در قرآن هیفرهاید :ق َْد اان َْت لَ ُ ْ ُو ْستتت َو ح َح َستتت َن ح ف ِإبْراها َ َو الَّذی َ
َه َع ُه ...ولی در اداهه آیه یپ هورد اه همان استتیترار برای پدرش 4باشتتد را استتینثاأ
هیاند.
تقریر استدالل

هرحوم یبرستی نسبت به تباا آیه بر ای باور است اه ای سخ خداوند د لت
دارد بر ای اته بر تمتام اتارها به ابراها اقیدا اناد؛ هگر یپ اار اه همان استتتیترار
برای پدرش باشتد (ر.ک :یبرستی  1.)103-106 :5 4131یه بسا هم است اسی
با توجه به ینا ترستتاری اط آیه بر لصتتمت ح،تترت ابراها  استتید ل اند بدی
صتورت اه آیه دسیور هیدهد در تمام اارها به ح،رت ابراها  اقیدا اناد هگر یپ
هورد اه همان استیترار برای پدرش باشد .طهه اسیثناأ اردن یپ هورد اط هوارد اقیدا
آن استت اه در غار هورد اسیثناأ شده آن ح،رت در تماهی اارها الگو است و باید به
وی اقیدا ارد .و ای ه طم با لصمت ح،رت ابراها  است.
ارزیابی
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 .4آیه ق َْد اان َْت لَ ُ ْ ُو ْست َو ح َح َس َن ح ف ِإبْراها َ َو الَّذی َ َه َع ُه ...و دو آیه بعد یعنی
اان لَ ُ ْ فا ِم ْ ُو ْست َو ح َح َس َن ح  ....با صراحت ح،رت ابراها  و اسانی اه به او
لَق َْد َ
ایمتان آوردنتد را به لنوان الگو هعرفی هیاند؛ طیرا در آیه اول «والذی هعه» لطف بر
«ابراها » شتتده استتت و در آیه دوم ناز وتتمار جم یعنی «فام » به اار رفیه استتت.
ای نرتتان هیدهد اه خداوند فقط ح،تترت ابراها  را به لنوان الگو هعرفی ن رده
استتت ب ه افرادی اه به او ایمان آوردند را ناز به لنوان الگو هعرفی ارده استتت .حال
اگر الگو بودن آن ح،ترت هستی زم لصمت ایران باشد هسی زم لصمت اسانی اه به
آن ح،ترت ایمان آوردند ناز خواهد بود اه نادرسیی آن روش است .هگر آن ه هراد اط
«والذی هعه» پااهبران طهان ح،ترت ابراها باشند (یبری  )14 :11 4141در حالی
اه ای سخ ادلایی است بدون دلاا.
 .1مراد از پدر ،عموی حضرت ابراهیم یعنی آذر است.
.2علت وعده استتفارار حضتترت ابراهیم برای پدرش بخاطر این بود که برای آن حضتترت رو تتن نکود که او د تتمن
خداستتت و د تتمنی با خدا در قلکش رستتو کرده و در تترد ابت قدم استتت ،به همین دلیل امیدوار بود که از تترد
برگردد ،ولی بعد از رو ن دن مطلب ،از او برائت جست (طکاطکایی.)190 :03 ،0931 ،

 .1ای آیتته بتته یور هط ق ح،تتترت ابراها و پاروانز را بتته لنوان الگو هعرفی
نمیاند؛ طیرا در اداهه آیه خداوند هیفرهاید :ق َْد اان َْت لَ ُ ْ ُو ْس ت َو ح َح َس ت َن ح ف ِإبْراها َ
ون ِه ْ ُدونِ ا كَ ِ اَر َْرنا ب ِ ُ ْ َو بَدا
َو َّالتذی َ َه َعت ُه ِإ ْْ قتالُوا لِق َْو ِه ِم ْ ِإنَّا بُ َرآ ُ ا ِه ْن ُ ْ َو ِه َّما تَ ْعبُ ُد َ
تتاأ َو َبتداَ ...و تعبار «اْ قتالوا »..الگو بودن آنمتا را هقاد
بَ ْا َننتا َو بَ ْا َن ُ ُ ال َْعت َ
داو ُ َو الْبَتْ،ت ُ
هیاند یعنی نستتتبت به ال ن براوت و بازاری اط هرتتتراان آنما را به لنوان الگو قرار
دهاتد (هقتاتا 100 :1 4111؛ ابوالریوم راطی 496 :45 4101؛ یبایبایی 4150
 )111 -114 :45در نیاجته فعتا ابراها  و هِهنتان بتته او در بازاری جستتتی اط
هرراان هعصوهانه بوده است و ای لما آنان برای دیگران الگو است.
اان لَ ُ ْ ف َر ُستتتولِ ا كَ ِ ُو ْستتت َو ح
خداوند درباره پااهبر اارم هیفرهاید :لَق َْد َ
َح َستتت َن ح ( ...احزاب .)14 :ای آیه پااهبر اارم را در تمام افعال به لنوان وستتتوه و
الگو هعرفی هیاند (شتاخ یوستی بی تا 111 :1؛ اب اثار 190 :6 4145؛ آلوسی
 4.)469 :44 4149و هعناى آیه ای استت اه ی ی اط اح ام رسالت رسول خدا
و ایمان آوردن شتما ای استت اه به او تاسی اناد ه در گریارش و ه در رفیارش
و شتتما هیباناد اه او در راه خدا یه هرتتقتهایی تحما هیاند و یگونه در جنگما
حاوتر شده آن یور اه باید جماد هیاند شما ناز باید اط او پاروى اناد (یبایبایی
 .)115 :46 4150طهخرتتری در ترستتار لبارت «لقد اان ل فی رستتول ا كَ وستتو
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حستتن » دو احیمال داده استتت :ی ی آن ه شتتخپ پااهبر اارم و تمام وجود آن
ح،ترت وسوه نا و است و دیگری آن ه در آن ح،رت خص یی وجود دارد اه شأنات
پاروی اردن را دارد و آن خصتت ت هواستتات استتت اه خود را برتر اط هردم نمیداند
(طهخرتری  )914 :1 4103بنا بر احیمال اول اط صتنعت تجرید 1اسیراده شده است
 .1مراد از افعال ،به معنای عام کلمه استتت یعنی هر آن ه از پیامکر صتتادر می تتود در نفی ه تتامل گرفار پیامکر که ی ی از
مصادیق فعل پیامکر است نیز خواهد د.
 .2صتتنعت ر رید آن استتت که مف لم از چیزی که دارای صتترفی استتت چیز دیگری همانند آن در صتترت موکور انفزاع
کند ،برای این که با مکالاه کمال صتترت را در منفزع منه برهماند .مً د در جمله «لئن ستتتلت ف ن دا لفستتتلن به الکحر؛ اگر از او
چیزی بخواهی قطعاد به وستتیله او از دریا خواستتفه ای» در وصتتا او به گدتتاده دستتفی مکالاه کرده استتت را جایی که در
گدتتاده دستتفی دریایی را از او بردا تتت و انفزاع کرده استتت (ها تتمی )913 ،0933 ،در آیه مورد بحث نیز از پیامکر

اکرم صترت استوه انفزاع تده استت و ست پ بر پیامکر اکرم حمل تده است که حاصل آن مکالاه
خواهد بود یعنی خود پیامکر الگویی نی ویی است.
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(آلوسی .)469-461 :44 4149
برخی اط هرستران بر ای باورند اه آنچه اط ای آیه بدست هیآید آن است اه اقیدا
به پااهبر اارم در تمام اردارش نا و و جاوز استتت بدون آن ه بر وجوب تأستتی به
پااهبر د لیی داشتتیه باشتتد (شتتاخ یوستتی بی تا  .)111 :1ولی برخی دیگر هعیقدند
اگر یه ای آیه در قالَب خبری استتت ولی به هعنای اهر و انرتتاأ استتت (ابوالریوم راطی
 .)135 :49 4101ظمور آیه برداشتتتت اول را تأیاد هیاند .به هر حال خواه الگو قرار
دادن پااهبر اارم جاوز باشد یا واجب در اسید ل بر لصمت تأثاری ندارد.
 .1-2-1تقریر استدالل

خداوند در ای آیه به صتورت هط ق دسیور هیدهد اه اط پااهبر اارم پاروی
هقاد به قادی اند .طه ای پ پاروی اط پااهبر
اناتد بتدون آن ه الگو بودن پااهبر را ك

اارم لصمت هط ق آن ح،رت است؛ طیرا اگر پااهبر در برخی اارها هرت ب گناه
یا اشتیباه شتود خداوند باید دستیور خود را به صورت هط ق باان نمیارد .پ پااهبر
در تمام افعال و اردار خویز هعصتتوم استتت (ل هه شتتبكر 410 :1 4134؛ جوادی
آه ی 111 :4114؛ ستبحانی 51 :9 4114؛ ه ارم شاراطی  .)11-13 :3 4133ای
اسید ل را هیتوان در قالب قاا ش ا اول باان ارد:
خداوند پااهبر اارم را به صتورت هط ق به لنوان الگو هعرفی ارده است .هر
آن ا را اه خداوند به صتتورت هط ق به لنوان الگو هعرفی اند او هعصتتوم استتت؛
پ

پااهبر اارم هعصوم است.
 .1-2-2قلمرو عصمت
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با توجه به قالده «تع اق ح

بر وصتف هرعر به ل ِ
ات آن است» روش هیشود

اه ل ت الگو بودن پااهبر هقام رسالت آن ح،رت است؛ یرا اه ح

تتت جواط یا

وجوب تأسی تت بر صرت تت رسول ت هع ق شده است و ای یعنی پااهبر اارم اط
آن جمت اه رستول استت شأنات الگو بودن را دارد در نیاجه اط ای پ آیه اه خداوند
پااهبر اارم را به لنوان الگوی نا و هعرفی هیاند بدستت هیآید اه آن ح،رت
در دوران رستتالت در تمام اردار و گریارش هعصتتوم استتت ولی الگو بودن آن ح،تترت
نستتبت به قبا اط رستتالت را شتتاها نمیشتتود در نیاجه آیه د لت بر لصتتمت پااهبر
اارم نستتبت به قبا اط رستتالت ندارد .ای هط ب هدلول هطابقی آیه استتت ولی
هدلول الیزاهی آن با توجه به لزوم وثاقت در باب نبوت لصتتمت آن ح،تترت قبا

اط رستالت را ناز شتاها هیشود یعنی اسی اه فرسیاده خداوند است و به لنوان فرد
الگو هعرفی شتتتده نبتاید در طندگی اش رفیار یا گریاری باشتتتد تا به وثاقت او – و در
نیاجه به الگو بودن وی -خدشهای وارد ساطد.
 .1-2-3قلمرو أسوه بودن پیامبر اکرم

ستِالی اه هطرم هیشتود آن است اه در یه ااری هیتوان به پااهبر اقیدا ارد

آیا تأستتی به پااهبر در تمام رفیارها استتت و یا این ه بخرتتی اط افعال پااهبر اارم
شتأنات الگو بودن را دارد رفیارهای پااهبر اارم را هیتوان به ستته دسیه تقسا
ارد:
استتت یعنی پااهبر اارم اط آن جمت اه رستتول بود انجام هیداد .اه اط آن تعبار
به افعال شترلی هیشتود (ر.ک :شتماد اول بی تا  .)144 :4ای نوع افعال به دو قس
تقستتا هیشتتود :ی ی افعالی اه هخیپ به پااهبر اارم ناستتت هانند ااثر المال
لبادی آن ح،رت اط قباا نماط روطه طاات حج و ....و المال غار لبادی هربوط
بته اهور هتدیرییی و یتا اهور هربوط بته جنغ و غاره .و دیگری اارهایی اه هخیپ به

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

پااهبر اارم استتت اه اط آن به خصتتاوپ پااهبر اارم تعبار هیشتتود .ای
اخیصتتای یا هربوط به اصتتا لما استتت (جوادی آه ی  )151 :10 4111هثا صتتوم
وصتتال( 4شتتاخ یوستتی 491 :1 4113؛ هحقق ح ی 149 :1 4101؛ ل هه ح ی
 )963 :4111و یا هربوط به یگونگی ح آن است (جوادی آه ی )151 :10 4111
هانند وجوب ناف ه شتب و وجوب هستواک طدن و غاره (شاخ یوسی 491 :1 4113؛
ل هته ح ی  .)969 :4111تتأستتتی به پااهبر در ای گونه اارها هرتتتروع (واجب یا
هستیحب) استت .و طهه تأسی به ینا افعالی لصمت پااهبر اارم در ای نوع
اط افعال است.
 )2برخی اط رفیتارهای پااهبر اارم هربوط به یباعت وی بوده استتتت یعنی
 .1درباره معنای صتوم وصتال بین فقهاء اخف ف استت .برخی مانند تیم مرید و تیم طوستی صتوم وصال را این گونه
ررستیر کردند که یعنی تام و ستتحر را ی ی کند (مرید933 ،0109 ،؛ طوستی )139 :0 ،0933 ،به بیان دیگر در وقت نیت
روزه ،قصتد راخیر افطار را ستحر روز بعد دا تفه با تد .ولی بعضی مانند ابن ادریپ بر این باورند که صوم وصال یعنی در
وقت نیت ،قصتد روزه گرففن دو روز پدتت سر هم را دا فه با د ،بدون آن که در ب ،روزه خود را افطار کند( .حلی،
 .)111 :0 ،0101چنین روزهای به دلیل روایات برای غیر پیامکر اکرم حرام میبا د (حر عاملی01 ،0113 ،؛ .)311
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 )1برخی اط اارهای پااهبر اارم هربوط به اهور رستتتالیی آن ح،تتترت بوده
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اارهایی اه پااهبر اارم اط آن جمت اه برتر استت و به اقی،تتای یباعت برری
انجام هیداد .اط ای دستتیه افعال تعبار به افعال جب كی (شتتماد اول بی تا  )144 :4یا
یباعی (هارطای قمی  )150 :4131هیشتتتود .هتتاننتتد اصتتتا خوردن (نتته یگونگی
خوردن) نوشتتادن خوابادن بادار شتتدن (همان) .ای دستتیه اط افعال داخا در ق مرو
الگو نخواهتد بود طیرا در آیه هورد بحث خداوند وستتتوه بودن پااهبر را بر رستتتالت آن
ح،تتترت هع ق ارده استتتت (ر.ک :جوادی آه ی  .)151 :10 4111ل وه بر آن هر
انستانی نستبت به اصتا افعالی اه هقی،تای یباعت برری هیباشد نااط به الگو ندارد.
بنابرای ای دسیه اط افعال اط ق مرو تأسی به پااهبر خارج هیباشند.
آری اگر به ای دستتیه اط افعال حاثات و الیبار و خصتتوصتتایی وتتمامه شتتود
(هارطای قمی  )150 :4131هانند استتتیمرار بر فعا خای (جوادی آه ی :10 4111
 )151هثا هداوهت بر خواب قا وله (هارطای قمی  )150 :4131در ای صتتتورت انجام
آن هستتیحب خواهد بود .در نیاجه ای نوع افعال داخا در ق مرو تأستتی به پااهبر بوده
و پااهبر اارم در ای نوع اط افعال یباعی هعصوم خواهد بود.
 )3بع،تی اط اارهای پااهبر روشت ناستت اه پااهبر اط جمت رسالت آن را انجام
داده یا به اقی،تای یباعت برتری هانند ج سه اسیراحت (نرسی بعد اط سجده دوم)
اه برخی اط اها ستنت آن را هقی،تای خصتوصتاات جستمانی پااهبر انگاشیهاند و در
نیاجه ای فعا را حما بر افعال جب كی پااهبر اردهاند (شماد اول بی تا .)144 :4
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نستبت به ای افعال دو هبنا وجود دارد؛ اگر هبنای ها ای باشتد اه اصا در افعال
پااهبر برتری و یباعی بودن آنما است هگر آن ه دلاا لق ی یا نق ی شرلی بودن آنما
را اثبات اند در ای صتتتورت ای افعال حما بر افعال یباعی و جب كی خواهد شتتتد .و
اگر هبنا ای باشتد اه پااهبر برای باان شرلاات هبعو شده است در ای صورت اصا
در افعال پااهبر شترلی بودن افعال او استت در نیاجه ای اارها حما بر افعال شرلی
هیشود (همان؛ ر.ک :هارطای قمی .)150 :4131
هبنای صتتحاه همان هبنای دوم استتت (شتتماد اول بی تا  )141 :4طیرا قرآن
اری اط وستوه بودن «رسول ا كَ » سخ گریه است اه باانگر آن است اه شأن اص ی او
اب غ و ایرای رستتالت المی استتت بنابرای هر گونه گریار یا اردار او صتتبته رستتالیی و
شرلی دارد هگر آن ه دلاا خاصی بر خ ف آن وجود داشیه باشد.
ح

شترلی ای دستیه اط افعال در صتورت روش نبودن قصد پااهبر اارم

آن استتت اه انجام آن برای پاروان هستتیحب خواهد بود؛ طیرا هقی،تتای لموهات نا و
بودن تأستتی به پااهبر د لت بر استتیحباب آن هیاند و اط یرف دیگر دلا ی بر وجوب
ای دستتتیه اط افعال وجود ندارد .ای نوع افعال حما بر اباحه ناز نمیشتتتود؛ طیرا ااثر
افعال پااهبر اط روی رجحان بوده استت بنابرای ای دسیه اط افعال هسیحب خواهد بود
(ر.ک :هارطای قمی  )150 :4131در نیاجه داخا در ق مرو تأستتی به پااهبر بوده و بر
هعصوم بودنز در هورد آنما د لت هیاند.
حاصتتتا آن ه به تمام افعال پااهبر هیتوان تأستتتی ارد هگر اارهایی اه هخیپ
پااهبر استت؛ به گونهای اه برای دیگران حرام باشد و ناز اارهایی اه به اقی،اأ برری

 .3-1اشکاالت و پاسخ ها

 .3-1-1اشککل ا ا:ا نمیتوان اط وستتوه بودن پااهبر اارم لصتتمت وی را
بدستت آورد طیرا خداوند در قرآن ح،رت ابراها  و اسانی اه به او ایمان آوردند
را بته لنوان الگو هعرفی هیانتد (همیحنته 1 :و  )6در حتالی اته هاک ا قتاوتا به
لصتمت یاران ح،ترت ابراها  نرده است (ر.ک :جعرر انواری  .)404 :4153پ
نمیتوان اط واثه وستوه لصمت پااهبر اارم را بدست آورد در نیاجه ابرای قاا
دارای اش ال است.
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پ سک :همانطور اه باان شد آیاتی اه ح،رت ابراها  و یاران وی را به لنوان
الگو هعرفی هیاند هقاد استت؛ یعنی نسبت به ال ن بازاری اط هرراان اط آنما پاروی
اناتد و حال آن ه در آیه هورد بحث خداوند به صتتتورت هط ق پااهبر اارم را به
لنوان الگو هعرفی هیانتد .بنتابرای اگر ختداوند ح،تتترت ابراها  و یارانز را به
صتتتورت هط ق بته لنوان الگو هعرفی هیارد اشتتت ال وارد بود و حال آن ه ای گونه
ناست.
 .3-1-2اشککل ا م :بر فرض اه ای آیه د لت بر لصتتتمت پااهبر اارم
اند ولی د لت بر لصتتمت تمام پااهبران نمیاند .بنابرای دلاا اخپ اط هدلا اس تت.
هدلا لصمت همه پااهبران است در حالی اه دلاا د لت بر لصمت پااهبر اارم
هیاند.
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پااهبر اارم باشتد و قرینهای بر اسیحباب آن نباشد .اه در ای دو هورد نمیتوان
به پااهبر اقیدا ارد .در نیاجه هر ااری اه داخا در ق مرو تأستتتی به پااهبر باشتتتد آن
ح،رت در آن اار هعصوم خواهد بود.
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پ س :اگر یه ای آیه د لت بر لصمت پااهبر اارم هیاند ولی ای وییگی
ناظر به شتأن رسالت آن ح،رت است اط ای رو با توجه به این ه پااهبران ناز اط ینا
شتأنی برخوردار هستیند پ آنان ناز باید هعصوم باشند .هِید ای هط ب آیه شریره
َ فب ُِمدا ُه ُ ا ْقیَ ِده( انعام )50:است.
 .3-1-3اشکل ا سم ستااپ آیات هنیمی به ای آیه نران هیدهد اه هخایب
خداوند ستتتستتتت لنصتتتران در اهر جنغ بوده و هنظور خداوند ای استتتت اه درباره
پتایداری در جنغ به رستتتول خدا اقیدا اناد و نمیخواهد بگوید اه به نحو لام و در
جما اهور او را وسوهی خود قرار دهاد (هارباقری و ناوانی .)66-69 :4159
پ سک :آنچه اط سااپ آیات بدست هیآید باز اط ای ناست اه هس مانان باید در
نبرد با دشتتم پایداری انند و در ای باره اط پااهبر اارم الگو بگارند ای هط ب
هوجتب تقااتد ای پ آیته اریمته نخواهتد بود طیرا قالده لق یی و هورد قبول لموم
هقاد لموم یا ای پ ا م ناست.
هرسران ای است اه هورد
ك
هخصپ یا ك

 .2وجوب اطاعت از پیامبران
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برخی اط آیات قرآن اری بر ایالت و تبعات اط پااهبران به صورت دسیوری و غار
دسیوری د لت هیاند .ای آیات لبارتند اط:
طاع ب ِ ِن ْْنِ
الف)آیات ایالت :هانند ستتخ خداوندَ  :و ها َو ْر َستت ْنا ِه ْ َر ُستتولال ِإ َّ ل ِ ُا َ
ا كَ ( نستاأ)61 :؛ هاک پااهبرى را نررسیادی جز آن ه به اجاطه (و دسیور) خداوند اط او
الر ُستتتول و اولِی األهر هن 
یاعوا َّ
یاعوا ا كَ َ َو َو ُ
ایتالت شتتتود .یا َوی ُّ َما الَّذی َ َآه ُنوا َو ُ
(نستاأ)95 :؛ اى استانی اه ایمان آورده اید اط خدا ایالت اناد و اط رسول و اولو ا هر
خویز فرهان برید .و همچنا آیه  10سوره نساأ و آیه  91سوره نور.
ا ِإ ْن اُ ْنیُ ْ تُ ِحب ُّ َ
ب) آیات تبعات :هانند ستتخ خداوند ُ ق ْ
ون ا كَ َ فَاتَّب ُِعون یُ ْحب ِبْ ُ ُ
ا كَ ( آل لمران)14 :؛ بگو :اگر خدا را دوستتتت دارید پ هرا پاروى اناد تا خدا ه
شما را دوست بدارد .و همچنا آیه  493و  491سوره الراف.
ذُوه َو ها نَمااُ ْ َل ْن ُه فَانْیَ ُموا( حرتتتر)1 :؛ آنچه را
ج) آیه َ و ها آتااُ ُ َّ
الر ُستتت ُ
ول ف َُخ ُ
رستتتول ختدا براى شتتتمتا آورده بگارید (و اجرا اناد) و اط آنچه نمی ارده خوددارى
نمایاد.
اط هاتان ای آیتات آیته ی اول د لتت بر ایالت اط لموم پااهبران دارد ولی آیات

دیگر اگر یته بر ایتالت و تبعات اط پااهبر اارم د لت هیاند ولی ح آنما به
ایرتان اخیصتای ندارد و سایر پااهبران المی را ناز شاها هیشود طیرا لزوم پاروی بی
قاد و شترط آن ح،ترت به دلاا نبوت و رسالت او است و ه ک نبوت و رسالت همه
پااهبران المی را شاها هیشود (ر.ک :ربانی گ پایگانی .)491 :4159

 .2-1تقریر استدالل

ای آیات بر لصتتتمت پااهبران اط هعصتتتات و گناه د لت هیانند طیرا بر ایالت
پاتاهبران به یور هط ق د لت دارند .حال اگر آنما هعصتتتایی انجام دهند به دلاا لزوم
اقیدا انجام هعصتات بر ها واجب خواهد بود و اط یرف دیگر انجام هعصات حرام است.
در نیاجه اجیماع وجوب و حرهت بر شتی واحد هیشود اه آن هحال است (ر.ک :فخر
راطی 416 :40 4110؛ یبایبایی .)413 :1 4150
 .2-2قلمرو داللت آیه بر عصمت
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در تمام ای آیات واثگان ایالت و تبعات به لنوان «رستتول» تع ق گرفیه استتت
ون ا كَ َ فَاتَّب ُِعون یُ ْحب ِبْ ُ ُ ا كَ ( آل لمران)14 :
ا ِإ ْن اُ ْنیُ ْ تُ ِحب ُّ َ
هگر ستتخ خداوندُ  :ق ْ
ا
اه اگر یه لنوان رسول ْار نرده ولی با توجه به آیه بعد اه خداوند هیفرهایدُ  :ق ْ
الر ُس تول( همان )11 :تعبار به «رستتول» نرتتان هیدهد اه پااهبر اط آن
یاعوا ا كَ َ َو َّ
َو ُ
جمت اه رستول است تبعات اردن اط او واجب است .بنابرای اط این ه در ای آیات اهر
به ایالت و تبعات بر رستول هع ق شتده استت به دست هیآید اه هدلول اولی آیات
لصتمت پااهبران اط گناه در دوران رستالت آنان استت ولی هیتوان گرت لدم لصمت
پااهبر قبا اط نبوت به ایالت و تبعات هردم اط او در دوران نبوتز آستتاب هیرستتاند
بنابرای لزوم لصمت پااهبر قبا اط نبوت را ناز شاها هیشود.

عصمت پیامبران بر اساس آیات أسوه و آیات اطاعت  /حسین هنرخواه – علی ربادی گلپایگادی 

واثه ایالت اط ریرته (ط و ع) در لتت به هعنای انقااد و فرهان برداری است (اب
فار 114 :1 4141؛ راغب اصتتترمانی  .)915 :4141همچنا ا مه تبعات در لتت
اط ریرته (ت ب ع) به هعنای اط پی در آهدن و پاروی اردن است (اب فار 4141
هرتات خ رم ؛ یعنی ه پرتت سر قوم رفی »
تبعت القوم» یعنی «
ُ
 .)116 :4جم ه « ُ
(جوهری  .)4415 :1 4136بنتابرای در تبعاتت دو را وجود دارد :تتاب اته همان
پاروی اننده استتت و هیبوع یعنی استتی اه تاب پرتتت ستتر او حرات ارده و اط او
پاروی هیاند.

00

 .2-3اشکاالت و پاسخ ها

 .2-3-1اشل ا ا:ا ای اسید ل برهانی و یقا آور ناست؛ طیرا اط لحاظ لق ی
هم استتت استتی پاام المی را دقاقاَ به هردم برستتاند و بگوید« :باید ینا و ینان
ارد؛ ولی ه ه هثتا شتتتمتا گتاهی هرت ب نافرهانی هیشتتتوم و ف ن اارم اط روی
نافرهانی بود؛ شتتما ای نافرهانی را ن ناد» .لقا نمیتواند اثبات اند اه در ای ص تورت
هدف رستتالت تأها نمیشتتود (هصتتبام یزدی  4.)153 :4153دتیجة ای اش ت ال آن
استت اه ای آیه با ای تقریر بر لصمت پااهبران در لما به شریعت د لت نمیاند و
هما اه پااهبر در سخ خود دارای لصمت باشد هدف رسالت هحقق خواهد شد.
پ سکک :هدف اط ارستتال پااهبران هدایت هردم استتت و لقا هردم (همه یا برخی)
با قول و لمتا پااهبر تر اپ نمیاند .ب ه برای قول و لما پااهبر ح ی ستتتان
قاوا استتت یعنی همانطور اه پااهبر در ستتخ خود نباید دیار خطا و گناه شتتود در
لما به ستخ خود ناز نباید هرت ب خطا و گناه شود و اگر پااهبر به برخی اط سخنان
خود پایبند نباشتتد -خواه اط روی لمد باشتتتد یا اط روی غار لمد ولی ه رر -ای بالث
تنرر و انزجار هردم نستتبت به افعال پااهبر هیشتتود و ینا تنرری به ستتخنان پااهبر
ناز ستترایت داده هیشتتود؛ یرا اه ای وییگی لرف استتت اه تنرر اط یپ لرصتته را در
لرصتتته دیگر جتاری هیاند در نیاجه هردم اط اقوال او ناز پاروی نخواهند ارد و ای
نقض غرض است.
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بته باتانی دیگر فعتا پاتاهبر ینتد حتالت دارد .4 :فعا ترتتتریعی و تباانی اه
جایگزی قول استت .1 .فعا تطباقی اه هربوط به لما به ترتری قولی است .1 .فعا
تقریری اته تقریر فعا دیگران استتتت اه ح فعا تطباقی را دارد .هدلول ظاهری و
اولی آیه شتتریره وجوب ایالت اط قول و فعا ترتتریعی و تباانی استتت و بر لصتتمت
پاتاهبر اط خطا و گناه در ای هورد د لت هیاند و فعا تطباقی یا تقریری را شتتتاها
نمیشتتود ولی اط آنجا اه در لرف لموهی هاان جمات یاد شتتده تر اپ نمیشتتود بر
لزوم ایتالت اط پااهبر در افعال تطباقی و تقریری و در نیاجه لصتتتمت او در هورد آنما
ناز د لت هیاند.
 .1الزم به ذکر استت این ا ت ال در نقد دلیل عقلی عصتمت ذکر ده است ولی از آن ا که نقطه قل اسفدالل بیان ده
امر به مفناقضتتین استتت به گونهای این رقریر به همان دلیل عقلی برگدتتت میکند .از این رو این ا تت ال در این ا نیز قابل
طرح است.

ول
 .2-3-2اشککل ا م :با ه حظه ستتتااپ قبا و بعد آیه َ و ها آتااُ ُ َّ
الر ُستتت ُ
ذُوه َو ها نَمااُ ْ َل ْن ُه فَانْیَ ُموا( حرتر )1:روشت خواهد شد ای آیه درباره غناومی اه
ف َُخ ُ
هست مانان اط جنغ با بنی ن،تار بدستت آوردند ناطل شده است و هیع ق اواهر و نواهی
رستول اارم هربوط به تقست غناو استت .یعنی اواهر و نواهی آن ح،رت نسبت
به تقسا غنای باید ایالت شود (ر.ک :هارباقری و ناوانی .)31-31 :4159

اط اواهر و نواهی پااهبر اارم واجب استتت به صتتورت لام و هط ق خواه هربوط به
تقسا غناو باشد و یا هربوط به غار آن.
 .2-3-3اشککل ا سککم اگر یه ایالت اط پااهبر اارم به صتتتورت هط ق
واجب شتتده اس تت ولی او َ :لقا ایالت اط استتی را اه به هعصتتات خداوند دستتیور
هیدهد جاوز نمیداند .ثانااَ در حدیث نبوی هرتتمور تصتتریه شتتده استتت اه « :یال
لمخ وپ فی هعصتتا ا كَ » (شتتاخ صتتدوپ 614 :1 4141؛  )130 :4136ای دو قالده
لق ی و شتتترلی ای پ آیته را هقاد هیاند و هراد آیه ای خواهد شتتتد اه ایالت اط
رستول در غار هعصات خداوند واجب است .در ای صورت آیه بر لصمت هط ق د لیی
ندارد (ر.ک :ربانی گ پایگانی 164 :4151؛ یبایبایی 4.)150-115 :1 4150
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پ سک :هر گاه هط بی اط اهمات وییهای برخوردار باشتد هقی،ای لطف المی ای
استتت اه ه ران را بر آن هینبه ستتاطد؛ ینان اه ایالت اط خدا و پااهبر هرجند
به ح لقا واجب است اها یون هسأله دارای اهمات بساار است در آیات هیعدد به
آن توجه شتتتده استتتت .ینا اواهر یا نواهی را در اصتتتط م اواهر و نواهی ارشتتتادی
هیگویند.
قرآن اری ای روش را در هورد دیگری اه اهمات آن در حد هستتتأله هورد بحث
ها ناستت به اار گرفیه استت؛ ینان اه در هورد احسان به پدر و هادر اه اط هسیق ت
 .1اگر چه اصل ا ال ناظر به اولواألمر است ولی نسکت به رسول نیز قابل طرح میبا د.
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پ سکک :اگر یه ای آیه درباره فیأ و غناو جنگی ناطل شتتتده استتتت ولی هورد
هخصتپ آیات ناستتت به هما دلاا بستتااری اط هرستتران هراد آیه را لام دانستتیهاند
ك
(یبرستتی 151 :5 4131؛ طهخرتتری 901 :1 4103؛ فخر راطی 903 :15 4110؛
یبتایبایی  .)101 :45 4150ل وه بر آن ه «ها» در «ها آتااُ ُ » و «ها نَمااُ ْ » د لت
بر لموم هیاند (آلوستتی  .)111 :41 4149بنابرای هراد آیه لام استتت یعنی ایالت

04

لق اه استت نخستت هِهنان را به آن توصاه ارده آنگاه یاد آور هیشود اه اگر پدر و
هادر انستان را به شرک بر انگازند نباید اط آنان ایالت ارد و ینا احسانی نسبت به
آنان پستندیده نخواهد بودَ  :و َوصَّ ْا َنا ْ ِ
ْسان ب ِوال ِ َدیْ ِه ُح ْسناَ َو ِإ ْن جا َهدا َ لِیُ ْر ِر َ ب ها
اْلن َ
ك ِبت ِه ِل ْ ح َف تُ ِ
ط ْع ُممتا( لن بوت )1 :در اینجتا با این ه دایره ایالت اط پدر و
ل َْا َ َلت َ
هادر هحدود به فرطندان استتت نه اا جاهعه استت هی و اط یرفی هعصتتایی اه فرض
شتده است شرک به خداوند است اه اط بزر تری گناهان است و در ناروایی آن تردید
ناستت اها خداوند ه ران را نستبت به آن هردار داده است .اگر در رسول ناز احیمال
خطا وجود داشتت یعنی احیمال داشت اه افراد را به هعصات خداوند دسیور دهند به
یریق اولی ینا هرتتتداری طم بود (یبتتایبتتایی  .)154 :1 4150اط نبود ینا
هرتداری روشت هیشود اه ح المی به ایالت اط رسول واقعاَ هط ق است و ای پ
آن جز با لصمت رسول قابا توجاه ناست (ربانی گ پایگانی .)161-164 :4151
ول َف ِن ْن تَ َولَّ ْوا َف ِن َّن ا كَ َ یُ ِحبُّ
یاعوا ا كَ َ َو َّ
الر ُستتت َ
 .2-3-4اشککل ا ار  :آیه َ و ُ
الْ ِ
ون ا كَ َ فَاتَّب ُِعون  قرار گرفیه نرتتتان
ا ِإ ْن اُ ْنیُ ْ تُ ِحب ُّ َ
تافری َ  اه بعد اط آیه ُ ق ْ
هیدهتد ا م ختداونتد نتاظر بر پاتاهبر اارم بته هثابه پاام آور وحی استتتت نه
هحمد به نحو لام .طیرا با توجه به اصتا اصالت هعنای ظاهر هر گاه با لرظ رسول
هواجه شتتتوی و قرینهای بر انصتتتراف نباشتتتد هعنای ظاهر آن را ه ک قرار هیدها ؛
یعنی پاام رستتان خداوند نه هحمد به نحو لام (هارباقری و ناوانی -61 :4159
.)61
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پ سک :در آیه هورد بحث واثه «الرستول» لطف بر «ا كَ » شتده استت و اصا در
لطف تتایر استت و ای نرتان هیدهد اه ایالت اط رسول وجه دیگری غار اط آنچه اط
جتانب خداوند باط هیگوید استتتت طیرا اگر ینا باشتتتد در حقاقت همان ایالت اط
خداوند استتت پ هع وم هیشتتود رستتول اه پاام آور المی استتت دو حاث دارد ی ی
اب غ پاام و دیگری اهور هخی ری اه هربوط به رستتتالت استتتت اط قباا تباا هانند
ك ِّ
الذا َْر لِیُبَاِّ َ ل ِ َّنا ِ ها نُ ِّز َل ِإل َْا ِم ْ ( نحا )11 :هدایت
ستتتخ ختداوند :و َون َْزلْنا ِإل َْا َ
ون ب ِ َأ ْهرِنا( انبااأ )31 :تزااه و تربات هردم :لَق َْد َه َّ
هردمَ  :و َج َع ْنتا ُه ْ َوو ِ َّمت َ یَ ْمت ُد َ
ا كَ ُ َل َی الْم ِْ ِهنا َ ِإ ْْ بَ َع َث فا ِم ْ رستتو َ ِه ْ َونْ ُر ِ
ستت ِم ْ یَیْ ُوا َل َْا ِم ْ آیات ِ ِه َو یُ َزاِّا ِم ( آل
ُ
َ ُ
ِ
ُ
َ
اان لَ ُ ْ ف َر ُستتولِ ا ك و ْستت َو ح َح َستت َن ح...
لمران )461 :الگو بودن برای هردم :لَق َْد َ
(احزاب .)14 :طهه ای شتتلون آن استتت اه آن ح،تترت باید به نحو لام هورد تبعات

قرار بگارد و رستتالت آن ح،تترت هنحصتتر به دریافت پاام خداوند و انیقال آن به هردم
ناستت .بنابرای تمام اقوال و افعال پااهبر شأنات تبعات را خواهد داشت .اط ای رو آیه
به نحو ای پ دسیور به پاروی اط آن ح،رت داده است.

در پاستخ گریه هیشود اسی اه در خ وت فاقد ه ه لصمت است در ج وت ه
فاقد آن خواهد بود .در حالی اه پااهبران دارای ه ه لصمت هیباشند خواه در ج وت
ا به وثاقت
باشتتند یا در خ وت .ل وه بر آن اگر احیمال گناه در خ وت داده شتتود ُهخ ك
لموم پااهبران خواهد شتتتد در نیاجه استتتی پااهبران را به لنوان الگو قرار نداده و اط
آنان ایالت و تبعات نخواهد ارد و ای نقض غرض است.
نتیجه گیری
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هقاد بودن
آیهای اه ح،تتترت ابراها  را به لنوان الگو هعرفی ارده به دلاا ك
فقط بر لصتمت آن ح،رت در بازاری اط هرراان د لت هیاند .اها آیاتی اه پااهبران
را به لنوان الگو هعرفی ارده و ایالت و تبعات اط آنان را وتتتروری هیشتتتمارد قطعاَ
د لت بر لصتمت آنان خواهد ارد ولی با توجه به آن ه ای دستیور به لنوان «رسول»
گره خورده استت بر استا قالده «تع اق الح ل ی الوصتف الم ِ
رعر بالع كا » روش
ُ
هیشتود اه پااهبران اط آن جمت اه رسول و فرسیاده خداوند هسیند ایالت و تبعات
اردن اط آنتان واجب خواهد بود و باید به آنان تأستتتی ارد .به هما دلاا ای آیات به
د لتت هطتابقی د لتت بر لصتتتمت پااهبران در دوران رستتتالت دارد .ولی به د لت
الیزاهی لصتتمت پااهبران در دوران قبا اط رستتالت را ناز شتتاها هیشتتود .همچنا
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هم استتت استتی ادلا اند آیاتی اه پااهبران را به لنوان الگو هعرفی هیاند و
دستیور به ایالت و تبعات اط پااهبران هیدهد نمیتواند بر لصمت پااهبران در خ وت
د لت اند؛ طیرا ااربرد واثههای وستوه ایالت و تبعات در جایی هصداپ دارد اه هردم
اقوال فرد هقیدا را برتتنوند و المال وی را ببانند هث در لرصتته اجیمالی ببانند یپ
پااهبر یگونه با هردم حرف هیطند و برخورد هیاند و یا در جنغ یگونه با ستترباطان و
دشتتتمنان برخورد هیاند و یا شتتتاوه لبادت و نماط خواندن او یگونه استتتت در ای
صتتتورت هردم وی را به لنوان الگو قرار داده و اط او ایالت و پاروی هیانند ولی آنجا
اه پااهبر تنما در خانه و یا اتاپ خود و یا باابان باشتتتد الگو بودن آن پااهبر و ایالت و
تبعات اط وی در خ وت هعنا ندارد ب ه اصتت َ قابا تصتتور ناستتت .اط ای رو ای آیات
د لت بر لصمت پااهبران در ج وت هیاند نه در خ وت.

04

پااهبران با توجه به ه ه لصتمیی اه اط آن برخوردار هسیند فرقی با خ وت و ج ِ
وت
آنما ناست.
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هارون ق األل م األس هی.

.5

اب هنظور هحمد ب ه رم 1111پ لس ن العرب ق دار صادر.

شم

الدی

باروت دار ال یب الع ماه.

 .1ابوالریوم راطی حستتا ب ل ی 1141پ ::ض الجن ن :: :ح الجن ن فی تفس کیر
القرآن تصتتحاه :هحمد همدی ناصتته و هحمد جعرر یاحقی هرتتمد آستتیان قد

رووی.
.3
.1

انواری جعرر  1713نم :عصمت بر سیم ی نبمت ق هِستسه آهوطشی و پیوهری

اهام خمانی (ره).
َ
آلوسی هحمودب لبدا ك 1115پ ::ح المع نی فی تفسیر القرآن العظیم  :السبع

المث نی تحقاق :ل ی لطاه لبدالباری باروت دار ال یب الع ماه.
جوادی لبدا كَ 1711ش :حی  :نبمت م :قرآن ق إسراأ.

.1
َ
 .14جوادی لبدا ك 1711ش ترسار تسنا ق إسراأ.

 .11جوهری استمالاا ب حماد 1731پ الصح ح ت ج اللغه  :صح ح العربیه تحقاق:
حر لاه ی هحمد ب حست
 .12ك
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لطار احمد لبد الترور باروت درا الع ل م یا .

1141پ تفصیل :س ئل الشریعه الی تحصیل مس :ا

الشریعه تصحاه :گروه پیوهز هِسسه آل البات ق هِسسه آل البات.

 .17ح كی جعرر ب حست (هحقق ح ی) 1141پ ش:ائع االسال فی مس ئل الحالا :
الحرا ق هِسسه اسمالا اان.
 .11ح كی حستتت ب یوستتتف (ل هه ح ی) 1711پ تذکر الفقر ء ق هِستتتستتته آل
البات.

 .15ح كی هحمد ب هنصتتتور ب احمد (اب ادری ) 1114پ السککرائر الح :ی لتحریر
الفت :ی ق دفیر انیرارات اس هی وابسیه به جاهعه هدرسا ق .
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اب اثار استمالاا ب لمر 1111پ تفسیر القرآن العظیم تحقاق :هحمد حستا
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 .11راطی هحمد ب لمر 1124پ تفسیر اللبیر باروت دار إحااأ الیرا العربی.

 .13راغب اصتتترمانی حستتتا ب هحمد 1112پ مفرمات ألف ظ القرآن دار الق

ق

باروت.

 .11ربانی گ پایگانی ل ی 1717ش ام مت م :بینش اسالمی ق هِسسه بوسیان.
 .11ربانی گ پایگانی ل ی 1715ش عقل  :مین م :پرتم قرآن کریم ق راود.

 .24طهخرتری هحمود ب لمر 1143پ اللشک

عن حق ئ ومام

التن یل  :عیمن

األق :یل فی :جم التأ:یل تصحاه :هصطری حس احمد ق دارایاب العربی.

 .21سبحانی جعرر  1121مف هیم القرآن ق اهام صادپ.
 .22شبكر ساد لبدا كَ 1731ش مص بیح األنما :فی حل مشلالت األخب  :ق بصارتی.
 .27یبایبایی هحمدحستتا
األل م ل مطبولات.

1714پ المی ان في تفسککیر القرآن باروت هِستتستت

 .21یبری هحمتتد ب جریر 1112پ جک مع البیک ن فی تفسککیر القرآن باروت دار
المعرفه.

 .25یوستی ابوجعرر هحمد ب الحس

بی تا التبی ن فی تفسیر القرآن تصحاه حباب

 .21یوستی ابوحعرر هحمد ب حست

1713پ المبسمط فی فقه األمیه تصحاه :ساد

احمد لاه ی باروت دار احااأ الیرا العربی.

هحمد تقی ارری تمران الم یبه المرت،ویه ْلحااأ اْلثار الجعرریه.

 .23لاه ی هحمدب ه ی (شتماد اول) بی تا القمائد  :الفمائد تصحاه :ساد لبد المادی
ح ا ق هراد.

 .21ل المدی ل ی ب الحستا
اْلس هی.

سا

بیست و دهم ،تماره صود و چهارده
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1111پ الذخیر فی علم اللال ق هوستسه النرر

یبرسی 1732ش مجمع البی ن في تفسیر القرآن تصحاه :ف،ا

 .21ف،تا ب حس
ا كَ یزدی یبایبایی و هاش رسولی تمران ناصر خسرو.

 .74قریبی هحمد ب احمد 1711ش الج مع ألحل القرآن تمران ناصر خسرو.

 .71گا نی ابوالقتاستتت (هارطای قمی)  1731قمانین االصککما تمران ه یبته الع ماه
ا س هاه.

 .72هصبام یزدی هحمد تقی 1713ش :ا : :اهنم شن سی تصحاه :هصطری اریمی
ق هِسسه آهوطشی و پیوهری اهام خمانی.

 .77هراتد هحمتد ب هحمدب نعمان 1117پ المقنعه ق انگره جمانی هزاره شتتتاخ
هراد.

 .71هراد هحمد ب هحمدب نعمان 1117پ تصککحیح اعتق مات األم میه ق المِتمر

العالمی ل راخ المراد.
َ
 .75هقاتا ب ستت امان 1127پ تفسککیر مق تل بن سککلیم ن تحقاق :لبدا ك هحمود
شحاته باروت دار احااأ ترا العربی.

 .71ه ارم شاراطی ناصر 1733ش پی قرآن تمران دارال یب ا س هی.

 .73هار باقری هحمد ل ی و ناوانی هار هادی 1715ش مرمانی شبیه م بی جا بی نا.
 .71نجری هحمد حست
لبا

1141پ جماهر اللال فی شکرح شکرائع االسال تصتحاه:

قویانی و ل ی آخوندی باروت دار احااأ الیرا العربی.

 .71هاشمی ساد احمد 1731ش جماهر البالوه ق دار الرقه ل طباله و النرر.
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