
 
 

  
  

  
  

  

  6عفو الهی از پیامبری درباره لیلتح
  *سوره توبه 43آیه بر محور 

  
  **نویسنده مسؤول)( حسینی طیب محمود سید

  *** مسجدي مشک راضیه

  
  چکیده:

 ،معصوم بوده و این عقیده برآمده از تعلیمات قرآنی است. با وجود این 6پیامبر اسالم ،از نظر مسلمانان
 43 آیه ،آیات این جمله از. اندازد وجود دارد که در ظاهر این باور را به تردید می آیاتی در این کتاب آسمانی

هاي متفاوتی بین  دیدگاه ،6پیامبر به نسبت متعال خداي عفو مورد در در این آیه. باشدمی توبه سوره
 سپس. است دهشدر پنج دیدگاه ارائه و بررسی  ،ها در مقاله حاضر ن وجود دارد که مجموع این دیدگاهمفسرا

اثبات شده که  ،یدگاهد پنجضمن رد هر  ،نزول يبر فضا یاز آیه شریفه مبتن یـ اجتماع ادبی تحلیلی ارائه با
حال ناظر به  ینو در ع نبوده است 6در ارتباط با رسول خدا ابداً یفهآیه شر نو عفو خداوند در ای یختوب

به  یامبربوده است که اجازه پ یماناال یفمانان ضعاز مسل ییها باشد، بلکه متوجه گروه مین یزمنافقان ن
در  کتتخلف از شر يخود برا یذاناست يبرا يا ر عدم شرکت در جنگ تبوك را بهانهب یمبن ینهمنافقان مد

تخلف از  يبرا ینهبه منافقان مد 6اثبات شده است که اجازه رسول خدا ینچنجنگ قرار داده بودند. هم
 یهبرداشت از آ ینا بوده است. یتعال يخدا ییدمصلحت بوده و مورد تأ يو از رو یستهبا کامالً یاقدام ،جنگ

 یاعن یاكا«مورد بحث را از باب  یهاست که آ 7منقول از امام رضا یتمنطبق بر روا کامالً یفهشر
  .یتروا ینمتفاوت از ا یلیداند، البته با تحل یم »جاره یا یواسمع

  
   ها: کلیدواژه

جاره یا یواسمع یاعن یاكا /یادب یرتفس /توبه 43 یهآ /فضاي نزول /خطا به پیامبرنسبت  /عصمت پیامبر
                                            

  . 8/11/1394، تاریخ تأیید: 4/11/1393تاریخ دریافت: * 
  tayyebhoseini@rihu.ac.ir    پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یاردانش** 

 m.masjedi110@yahoo.com      *** کارشناس ارشد تفسیر قرآن

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی 45-22 ، صفحات1394 زمستان ،77پیاپی ،4 شماره ،سال بیستم



 

 

23 

لیلتح
ره 

دربا
ی 

مبر
 پیا

ی از
 اله

عفو
6  

  طرح مسأله
 خود اخالقی سرمشق و اسوه را پیامبر مسلمانان ،فرماید همچنان که قرآن می

 این تعلیمات پایه بر و) 21/احزاب( ﴾حسنَۀٌ أُسوةٌ اللَّه رسولِ  فی لَکُم کانَ لَقَد﴿ ؛دانند می
 6اکرم پیامبر عصمت ،مسلمانان همه نزد انکارناپذیر مسائل از یکی آسمانی، کتاب

 اگر شک بی .)80/نساء( ﴾ اللَّه أَطاع فَقَد الرَّسولَ یطعِ منْ﴿: فرماید می قرآن. باشد می
اطاعت او اطاعت از خدا شمرده  ،از هر معصیت و گناهی مبرا نبود 6پیامبر

 ظاهر در که خورد می چشم به آن در آیاتی قرآنی، تعلیمات ینا وجود با اما. شد مین
  .باشد میسوره توبه  43آیه شریفه  ،جمله این آیات از. اندازد می تردید به را باور این

: خبر داده شده است 6در این آیه از عفو خداوند متعال نسبت به پیامبر اکرم
  ﴾ى یتَبینَ لَک الَّذینَ صدقُوا وتَعلَم الْکَاذبِینَعفَا اللَّه عنْک لم أَذنْت لَهم حتَّ﴿
] راستگویان بر تو روشن شود و دروغگویان را ، چرا پیش از آنکه [حالخدایت ببخشاید«

  »؟، به آنان اجازه دادىبازشناسى
گفت که این آیه توجه همه مفسران را به خود جلب کرده و در  توان یبه جرأت م

  . اند هبسیار گفته و نوشت سخن ،مورد آن
در نسبت دادن عفو خداوند متعال در  ،طور خاص زمخشري از مفسران و به برخی

اند و در این میان نیز  دچار سوء برداشت شده ،6این آیه به حبیبش محمد مصطفی
دانشمند  ي،از زمخشر یش. پاند هداد 6هایی ناروا به رسول گرامی اسالم نسبت

ارائه  یهاز آ يبه زمخشر یکنزد یبرداشت یزن یمعتزل ییجبا یابوعل ي،همفکر زمخشر
)؛ تا 5/227طوسی، نک: ( داللت دارد یامبربر وقوع ذنب از پ یفهشر یهداد و معتقد شد آ

  .بپردازیم شریفه آیه این معناي بررسی و نظرات این نقد به داشت آن بر را ما که جایی
  :نویسد میدر تفسیر این آیه  زمخشري
عن الجنایۀ، ألنّ العفو رادف لها. و معناه: أخطأت و بئس ما فعلت. و لم أَذنْت  کنایۀ«

لَهم بیان لما کنى عنه بالعفو. و معناه: ما لک أذنت لهم فی القعود عن الغزو حین 
استأذنوك و اعتلوا لک بعللهم و هال استأنیت باإلذن حتَّى یتَبینَ لَک من صدق فی 

  )2/274زمخشري، (» یه.ف کذبعذره ممن 
و در مورد آن به کار  آنناظر به » عفو«است، زیرا کلمه  ]؟![ جرمشریفه کنایه از  آیه«



  

 

24  
 

تم/
بیس

ال 
س

 
ره 

شما
4 / 

اپی
پی

77 / 
تان

مس
ز

 
13

94
 

کار نادرستی انجام دادي. جمله  و معناي آیه شریفه این است که: خطا کردي و رود می
»ملَه نْتأَذ مه آنانکننده معناي کنایی عفو است. یعنی: چرا هنگامی ک نیز بیان» ل 
هایی بر عدم  در جنگ شرکت نکنند و عذر و دلیل ) از تو اجازه خواستند کهنمنافقا(

به آنان اجازه دادي؟ چرا در اجازه دادن به آنان اندکی درنگ  ،حضور در جنگ آوردند
  »شناسی؟ گویان بازاز دروغ ،آورند ي تا کسانی را که صادقانه عذر مینکرد

أیید برداشت خود از آیه شریفه مبنی بر توبیخی ت ايسپس زمخشري در ادامه و بر
رسول  اند هکه بعضی گفت کند مینقل  ،6بودن لحن آیه شریفه نسبت به رسول خدا

خدا در طول مدت رسالت خود دو کار انجام داد که از سوي خدا مأمور به انجام آن 
یفه مورد موضوع آیه شر( نبود: یکی اجازه دادن به منافقان براي عدم شرکت در جهاد

و دیگري گرفتن اسیر در جنگ بدر. و در هر دو مورد نیز خداي تعالی  ،بحث)
   .(همان) پیامبرش را مورد عتاب قرار داده است

العمل مفسران و عالمان مسلمان مواجه و  شدت با عکس رفتار زمخشري البته به این
خطا شده است: به نقد گرفته شده است. زمخشري در تفسیر این آیه شریفه مرتکب دو 

یکی اینکه نتوانسته است فهم صحیحی از آیه شریفه ارائه دهد، و دوم نسبت به ساحت 
آن پیامبر رحمت رعایت الزم را در حق  نزاکتپیامبر الهی جسارت کرده و ادب و 

  نکرده است.
ادبی زمخشري را  هیچ مفسري جسارت و بی در خصوص موضوع دوم تقریباً

 6عتابی بودن لحن آیه شریفه نسبت به پیامبر ،بیشتر مفسران کهرغم آن بهنتافته و بر
پاسخ  ،یم، اما به جسارت زمخشري نیز به نوعی، مستقیم یا غیر مستقاند هرا پذیرفت

تفسیر سفیان بن عیینه مورد توجه و اقبال  معموالً ،. در برابر تعبیر زمخشرياند هگفت
  یه شریفه گفته است:درباره آبسیاري از مفسران قرار گرفته است که 

به تعبیر لطیف و سرشار از لطف موجود در آیه شریفه بنگرید که چگونه پیش از «
 ».کاري که عفو خدا نسبت به آن صورت گرفته) از عفو سخن گفته است( ذکر معفو

  )4/139ابن کثیر، ؛ 6/1805ابن ابی حاتم، ك: ر(
ساس تفسیر کشاف که آن را بر ا جوامع الجامعطبرسی نیز در تفسیر شریف 

  نویسد: میدر این باره و در پاسخ زمخشري  ،زمخشري نگاشته است
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سخن به عفو و  ،که خداي تعالی در این آیه پیش از شروع به عتاب و سرزنشاین«
بیانگر نهایت لطافت در تعبیر و عتاب است، و البته ممکن  ،گذشت آغاز کرده است

لی بوده باشد، و در مورد پیامبران که از است که عتاب خدا در اینجا ناظر به ترك او
باید چنین تحلیل شود و بر ترك اولی حمل گردد. بنابراین سخن  ،گناه و خطا مصونند

که  ا، چرباشد میدر تفسیر این آیه شریفه و نسبت وي به پیامبر صحیح ن شريزمخ
آن تر از آن است که به  یامبران و بهترین فرزند حوا منزهساحت سرور و بزرگ پ

  )2/58جوامع الجامع، طبرسی، ( .»جنایت نسبت داده شود ،حضرت
  ابن عطیه نیز گوید:

ذکر عفو را بر عتاب  آیهخداي تعالی از روي اکرام و بزرگداشت پیامبر، در این «
  ) 3/39ابن عطیه، ( »مقدم داشت.

  :نویسد میعاشور  ابن
م کرده است، مشتمل بر عفو خود را نسبت به پیامبر اعال ،که خدا پیش از عتاباین«

نهایت اکرام و بزرگداشت آن حضرت است... و این گونه سخن گفتن کنایه از ناچیز 
بودن عملی است که موجب عتاب گردیده است. در واقع این شیوه بیان و عتاب 

  ».يداد اشد: بهتر بود به آنان اجازه نمیحضرت فرموده ب نمانند این است که به آ
  ید:افزا می وي

 ،استفاده کرد» عفو«واژه  ،از پیامبر» = گذشتصفح«جاي تعبیر به  ه خداي بهاینک«
، »حسنات األبرار سیئات المقرّبین« گویند: ظر به سخن ارباب معرفت است که مینا

  )10/107ابن عاشور، ( ».شود میگناه شمرده  نیعنی کارهاي نیک ابرار در پیش مقربا
ن عیینه در تفسیر این آیه، در نقد هم پس از اشاره به سخن سفیان ب آلوسی

  :نویسد میچنین  يبه و ینزمخشري، پس از نفر
ریفه را آن گونه ادبانه سخن گفته که آیه ش خطا کرده و چه بی صاحب کشاف قطعاً«

  »تفسیر کرده است.
  افزاید: میوي 

کرد، زیرا  میچنان تفسیر ن راهرگز آیه  ،نگریست میاگر زمخشري منصفانه به آیه «
یا مراد خداي تعالی از عبارت آیه همان است که زمخشري فهمیده، اما خداي تعالی  که
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اش را تکریم کرده و مورد لطف قرار داده و با کنایه و غیر مستقیم با او  میپیامبر گرا
 یاو  ادب رعایت کرده و پیامبرش را حرمت نهاده است، ،سخن گفته است و بدین گونه

نبوده است. آیا نباید زمخشري در حق حضرت مصطفی مقصود خدا این  آنکه اصالً
کرد. در هر دو صورت ـ چه زمخشري در برداشتش صائب باشد یا  میادب رعایت 

انگاري کرده و حق و حرمت پیامبر را پاس نداشته است.  او غفلت و سهل ـ نباشد
به دست  کند ـ از کجا آن معنا را ارسبحان اهللا! زمخشري ـ که خدا با عدلش با او رفت

گیرم که عفو مستلزم  ؟کار برده است به» بئسما فعلت«پیامبر عبارت درباره آورده که 
خطا بوده باشد، اما هرگز مستلزم انجام کار قبیح و آن اندازه مالمت و سرزنشی که آن 

  )5/299 ی،آلوس( »نیست. ،حضرت را شایسته تعبیري کند که زمخشري به کار برده
زمخشري را چنین نقد  ،اي که بر کشاف نوشته در حاشیه یناسکندرا یربن من احمد

  کرده است:
زمخشري حق نداشت آیه شریفه را با این تعبیرات تفسیر کند. او ناگزیر در برابر «

مراد خدا نبوده  ،یکی از دو امر قرار داشت: یا آنچه را که او از آیه شریفه فهمیده
اما روشن است که خداي تعالی پیامبرش  تعالی بوده است، اياست، و یا اینکه مراد خد

پس هر یک از دو حالت یاد  .مورد خطاب قرار نداده و عتاب نکرده است را صریحاً
شده را که مقصود آیه بدانیم، زمخشري دچار غفلت و لغزش شده و حق و حرمت 

  )ی، پاورق2/274زمخشري،   نک:( ».پیامبر را پاس نداشته است
ي ها دیدگاهفهم صحیح آیه شریفه، اغلب مفسران در موضوع نخست یعنی  اما

را  یامبرپ يخطا معموالًو  اند هتفسیر آیه شریفه ارائه داد متفاوتی نسبت به زمخشري در
نقص نیست. در که بعضی از آنها خالی از ضعف و  اند هیرفتدر اذن دادن به منافقان پذ

  پردازیم.  میتفسیر آیه شریفه  در ها دیدگاهترین  ادامه به بررسی مهم
  

  گناه و تخلف  .1
، عفو نددان میمفسرانی که آیه شریفه را ناظر به خطا و تخلف و گناه پیامبر  اصوالً

  .اند دانسته 6یامبرنشانه گناه و تخلف پ ،یلرا به دو دل یهآ یندر ا
فرمود  یانب 6را خطاب به پیامبر اسالم» عفَا اللَّه عنْک«که خداوند متعال این اول

به خطا رفتی و «و مقصود از این جمله آن است که  اه معنا نداردعفو جز بعد از گنو 
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که به منافقان اجازه عدم حضور در جهاد » و نادرست و بدي انجام دادي اشایستکار ن
  ).2/367بغدادي،  ؛16/57فخر رازي،  ؛2/274زمخشري، رك: ( دادي

 ینو توبیخی است و ا ياستفهام انکار »لم أَذنْت لَهم«اینکه استفهام در جمله  دوم
به منافقان کاري ناروا و گناه بوده  6اسالم یامبرکه اذن و اجازه پ دهد مینشان 

 شود ، در مورد کار مباح گفته نمیاست؛ زیرا این جمله که از روي استنکار بیان شده
بر خطاي  بنابراین آیه شریفه به روشنی دال .)2/367بغدادي،  ؛16/57فخر رازي، ك: ر(

اي از مسلمانان منافق اجازه داد تا در غزوه تبوك  آنجا که به عده ؛است 6پیامبر
  شرکت نکنند.

  
  بررسی
 ها دیدگاه یرسا یانآن در ضمن ب يو خطا یستدرست نوجه  یچبه ه یدگاهد این

است که با وجود عصمت  یستهنکته شا ینا یادآوريحال  ینبا ا .آشکار خواهد گشت
 ياز سو یست،احتمال که واژه عفو در همه جا مستلزم گناه ن ینسو و ا یکاز  یامبرپ
که رسول  یرفتتوان پذ مین ،یفهشر یهآ رايب یگرد ییوجود احتماالت معنا یزو ن ،یگرد

از منافقان در قعود از جنگ مرتکب گناه شده  یاجازه دادن به بعض یانخدا در جر
اشاره  ،یستجا مستلزم گناه ن و همهنکته که عف ینبر ا یزاز مفسران ن یاست. بعض

  .)2/367بغدادي،  ؛2/585ثقفی تهرانی، ؛ 4/317جصاص، ك: ر( اند هکرد
  

  یترك اول .2
. این گروه اگرچه به اند یرفتهاز مفسران استدالل گفته شده را نپذ یگرد گروهی

 عفو هک اند داشته یانولی ب ،)3/475نیشابوري، ( کاربرد عفو پس از صدور گناه معتقدند
و هم در مورد ترك  ،رود می کار به آن بر نکردن مجازات و گناه از گذشت مورد در هم
طنطاوى، ( یتنه گناه و معص ،است یمنظور از عفو، عفو از ترك اول یهن آیو در ا یاول

  .)2/30قشیري، ؛ 5/227طوسی، ؛ 5/298آلوسى،  ؛2/57 مجمع البیان، طبرسی، ؛6/301 
لم «با جمله  6یامبراز سرزنش پ یشپ یهآ یندر امتعال خداوند معتقدند  آنها

 یاندلطف و تکریم خود را به حضرتش بنما یت، ایشان را عفو کرد تا نها»أَذنْت لَهم
  .)2/6 ابن شهرآشوب،  ؛3/183 ثعالبى، ؛2/57 مجمع البیان، طبرسی،(
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از روى  6در توجیه این آیه چنین گفته است که اذن پیامبر اسالم المنار صاحب
 زیرا پیش از آن از سوي خدا وحیى دریافت نکرده بود و در این ؛اجتهاد خودش بوده

  .)10/412رشید رضا، ( جایز است :وقوع خطا از جانب انبیاء ،گونه موارد
  :دارد میبیان » لم أَذنْت لَهم«در تبیین استفهام در جمله  کاشفتفسیر  صاحب

 ینجاآن و در ا یرو هم در غ رود میکار  ل مباح بههم در مورد عم انکاري استفهام«
 يها براآن جویی منافقان و بهانه دروغگویی دادن نشان، 6پیامبرهدف از عتاب 

 و رساتر ها روش یگرعذر آنان، از د ینف يبرا شرو ینجهاد است و ا یدانفرار از م
   .»است بهتر

  :افزاید میدر ادامه  او
تاب اللَّه علَى النَّبِی و  لَقَد﴿: فرماید می سوره همین از 117 آیه در متعال خداوند«

هنگامی که توبه بر وجود  و ﴾ساعۀِ الْعسرَة  الْمهاجِرینَ و الْأَنْصارِ الَّذینَ اتَّبعوه فی
  )4/48(مغنیه،  »عفو و استفهام به طریق اولی بر آن داللت ندارد. ،گناه داللت نکند

  

  بررسی
مفسران و  یانمشهور م يا یهقض ،یامبراز پ یجواز سرزدن ترك اول یهقض ینکها با

 یناز منافق یبه بعض یامبربودن اجازه پ یتوان ترك اول مینفسه ن یمتکلمان است و ف
حال اگر بتوان  ینجهت قعود از جنگ و شرکت نکردن در آن را انکار کرد، اما در ع

 یداد که مستلزم عدم ارتکاب ترك اول ارائه ریفهش یهاز آ يتر یحتر و صح یقدق یلتحل
معتقد به بدون دلیل و  یرفترا پذ یهاز آ یلو تحل یرتفس ینتوان ا میباشد، ن یامبراز پ

 یهروشن خواهد شد که در قض یفهشر یهاز آ یینها یلشد. در تحل یامبرپ يترك اوال
صورت  یزن ییگونه ترك اوال یچه ،از منافقان یترك قتال به بعض يبرا یامبراجازه پ

 یراز ؛آن از رسول خداست یمستلزم نف یتصور ترك اول ،یگرنگرفته است. به عبارت د
 ياز دو کار دارا یکی ،یدر مواجهه با موضوع 6آنکه رسول خدا یعنی یترك اول

 یلتوانسته است انجام دهد، و آن حضرت بنا به دال میتر را  یینباالتر و پا یتاولو
 یچه انتخاب کرده است. قطعاً ،تر بوده یینکمتر و پا یتولوا يدارا هرا ک يکار ،یشخص

 یانمورد بحث در جر یهجنگ تبوك ـ که آ یرحساس و خط یاربس یطدر شرا يخردمند
تا چه رسد به رسول  ،کند میدار را انتخاب ن یتاولو یرآن نازل شده است ـ کار غ
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 یحصح یلاز عدم تحل یاشرسول خدا ن یهاز ناح یاحتمال ترك اول یانب ین. بنابرایگرام
رسول  ناًئحاکم بر جنگ تبوك است. مطم يفضا یزنزول آن و ن يو فضا یفهشر یهاز آ
همه  یقعود از جنگ، پس از بررس ياز منافقان برا یاجازه به گروه یهدر قض 6خدا

  را گرفته است. یمتصم ینبهتر ،جوانب مسأله
  

   یفسرزنش خف .3
بوده و با  یامبرنسبت به پ یفتوبیخی خف ،یهاز مفسران معتقدند که این آ برخی

  :نویسد یندارد. عالمه فضل اهللا م یعصمت آن حضرت تناف
طور خفیفی مورد سرزنش قرار داده  را به 6پیامبر ،خداوند متعال در این آیه«

 درتخلف از اوامر الهی نبود تا  ،گرفت 6است. در حقیقت تصمیمی که پیامبر
 بودن بلکه این خطاي کوچک به سبب پوشیده ،ه باشندنتیجه ایشان مرتکب گناه شد

و اطالع نداشتن ایشان از غیب اتفاق افتاد که این یک  6پیامبر بر امر حقیقت
منافی عصمت » عفَا اللَّه عنْک«شود تا جمله  امر طبیعی است و گناه خوانده نمی

  »دانسته شود. 6پیامبر
ي اسالم بود و این طبیعی است فرمانده قوا 6حضرت محمد ،نظر فضل اهللا به

سبب آنچه ا ام باشد، ایشان آنِ از افراد به ندادن یا دادن اذن و گیري که حق تصمیم
این بود که آن حضرت با دستور و اذن  ،شد 6عتاب خفیف خدا نسبت به پیامبر

ایمان منافقان از مردم با دنجدا ش ،خویش، مصلحتی را نادیده گرفت و آن مصلحت
در اذن به منافقان، سبب پوشیده ماندن چهره حقیقی آنها و  6دام پیامبراق پس بود.

این است که » عفَا اللَّه عنْک«عدم صداقت در ایمانشان بود و منظور خداوند متعال از 
فضل اهللا، ( د تا این گروه نزد همه رسوا شوندمصلحت اجازه به منافقان را روشن کن

11/126-124(.  
  

  بررسی
 یناز بهتر یکیدارد ـ  یاديطرفداران ز یعیمفسران ش یانـ که در م یدگاهد این

 .قابل جمع است نیز یگرمطلوب د هاي یلاز تحل یاست و با بعض یفهشر یهاز آ یرتفاس
بر  یفهشر یهآنکه اشتمال آ یکیرسد:  میحال دو نکته در آن قابل تأمل به نظر  یندر ع
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توان  مین یسادگ به ینکها یگرو د یست،ثابت ن 6خدا یبنسبت به حب یفعتاب خف
گرفته باشد. شواهد  یدهرا ناد یدر اذن به منافقان مصلحت 6که رسول خدا یرفتپذ

ادعا و  یناثبات ا يتر ـ برا یقدق هاي یلـ با وجود تحل یفهشر یهموجود در ظاهر آ
  رسد. مینظر ن به یکاف ،برداشت

  
  یمدعا و تکر .4

 از گناه صدور به اصالً »عنْک اللَّه عفَا« که رنددا میدیگر از مفسران بیان  گروهی
زیرا در  دانند؛ می 6بلکه آن را دعا به جان رسول گرامی ،ارتباطی ندارد 6پیامبر

غفر «جمالت دعایی  یرهمدیگر را دعا کنند، نظ »عفو«بود که با لفظ  یجعرب را یانم
کاشانی، منهج الصادقین فی  ؛5/426، ابوحیانك: ر( و...» اصلحک اهللا عنک«، »اهللا عنک

حسینى شاه عبدالعظیمى،  ؛8/154قرطبی،  ؛4/140میبدى،  ؛4/274الزام المخالفین، 
: كر( بردند میکار  را در تکریم و بزرگداشت دیگري به) و گاهی این تعبیر 5/104

  .)2/264ابن جوزي،  ؛5/298آلوسی، 
  :یسدنو میباره  یندر ا میبدي

این چنان است  ».عفَا اللَّه عنْک لم أَذنْت لَهم« :اب کرد گفترب العالمین وى را عت«
گویان گویند: عافاك  ، و پارسى»عفا اللَّه عنک ما صنعت فى حاجتى« :که گویند

  )4/140 یبدي،م( ».اللَّه، اى بخت نیک، این چیست که کردى
  

  بررسی
است، اما » ا اهللا عنکعف«از جمله  یلیو تحل یهتوج جواب صرفاً یناست که ا روشن

است.  یباق» لم أَذنت«نسبت به رسول خدا همچنان در  یفهشر یهعتاب موجود در آ
حل کرده و  یزرا ن یفهشر یهعتاب آ ،نظر دارد که به یفهشر یهاز آ یلیتحل يابوالفتوح راز

  : یسدنو می یشاننموده است. ا طیفتل یاردست کم آن را بس یا
الم وارد است مورد تعطّف و تلطّف و االفتتاح بالدعاء، درست آن است که: ک و«

که یکى از ما گوید: عفا اللّه عنک یا عافاك اللّه و غفر اللّه لک و رحمک اللّه لم  چنان
فعلت کذا و الّا تفعل کذا، و این هیچ خبر نیست، و همه دعاست در آن حال که این 

گناهى  ،کند ه به این کالم خطاب مىنکند که آن را ک گذرگوید باشد که بر دل او  مى
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هست یا نیست، و غرضش از این اکرام و الطاف باشد. آنگه حق تعالى بیان کرد که 
  )9/258ابوالفتوح رازي، ( ».چرا ایشان را دستورى دادى دستورى نبایست دادن

  

  مدح در قالب عتاب .5
ر قالب و معتقدند که آیه شریفه در حقیقت مدحی است د یبرخ یدگاهد ینا در

). مدح در قالب ذم یکی از صنابع بدیعی است که گاه 182مصباح یزدي، ( لسان عتاب
گیرد، اما در واقع  میکار  گونه به ظاهر مذمت لحنی به ،شاعر یا گوینده براي مدح دیگري

  آن شخص است.  دحمدح و بلکه مبالغه در م ،مقصود وي
  

  بررسی
 یحشده توض یادمفسر  ینکهدارد، به عالوه ا چهارم وجود یدگاهاشکال د یزجا نینا در

  بر مدح داللت دارد. ،یخعبارت مشتمل بر دو توب یننداده است که چگونه ا
  

   يتخلف از امر ارشاد .6
با  یامبرحل مشکل مخدوش شدن عصمت پ يبرا اند هیدکوش یبرخ یدگاهد ینا در
 یهمحدود کرده و آ يولوم یزعم خود عصمت را به حوزه اوامر و نواه به یه،آ یننزول ا

  :یسدنو می يوارد کنند. صفو يمورد بحث را به حوزه اوامر ارشاد یفهشر
با عصمت  یامبربه پ یزآم برخوردار بود و خطاب عتاب یاز عصمت اله یامبرگمان پ بی«

 یهو با دقت در آ» عصمت« يمشکل با تأمل در معنا ینا .یستآن حضرت سازگار ن
که خداوند در صدد  یدآ میبر یهو ساختار آ یاقود... از سش میحل  یروشن به یفهشر
و  یشرع یفتکل یک یانامور جامعه است، نه ب هادار یدر چگونگ یامبرو ارشاد پ یمتعل

 ،خداوند خود به آن حضرت رخصت داده بود که به هر کس بخواهد یراز ؛يامر مولو
ا استَأْذَنُوك لبعضِ شَأْنهِم فَإِذَ﴿ ؛شرکت نکند یااجازه دهد در امور جامعه شرکت بکند 

منْهم ئْتنْ شمدادن  خصتبه سبب ر یامبرپ حال معنا ندارد ین). با ا62نور/( ﴾فَأْذَنْ ل
  »شرکت نکردن در جنگ گنهکار شمرده شود. يبرااي  عدهبه 

  :یدافزا می یننچهم وي
ر نگرفته، بلکه قرا یمورد اعتراض اله یامبراصل رخصت دادن پ ین،عالوه بر ا«
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عفَا اللَّه عنْک لم أَذنْت لَهم ﴿ ندانسته است یستهآن را خداوند با یتهنگام و موقع
 از یانپس مالك، شناخت راستگو .﴾حتَّى یتَبینَ لَک الَّذینَ صدقُوا وتَعلَم الْکَاذبِینَ

وده، اسباب شناخت ب یفهوظ یک یشناخت یناست. حال اگر فرض شود چن یاندروغگو
 یفتکل یکانجام  يرا برا یمکلف است و اگر مکلف راه یارشناخت در اخت یقهو طر
عتاب  ینشود. بنابرا مین یتلق یو نافرمان یتاز آن غفلت کند، هرگز معص یا یندبرنگز
 یتیاست به موقع يبلکه ارشاد یست،ن یشرع کلیفت یکناظر به انجام نشدن  یه،در آ
 یناز ا یامبرآن بود که پ یستهبود و با یبازشناس يبرا یمناسب یتقعآمد و مو یشکه پ
  ) 350 ي،صفو( ».گرفت میبهره  یتموقع

  

  بررسی
ارتباط دانستن اوامر  یو ب ياز ارشاد ياوامر مولو یانم یکتفک یرشفرض پذ با
داشته است، راه حل ارائه شده  یانب یسندهنو ینبا مسأله عصمت، آن گونه که ا يارشاد

 يو فضا یتبا واقع یگانهو ناآگاهانه و ب یذهن یلتحل صرفاً مورد اشاره یسندهنو يسو از
 یکی شود: دیده می نظر ینادر د. دو اشکال مهم باش میجنگ تبوك  يو فضا یهنزول آ

غزوه  یتاز موقع یدرست یلتحل 6نظر مستلزم آن است که رسول خدا ینا ینکها
 یفهشر یهآ ینکها یگرنسبت منزه است، و د یناز اایشان  تبوك نداشته است و قطعاً

 يامر از مولو ینکهناروا انجام شده است، و ا يکار یعنی ؛سخت است یمشتمل بر عتاب
  دهد.  مین ییررا تغ یزيچ ،داده شود ییرتغ يبودن به سمت ارشاد

  
  » جاره یا یو اسمع یاعن یاكا«از باب  .7

آن  ،معروف است یهمفسران امام یانمبت نس بهکه  یفهشر یهآ یردر تفس یگرد دیدگاه
گرچه در ظاهر خطاب  ،یدقرآن مج یاتاز آ یگرد یهمانند بعض یفهشر یهآ یناست که ا

 یلخطاب از قب ینا یگر،. به عبارت دیگرانندخطاب د یناست، اما مقصود از ا یامبربه پ
ابی است که عت ،است و منظور از آن» جاره یا یو اسمع یاعن یاكا«المثل معروف  ضرب

خطاب را این گونه متوجه  ،متوجه منافقان است و خداوند براي سرزنش این گروه
 این .)9/285طباطبایی، ؛ 157جوادي آملی،  ؛182مصباح یزدي، ك: ر( پیامبرش نمود

  . دارد 7منقول از امام رضا یتیدر روا یشهر یاگو یدگاهد
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در «م نقل شده که گفت: از على بن محمد بن جه 7الرضا عیون اخبارکتاب  در
آنجا حضور داشتند. مأمون عرض کرد:  یزن 7مجلس مأمون حاضر بودم و امام رضا

معصومند؟ حضرت فرمودند: بله. مأمون  یامبرانکه پ ییدفرما میشما ن یایابن رسول اهللا! آ
امام در  ید؟دار ﴾عفَا اللَّه عنْک لم أَذنْت لَهم﴿ یفهشر یهآدرباره  یحیگفت:... پس چه توض
نازل شده است که » إیاك أعنى و اسمعی یا جاره«از باب  یهآ ینا  پاسخ مأمون فرمودند:

را اراده کرده  یامبرخطاب کرده است، اما امت پ یامبرشبه پ یهآ ینبا ا یتعال يخدا
 ﴾نَنَّ منَ الْخاسرِینَأَشْرَکْت لَیحبطَنَّ عملُک و لَتَکُو لَئنْ﴿ یفهشر یهل است آیقب یناست. از هم

 ي. مأمون عرض کرد: درست فرمود﴾کَنُ إِلَیهِم شَیئاً قَلیالًال أَنْ ثَبتْناك لَقَد کدت تَرْو لَو﴿و 
 ؛2/346فیض کاشانى،  ؛2/224عروسى حویزى، ؛ 1/202 ابن بابویه،( »یابن رسول اهللا

  .)2/788بحرانی،  ؛2/270شریف الهیجى، 
اثبات خطا و  ،یفهشر یهآدرباره  7ه سوال مأمون از حضرت رضااست ک روشن

 ،که دادند یو حضرت با پاسخ بوده است یامبرنسبت به پ یاله یختوب یجهگناه و در نت
  .اند هنسبت برآمد ینا یدر صدد نف

  

  بررسی
مورد اشاره ـ به  یتاز مفسران ـ متأثر از روا يتعداد ،که اشاره شد گونه همان

شده و  یاد یتاز روا یروشن یل، اما تحلاند همعتقد شد یفهشر یهآ یردر تفس یراخ یدگاهد
 .اند هرا منافقان دانست یهاز مفسران مقصود از آ یبعض یاند. حت ارائه نداده یفهشر یهآ یزن

مقصود از ، 7امام رضا یتاست که در روا ینا ،که از آن غفلت شده یاما نکته مهم
  نه منافقان.  ،هدانسته شد یامبرامت پ ،یتروا

به آن  7منقول و منسوب به امام رضا یتدر رواآنچه رسد که  مینظر  به چنین
 یهنزول آ ياست که با فضا یفهشر یهاز آ یادب یلو تحل یرتفس ینتر یقدق ،اشاره شده

روشن  یلعدم تحل ینا حاکم بر غزوه تبوك هماهنگ است. احتماالً یطشرا یزو ن یفهشر
 یررا از اساس ز یرتفس ینا یشده که بعض وجبمذکور م یتاس روابر اس یفهشر یهاز آ

 یفهشر یهآ یرو تفس یتروا یندر نقد ا یسندگاناز نو یکیآن را انکار کنند.  ،ال بردهؤس
  بر اساس آن نوشته است:

خور اعتبار ندارد، در يسند ،سابق یتهمچون دو روا ینکهعالوه بر ا یزن یتروا این«
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جز  یمخاطب کس ینکهاحتمال ا یحت ،بعد از آن یاتآ آن و یاتتوجه به خصوص
 يجد یدشده را از امام با ترد یاد یتکند و صدور روا می یباشد را منتف یامبرپ

رخصت  ،»لم أَذنت لَهم« یهآ ررخصت مطرح شده د ینکها یحسازد. توض میمواجه 
ال یستَأْذنُک الَّذینَ ﴿ :فرماید میبعد  یهآ یرانبرد است؛ ز یداندر م یافتنحضور ن يبرا

. ﴾یؤْمنُونَ بِاللَّه والْیومِ اآلخرِ أَنْ یجاهدوا بِأَموالهِم وأَنْفُسهِم واللَّه علیم بِالْمتَّقینَ
ون حاکم اسالم است که ؤنبرد از ش یدانعدم حضور در م يگمان رخصت دادن برا بی

خود به منافقان اجازه داده بود در  یامبرپ ود و قطعاًآن حضرت ب یژهو یامبردر زمان پ
صادر شده باشد. بر  یگرد یاجازه از کس ینا یستممکن ن یراجنگ شرکت نکنند؛ ز

که چرا به منافقان رخصت  یرندقرار گ یمورد عتاب اله یدبا یگراند یافرض، آ ینا
  ترك جهاد داده شده است؟!

طلبان اجازه عدم حضور داد و  ردم به رخصتم يبر اثر فشارها یامبرگفته شود پ اگر
مستند به  تواند میرو  ینانبود و از یامبرخواست پ یقتدر حق یهاذن مطرح شده در آ

موجه است که ثابت شود  یزمان یهتوج ینا یراگزاف است؛ ز یشود، سخن یگراند
 یناثبات ا یشده است، ول یارسلب اخت یشانبوده که از ا يدر حد یامبرفشارها بر پ

 ینا. بنابرکند می یانخالف آن را ب ین کالمیبلکه قرا ،یستن یسخن کار آسان
 یامبرنسبت را از پ ینا توان میمستند به آن حضرت است و ن يرخصت دادن کار

مورد  یزداشته باشند، آنها ن یدر آن نقش یزن یگراند ینکهسلب کرد. بر فرض ا
  )349صفوي، ( ».هستند یاله راضاعت

از  یمذکور و ناآگاه یتاز درك نادرست نسبت به روا ینظر ناش هاشکال ب این
و  یفهشر یهنزول آ ياز فضا یقدق یلآن است. تحل یحصح یلو تحل یهنزول آ يفضا
 ینا یما را از نقد و بررس ،در زمان جنگ تبوك ینهحاکم بر شهر مد يفضا یمترس

 یتبر اساس روا یهآ یرکه تفس شود میروشن  یجهو در نت سازد می یازن یاستدالل ب
سنده مورد یخواهد بود و اشکاالت نو یفهشر یهاز آ یرتفس ینتر یحو صح ینبهتر ،مذکور
  حل و رفع خواهد شد.  ،از اساس یزاشاره ن
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  نزول يفضا بررسی
آیات در فضایی نازل شد که مسلمانان خود را براي نبرد تبوك آماده  این

. بود عالم در حق کلمه نفوذ و اسالم شوکت و قدرت هنگامه ،زمان آن در. ساختند می
 و شوکت این براي تهدیدي ،اسالمی جامعه درون در اختالفی اندك زمان، این در

موضوع آگاه بودند. حال در چنین  نکامالً از ای 6پیامبر و آمد می شمار به اقتدار
 وبرگساز و آماده تبوك نبرد براي را خود مسلمانان که حالی اوضاع و احوالی و در

آمده و براي همراهی نکردن با لشکر  6پیامبر نزد افرادي ساختند، می فراهم جنگی
اذن ماندن دهد. آنها هاي مختلف آورده و از ایشان درخواست کردند که به  بهانه ،اسالم

 همه که شرایطی در زیرا نبود؛ اي البته این درخواست از طرف این عده کار غیر منتظره
 و شد نمی دیده وجوشی جنب هیچ اینان از ،بودند جنگی ازوبرگس کردن فراهم پی در
 این در .ندارند را جهاد در شرکت قصد افراد این که بود محرز همگان بر ابتدا همان از

مخفی  6پیامبر تیزبین نگاه از ،دانند میرا که همه آنچه ت اس ممکن چگونه حال
طمینان دریافته بودند که اینان به هیچ و با ا شناختند ایشان کامالً منافقین را می ؟بماند

  بدهد یا ندهد. آنها چه اذن ماندن به  ؛وجه در امر جهاد شرکت نخواهند کرد
کردند، داراي ایمانی  میسوي دیگر همه مسلمانانی که خود را براي نبرد آماده  از

هاي بعضی از ایشان به شک و تردید دچار  راسخ و اعتقادي محکم نبودند، حتی دل
سبب فساد  ،حضور منافقان در میان مسلمانان در بحبوحه جنگ ،د. با این احوالبو

  مسلمانان بود. نافکار، سستی اعتقاد و ایجاد اختالف بی
به شرکت در جهاد و  یرغبت یب ياز رو یناز منافق یکه گروهکند  مینقل  یرکث ابن

را به عدم  کدیگری یامبر،پ یگاهحق و متزلزل ساختن جا یندر د یدترد یلبه دل یزن
 یفهشر یهآ ،گروه ینادرباره کردند و  یم یقغزوه تبوك) تشو( جهاد ینشرکت در ا

فَلْیضْحکُوا قَلیال ولْیبکُوا کَثیرًا  *وقَالُوا ال تَنْفرُوا فی الْحرِّ قُلْ نَار جهنَّم أَشَد حرا لَو کَانُوا یفْقَهونَ﴿
از ابن  ینچنهم ي). و5/4(ابن کثیر،  نازل شد )82-81توبه/( ﴾یکْسبونَجزَاء بِما کَانُوا 

اجتماع کرده و مردم را  یهوديم یلدر خانه سو یناز منافقاي  عدهکه کند  میهشام نقل 
گروه از منافقان در سست کردن  ین. تالش اکردند میاز شرکت در غزوه تبوك سست 
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خانه  یبم بود که رسول خدا دستور تخرقدر مه شرکت در جنگ آن ياراده مردم برا
  ). همان( را دادند یلمسو

تبوك مصادف است با اقدام  يبه سو 6زمان حرکت رسول خدا ،یگرد يسو از
از  ،افتتاح مسجد ضرار يمنافقان برا ،یاتمنافقان به ساختن مسجد ضرار. بر اساس روا

انجام ان ایشاما  کنند، میاز حرکت به سمت تبوك دعوت  یشپ 6رسول خدا
 ،ها گزارش ی. مطابق بعضکنند میدرخواست آنان را به بعد از بازگشت از تبوك موکول 

 يابوعامر راهب ـ که در آن زمان برا یشنهاداز منافقان مسجد مذکور را به پاي  عده
در متن جامعه  یگاهیپا یجادمنظور ا پادشاه روم رفته بود ـ به يسو به یاريگرفتن 

؛ 5/17ابن کثیر، ك: ر( و براندازانه ساخته بودند یاسیس هاي یتلبا هدف فعا یاسالم
 یمتدوره عز يبرا ینهکه منافقان مد دهد میها نشان  گزارش ین). ا21/257مجلسی، 

 ییها برنامه و نقشه ،ینهغزوه تبوك و خأل موجود در شهر مد يبرا 6رسول خدا
کرده بودند  یطراح ینهو مسلمانان مد یو جامعه و حکومت اسالم یامبرشخص پ یهعل

  .ندبه چنگ آور ینهدر مد راآن، خود، قدرت  یجهتا در نت
عنوان رهبر جامعه اسالمی و  باید به 6پیامبر ،در این اوضاع و احوال پس

جو روانی، اجتماعی و سیاسی جامعه اسالمی را کامالً در نظر  ،فرمانده لشکر اسالم
 قرار لحاظ مورد را مسلمین و اسالم مصلحت ،خویش گیري و در تصمیمباشد داشته 

زیان را متوجه اسالم و  کمترین و سود بیشترین که کند اتخاذ را تصمیمی و هداد
اذن به ماندن آن گروه از  ،در یک اقدام کامالً هوشیارانه 6پس پیامبر .مسلمانان کند

  .)46توبه/( ﴾الْقاعدین و قیلَ اقْعدوا مع﴿چنان که خداوند متعال نیز فرمود:  منافقان داد، آن
ازه ماندن اجآنها به  6اگر پیامبر رسد مینظر  چنین اوضاع و احوالی به در

  العمل از سوي منافقان وجود داشت: احتمال دو عکس ،داد نمی
که  همچنان ،کردند میو از رفتن به جنگ امتناع  یستادندا می 6روي پیامبررودر - 1

را براي خروج با سپاه اسالم آماده نکرده بودند و در رفت؛ زیرا اصالً خود  انتظار آن می
در اجبار آنان به حضور در میدان نبرد و علنی شدن  6اقدام پیامبر اسالم ،این حال

کرد و تشخیص مؤمن از  منافقان را نزد همگان باز می شتمخالفت منافقان، اگر چه م
ه زیان حکومت اسالمی ب ،دیگر ولی از سوي ،نمود منافق را براي مسلمانان آسان می
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شکست و اهمیت امر فرماندهی  بود؛ به این صورت که هیمنه اسالم را در برابر کفار می
را در آینده فراهم  انرا در میان مسلمانان کاسته، موجبات تجرّي و گستاخی دیگر

-9/287 طباطبایی، : كر( کرد می دار نمود و وحدت ظاهري جامعه اسالمی را خدشه می
  .)181 یزدي، حمصبا ؛290
جز  ،شدند که در آن صورت به فرموده قرآن از سر اجبار با مسلمانان همراه می -2

انگیزى  بین مسلمانان به فتنهافزودند و  چیزي بر سپاه اسالم نمى ،اضطراب و دودلی
  .)47توبه/( پرداختند یم

بل انکار قا یرغ یريشده که تأث یاد یهنزول آ يمؤثر در شناخت فضا یگرِمهم د مسأله
 7یعل ینالمؤمنیرامکردن  ینجانش یهمورد بحث دارد، قض یهآ یقو دق یحصح یردر تفس
منزلت در شأن امام  یثغزوه و سپس صدور حد ینا یاندر جر 6رسول خداتوسط 

هزار نفر  سیاز  یشسپاه خود را که مشتمل بر ب 6رسول خدا است. ظاهراً 7یعل
و  ینهدر جنوب مد يا یهالوداع ـ ناحیۀثنداد و در حرکت  ینهشنبه از مد در روز پنج ،بود

 ،آن حضرت ،که ابن هشام نقل کرده ناخارج از شهر بر سر راه مکه ـ اردو زد و چن
مطابق نقل  وگمارد،  ینهخود در مد يجا سباع بن عرفطه را به یا يمحمد بن مسلمه انصار

اهلش  یانرمود که در ماو فبه ساخت و  ینرا بر خانواده خود جانش 7یعل ،ابن اسحاق
  اقامت کند.

پراکندند  یعهشا یندست زده و چن یپراکن به اتهام ینمنافق ،یامبراقدام پ ینبه دنبال ا
 ،يو آسوده شدن از و 7یاز عل ینديو ناخوشا یناراحت ياز رو 6خداکه رسول 
 و يچنان گسترده، جد یدبا یعهشا ینبا خود همراه نکرده است. ا زوهغ یناو را در ا

و در منطقه جرْف ـ  یردسالح برگ 7یعل گردد میگذار بوده باشد که سبب یرتأث
 یثحد 6رسول خدا ،ملحق گردد و در آنجا یامبرـ به پ ینهمد یلیدر سه م یموضع

پراکن  یعهبه گوش منافقان شا تا یدفرما یانب 7یمنزلت را در برابر اصحاب در شأن عل
فال أ ت ورائی، فارجع و اخلفنی فى أهلى و أهلککذبوا، و لکنى خلّفتک لما ترک«برسد: 

 ،طباطباییك: ر( » أنه ال نبى بعدي ترضى یا على أن تکون منى بمنزلۀ هرون من موسى إالّ
 یاندر جر 6هم آمده است که رسول خدا یتروا یکدر  ).2/517؛ ابن هشام، 5/7

من. و  یا یبمان ینهددر م یدتو با یاجنگ  ین! در ایعل یافرمود:  7یغزوه تبوك به عل
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 »من أن أقیم أو تقیم. فخلفه بده الإنّ« ؛خود ساخت ینجانش ینهرا در مد 7یبعد، عل
  ).3/17ابن سعد، (

 یانگرب ،یگريد یلاز هر تحل یشپ 7ینمؤمنیرالدر شأن ام یثحد ینا یانب یدترد یب
گذاشتن  ينقش آن حضرت در همان دوره شرکت رسول خدا در غزوه تبوك و جا

از  ینهرا در مد يدر آن دوره خطر یامبرپ ،یگربوده است. به عبارت د ینهدر مد 7یعل
دفع آن خطر  ایستهش ،7یرا جز عل یکه کس کرد میاحساس  ینمنافق یهناح

و  یکتحر يبرا یزن ینهدر مد يو ماندن و 7یعل یهمنافقان عل یپراکن یعه. شاشمرد مین
را از  ینهرکت در جنگ بوده است تا مدو ش ینهخروج از مد يبرا يفشار آوردن بر و

 یاربس یطشرا یانگرهمه ب ینکنند. ا یـ خال یافتند میـ که مانع اهداف خود  يحضور و
  . باشد میدوره غزوه تبوك  در ینهحساس حاکم بر مد

با توجه به آنچه گفته شد و با نظر به فضاي نزول و جو روانی و اجتماعی و  پس
همچنین  ،ویژه در جنگ احد) هب( توجه به پیشینه منافقان سیاسی حاکم بر این فضا و

در تصمیم خویش اجتهاد کرده  6چگونه ممکن است که پیامبر ،سیاق آیات بعدي
متعال مورد سرزنش قرار گرفته  اونداز سوي خد ،و در حالی که مطابق با واقع نبوده

قطع مطابق با طور  به 6کار پیامبر ،که گفته شد باشد؟ حال آنکه اوالً همچنان
ریشه در وحی هم  ،المنارخالف نظر صاحب  مصلحت اسالم و مسلمین بود و ثانیاً بر
 اللَّه نَبأَنَا قَد﴿؛ ساخت میلحظه به لحظه باخبر  ،داشت و خداوند او را از اخبار منافقان

اي کسی که از اخبار غیبی پس بر .)94توبه/( ﴾ رسولُه و عملَکُم اللَّه يسیرَ و أَخْبارِکُم منْ
 در ،مفسران از برخی گفته به تا ماند میدیگر جایی براي اجتهاد باقی ن ،خبر دارد
 از اینکه به رسد چه تا گیرد؛ قرار متعال خداي سرزنش مورد وکرده  خطا اجتهادش

 در که است صورتی در این و باشد زده سر معصیتی و گناه ،مقدس وجود آن سوي
مهر تأیید زده  ،در اجازه به ماندن گروه مذکور 6اقدام رسول خدابر  ،آیات بعد

   .)46توبه/( ﴾و قیلَ اقْعدوا مع الْقاعدین﴿؛ است
که رسول خدا طبق  یغزوه در حال ینا یاندر جر ینکها یگرمهم و قابل ذکر د نکته
اجازه  يواز  يو عذر یلگونه دل یچنفر از منافقان که بدون ه هشتاداز  یشبه ب یمصالح

آن حضرت به  ،یناجازه ماندن دادند، با وجود ا ،خواستند که در جنگ شرکت نکنند
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نفر ذکر شده و  هشتادبالغ بر  یزتعداد آنها ن کهغفار  یبن هاي یننش یهاز باد ییها گروه
و تخلف از جنگ  ینهعدم شرکت در جنگ عذر آورده بودند، اجازه ماندن در مد يبرا

  .)4/173 یر،؛ ابن کث2/165ابن سعد، ؛ 3/995 ،يك: واقدر( را نداد
 یهمشتمل بر آ یفهشر یاتآ یاقشده و تأمل در س یادبا در نظر گرفتن نکات  حال

 يرو یچبه ه یهآ ینکه ا یدآ میدست  به یروشن به ،یمگفت تر یشپکه  همچنان ،مورد بحث
 مورد یب يا هاجاز یاجنگ تبوك و  یانناروا در جر یبر عمل 6یامبرپ یخدر صدد توب

 مجموع. از شرکت در جنگ نبوده است رپیچیس ياز منافقان برا يافراد یا به فرد و
کند.  می ییدتأ یروشن فوق را به یلتحل ،مورد بحث یهمشتمل بر آ یفهشر یاتآ یاقس
  :یمکن میمرور  ینجارا در ا یاتمنظور آ ینبد
لَ لَکُم انْفرُوا فی سبِیلِ اللَّه اثَّاقَلْتُم إِلَى األرضِ أَرضیتُم بِالْحیاةِ الدنْیا یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ما لَکُم إِذَا قی﴿

إِال تَنْفرُوا یعذّبکُم عذَابا أَلیما ویستَبدلْ قَوما  *منَ اآلخرَةِ فَما متَاع الْحیاةِ الدنْیا فی اآلخرَةِ إِال قَلیلٌ
إِال تَنْصرُوه فَقَد نَصرَه اللَّه إِذْ أَخْرَجه الَّذینَ کَفَرُوا  *یرَکُم وال تَضُرُّوه شَیئًا واللَّه علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌغَ

لَ اللَّه سکینَتَه علَیه وأَیده بِجنُود لَم ثَانی اثْنَینِ إِذْ هما فی الْغَارِ إِذْ یقُولُ لصاحبِه ال تَحزَنْ إِنَّ اللَّه معنَا فَأَنْزَ
یمکزِیزٌ حع اللَّها ولْیالْع یه ۀُ اللَّهمکَلفْلَى وینَ کَفَرُوا السۀَ الَّذملَ کَلعجا وهقَاال  *تَرَوثفَافًا ورُوا خانْف

ی سف کُمأَنْفُسو کُمالووا بِأَمداهجونَولَمتَع إِنْ کُنْتُم رٌ لَکُمخَی کُمذَل فَرًا  *بِیلِ اللَّهسا ورَضًا قَرِیبکَانَ ع لَو
کُمعنَا منَا لَخَرَجتَطَعلَوِ اس فُونَ بِاللَّهلحیسالشُّقَّۀُ و هِملَیع تدعنْ بلَکو وكعا التَّبدقَاص مهکُونَ أَنْفُسلهی 

ونَوبلَکَاذ مإِنَّه لَمعی بِینَ *اللَّهالْکَاذ لَمتَعقُوا ودینَ صالَّذ نَ لَکیتَبتَّى یح ملَه نْتأَذ مل نْکع فَا اللَّهال  *ع
 هِمالووا بِأَمداهجرِ أَنْ یمِ اآلخوالْیو نُونَ بِاللَّهؤْمینَ یالَّذ نُکتَأْذسینَیتَّقبِالْم یملع اللَّهو هِمأَنْفُسا  *وإِنَّم

تَرَدی بِهِمیی رف مفَه مهقُلُوب تتَاباررِ ومِ اآلخوالْیو نُونَ بِاللَّهؤْمینَ ال یالَّذ نُکتَأْذسونَیوا * دادأَر لَوو
لَو خَرَجوا فیکُم ما  *ه اللَّه انْبِعاثَهم فَثَبطَهم وقیلَ اقْعدوا مع الْقَاعدینَالْخُرُوج ألعدوا لَه عدةً ولَکنْ کَرِ

لَقَد  *وألوضَعوا خاللَکُم یبغُونَکُم الْفتْنَۀَ وفیکُم سماعونَ لَهم واللَّه علیم بِالظَّالمینَ زادوکُم إِال خَباالً
ومنْهم منْ یقُولُ  *وا الْفتْنَۀَ منْ قَبلُ وقَلَّبوا لَک األمور حتَّى جاء الْحقُّ وظَهرَ أَمرُ اللَّه وهم کَارِهونَابتَغَ

صبک حسنَۀٌ تَسؤْهم وإِنْ إِنْ تُ *ائْذَنْ لی وال تَفْتنّی أَال فی الْفتْنَۀِ سقَطُوا وإِنَّ جهنَّم لَمحیطَۀٌ بِالْکَافرِینَ
  .)38-50(توبه/ ﴾* ...تُصبک مصیبۀٌ یقُولُوا قَد أَخَذْنَا أَمرَنَا منْ قَبلُ ویتَولَّوا وهم فَرِحونَ

خطاب به  يمجموعه رو یننخست ا یهادامه دارد. در آ 57 یهمجموعه تا آ این
جنگ  یدانحرکت به سمت م و یامبرپ یارير د یمؤمنان است و آنان را به سبب کوتاه
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از نظر دور داشت که مصادف شدن  یدالبته نبا ...). اثَّاقَلْتُم إِلَى األرضِ( کند مینکوهش 
 ی،سبحان( برداشت محصوالت یامبا فصل گرما و ا بوكغزوه ت يبرا یرواعزام ن یاما

 ینا .ا سپاه اسالم استب یمسلمانان از همراه یبرخ یمهم کوتاه یلاز دال یکی، )307
ولَکنْ بعدت علَیهِم ( ت راهقو مش يبر دور یمنافقان) مبن( یبرخ يها عالوه بهانهه امر ب
مسلمانان  یشترهر چه ب یبر سست ،)ال تَنْفرُوا فی الْحر او قالُو( هوا یگرم و )الشُّقَّۀُ
هر دو گروه نازل  یخو توبفوق در هشدار  یاتآ که يطور به ؛افزود می یماناال یفضع
 یزن 45و  44 یاتامر غزوه بر آنان دارد. آ ینیاز سنگ یتکوبنده حکا یاتآ ینا .یدگرد

 یامبرزدند تا از پ می يبه هر در لماناناز مساي  عده ینکهداللت دارد بر ا یبه طور ضمن
از پس از خروج رسول خدا  یاتبخش از آ ینا . احتماالًیرنداجازه تخلف از جنگ بگ

در زمان اردو زدن سپاه در منطقه  ،تر طور مشخص به سمت تبوك و به یمتو عز ینهمد
  .)9/447دروزه، ( جرْف نازل شده است

توان استظهار کرد که پس از  می ،گفته یشو با توجه به نکات پ باال یاتتأمل در آ از
ك داد، از منافقان اجازه تخلف از حضور در غزوه تبو یبه گروه 6آنکه رسول خدا

از  یزغفار ـ ن یبن هفیطا یناننش یهـ از جمله باد یماناال یفاز مسلمانان ضع یگرداي  عده
 ،موجه يبدون عذر ،منظور ینا يو برا در جنگ شرکت نکنند کهاجازه خواستند ایشان 

بدون  عده ینکردند. ا می يو کند یجنگ کوتاه یدانو حرکت به سمت م یزدر تجه
را وادار به صدور  یامبرپ ،یلهوس ینکردند تا بد میه منافقان را بهانه ب یامبراجازه پ یدترد

گروه از  ینا یخفوق در مذمت و توب یفهشر آیاتسبب  یناجازه تخلف از جنگ کنند. بد
 یاريدر  یخاطر کوتاه نازل شد تا هم آنان را به یماناال یفعنصر و ضع مسلمان سست

در اجازه دادن به  یامبرپ یمبر دهد که تصمکند، و هم خ یدسرزنش و تهد یامبرکردن پ
است،  بوده یشانهاند و مصلحت یحصح کامالً یمیتصم ،تخلف از جنگ يمنافقان برا

و فساد در سپاه اسالم  یشانیو پر یکه حضور آن گروه از منافقان موجب سست يطور به
مجموعه  ینمتعال در ا يحال، خدا ین). در عخَباالً واْ فیکم ما زادوکُم إِالّلو خَرَج( شد می

و نقشه شوم منافقان را در عدم  یدرون يها یزهانگ ی،باطن یاتن ،سوره توبه یاتاز آ
 یناز جمله خود منافقان آشکار کرده است. البته ا ،همه مسلمانان يبرا یامبرپبا  یهمراه

  بود.  همه مردم يآشکار شدن برا ،مقصود و آشکار بودند یامبرپ يبرا گروه قطعاً
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  منتخب دیدگاه
 یست،ن یامبرو سرزنش پ یخوجه توب یچبه ه شریفه هیآ مقصود شد، گفته چهآن بر بنا

مورد سرزنش خدا  ،غزوه تبوك یاندر جر ییاقدام ناروا یچه يبرا 6و رسول خدا
بر خالف حکم و خواست خدا  یهرگز حرکت و اقدام یامبرپ اساساً .قرار نگرفته است

 یخانجام نداده است تا مستحق توب جنگو  یو جامعه اسالم ینو بر خالف مصلحت د
 کرد یرامر غزوه تبوك را تدب ،تمام یرکیبا ز 6شده باشد. رسول خدا یتعال يخدا

اجازه تخلف  يدعوت کرد و به احد ،کردند میدر جنگ شرکت  یدو همه آنان را که با
از  پسك و هم از حرکت به سمت تبو یشهم پ یزاز جنگ نداد و با متخلفان ن

در جنگ شرکت  یدآنان نبا به .انجام دادرا برخورد الزم و مناسب  ،از تبوك تبازگش
اجازه  ،مضر و موجب فساد بود ،با سپاه اسالم یهو وجودشان در همرا کردند می

 يبرا یزرا ن یرتدب ینبهتر ،ینهدر مد 7یگذاردن عل یشرکت در جنگ نداد و با باق
  نکند. یدرا تهد ینهشهر مد يخطر ،منافقانگروه از  ینا یهحکرد تا از نا ینهشهر مد
؛ 157جوادي آملی،  ؛182مصباح یزدي، ك: ر( مفسران یخالف نظر برخ بر ینچنهم

 یختوب یزمنافقان متخلف از شرکت در جنگ تبوك را ن ،یفهشر یهآ ینا ،)9/285طباطبایی، 
 یزودن حضور آنان در جنگ و نب یزآم به مفسده يبعد یاتچرا که در آ ؛کند میو مذمت ن

کرده است  یحو آخرت تصر یادر دن ایشانآنان و وخامت حال  یدپل يها یزهاغراض و انگ
 یقت. پس در حقیستآنان ن يبرا یضو در قالب تعر ییکنا یختوب ینبه ا یازين یگرو د

نبال ر را که دیامبعنصر موجود در سپاه پ و سست یماناال یفن ضعنامسلما ،یفهشر یهآ ینا
و  یدشوار و طوالن یارممکن از شرکت در جنگ بس یقبهانه بودند تا به هر طر

  قرار داده است. یدمورد نکوهش و تهد ،تبوك سر باز زنند يفرسا طاقت
عفَا اللَّه عنْک لم أَذنْت لَهم حتَّى یتَبینَ لَک الَّذینَ صدقُوا ﴿ یفهشر یهآ يمعنا ،یلتحل ینبا ا

از  یفهشر یهآ ینکه فرمودند ا 7امام رضا یفشر یثبا توجه به حد ﴾علَم الْکَاذبِینَوتَ
 یاکه گو یدر حال( شود می ینچن ،است» جاره یا یو اسمع یاعن یاكا«مثل معروف  یلقب

 ینرا چن یامبرپ ،دکه آنان بشنون يطور و به یماناال یفخدا در حضور مسلمانان ضع
جنگ از به آن منافقان اجازه تخلف  یدنبا !تو درگذرد از يخدا :کند) میخطاب 

) آشکار یرتبص یمسلمانان ب( تو يکه در اجازه گرفتن صادقند) برا( تا آنان يداد می
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به بهانه  یداگر شما مسلمانان بخواه یعنی ؛بشناسند)( یبشناس یزرا ن یانگوشود و دروغ
از اجازه  هم اجازه دهد، ما اصالً به شما ،اجازه ماندن داده است یبر به بعضیامپ ینکها

که چرا به آنها هم اجازه داده است. به عبارت  گوییم میو  یمگرد یآن گروه هم برم
 .داده شود ینهخاطر اجازه به آنها، به شما هم اجازه ماندن در مد به یستقرار ن ،یگرد

ر صرف نظ یواه يها از جنگ به بهانه تخلفاز درخواست  !مسلمانان يپس شما ا
در اجازه دادن  6که رسول خدا یمیتصم یدو بگذار یدو در جنگ شرکت کن یدکن

 ،جا و به مصلحت بوده استب داده و کامالً ینهماندن در مد ياز منافقان برا ییها به گروه
  بماند. یصورت باق ینبه هم

ترغیب به تأنی در داوري توده مردم  توان میرا  شریفه آیه هاي یکی از پیام ضمناً
 رهبر که مواردي در: فرماید مینست که آیه خطاب به همه مسلمانان در هر عصري دا

 گروه نفع به عجله با ،کند می اتخاذ را تصمیماتی واقعی مصالح به بنا اسالمی جامعه
و اقدامات عجوالنه بپرهیزید و با بصیرت  ها گیري تصمیم از بلکه ،نگیرید موضع منافق

درستی، راستگویان و دوستان را از  صبر کنید تا بتوانید به ،کامل و در نظر گرفتن شرایط
  .سازید جدا منافقان و گویاندروغ

  
  گیري نتیجه
عفَا اللَّه عنْک لم أَذنْت لَهم حتَّى یتَبینَ ﴿ یفهشر یهآدرباره که  یادب هاي یتوجه به بررس با

روشن شد که آیه کریمه هرگز  ،مقاله انجام گرفت یندر ا ﴾لَک الَّذینَ صدقُوا وتَعلَم الْکَاذبِینَ
همچون مثل  ،7رضا ماماین بیان به فرموده ا .نیست 6در مقام سرزنش پیامبر

نه سرزنش منافقان متخلف  ،است که هدف از آن »سمعی یا جارهای و ایاك اَعن«معروف 
است که  مانییاال یفضع عنصر و از شرکت در جنگ، بلکه سرزنش مسلمانان سست

از رسول  ،یهیچ عذر موجه یحساس آن زمان و ب یطبدون در نظر گرفتن شرا
به  یامبراجازه پ درخواست اجازه تخلّف از جنگ تبوك داشتند و احتماالً 6خدا

 یهآ یندر ا ،کردند. به عبارت بهتر میرا بهانه  ینهماندن در مد ياز منافقان برا ییها گروه
که خطاب را  یدانده و در حالگروه از مسلمانان برگر یناز اسخن را  يمتعال رو يخدا

گرداندن نسبت . به همین دلیل و براي برکند می یخکرده، آنان را توب 6یامبرپ توجهم



 

 

43 

لیلتح
ره 

دربا
ی 

مبر
 پیا

ی از
 اله

عفو
6  

سخن را با عفو  ،تکریم و تعظیم پیامبرش ینو همچن 6سرزنش از حضرت محمد
  آغاز نمود تا لطف خاص خود به حبیبش را به همگان بنمایاند. 

بر خالف  یحرکت و عمل یچه ،غزوه تبوك یاندر جر 6رسول خدا سپ
از خود نشان نداده  یو حکومت و جامعه اسالم ینخدا و مصلحت د يخواست و رضا

جمله  یجهدر نت .کرده باشد یتعال يو سرزنش خدا یخاست که او را مستوجب توب
»نْکع فَا اللَّهیاو  یکه مستلزم ترك اول ارددن یامبربا عصمت پ ینه تنها هیچ اصطکاک» ع 

 ینکمتر اساساً یفهشر یهو آ باشد میترك مصلحت از طرف آن حضرت هم ن یحت
 ،یفهشر یهآ یردر تفس يسخن زمخشر ینا. بنابردارد میروا ن ایشان نسبت به یزرا ن یعتاب
بوده که از سر غرور برخاسته و مانع شده  یامبربه ساحت پ یادب یجسارت و ب یتنها

 یهکه آ یمفسران یرسا یلتحل ینچنئه دهد. همارا یفهشر یهاز آ یحیصح یللتح وي
دانسته و  یرتفاس ینا یرو نظا ياز امر ارشاد یچی، سرپیرا اشاره به خطا، ترك اول یفهشر

  .باشد میتمام نا ،اند هکرد یرا مورد سرزنش خدا معرف یامبرپ
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