
 

 

 از قرآن كريم عليهم السالم اثبات علم غيب امامان معصوم

 

 مقدمه:

هرای وروناوو و شخصرت منردی آن بهرر  عليهم السالمطاهرين  یهاي ائمهيكي از ويژگي ،به اعتقاد شيعيان

 اس .امون غيبي علم غتب و آگاهو به از  ،متعال اذن خداوودبه  عظتم القدن،

، دن ایرن محمرد برن عبرد الوهرا  اسر .به خاطر اين عقيد ، طاغوت معرفي ومود  ، شيعه نا هابي وجریان 

 :وویسدزمتنه، مي

 علرم يردعي الذي: الرابع ... هللا غير عبادة إلى الداعي الشيطان :األول :خمسة ونءوسهم كثيرة والطواغي »

 «.هللا دون من الغيب

پنچ گرو  هستند: گرو  وخس  شيطان اس  كه بندگان نا به عبادت غير  های آنطاغوتيان بسيانود و سر دسته»

 خداوود رتغ از نا آن که وحال دن کندوم خودش یبرا بتغ علم یادعا که وکسگرو  چهانم خواوند ... خدا مي

 .«اس  گرفته

، تحقير:: 377 ص ،1 ج اإليمران، نسرائ  فري التوحيرد و مجموعرة –ق  1206وفايمت -محمد بن عبد الوها  

 ی الجامع الکبتر.بر اساس بروامه ،مطابع الرياضالرياض، ، الطبعة األولى، إسماعي  بن محمد األوصاني

 ال و أور  تعلمهرا كنر  مرا إليرك ووحيهرا الغيرب أوبراء من تلك»ی یفهشر یذي  آيه ،دن كتا  ديگرش ،وي

 وويسد:مي« مكقو

عوا ذلك»  «.تبرؤ الرس  من دعوى أن عندهم خزائن هللا وعلم الغيب مع أن الطواغي  في زمننا ادَّ

 ،هاي زمان ماطاغوت امااود ، بيزاني جستهوود و علم غيب اس شان خزائن خدانسوالن الهي از اين ادعا كه وزد»

 «.دانودعلم غيب اود كه نسوالن الهي ادعا كرد 



 

 

، تحقير:: محمرد 124 ، ص1 ج تفسرير آيرات مرن القررآن الكرريم، -ق 1206متوفراي -ن عبد الوها  محمد ب

 الجامع الكبير. یبروامه بر اساس ،مطابع الرياضالرياض،  ،الطبعة األولى بلتاجي،

بلكره آن  داود،جايز ومي عليهم السالمائمه  ايعلم غيب نا بروجود وه تنها  ،از وويسندگان وهابي معاصر ،قفاني

 وويسد:مي اصول مذهب الشيعةدن كتا   وماید. ویويز وفي مي صلي هللا عليه وآلهنا از نسول خدا 

وقد وقل  كتب الشيعة وفسها أحاديث كثيرة في هذا المعنى، وهللا سبحاوه أمر وبيه أن يقول: )ُق  الَّ َأْمِلُك »

 ،49 /يروو  َوْفعًا إالَّ َما َشراَء هللُا( )ُق  الَّ َأْمِلُك لَِنْفِسي َضّرًا َوالَ  ،188 /األعراف (َضّرًا إالَّ َما َشاَء هللاُ  لَِنْفِسي َوْفعًا َوالَ 

ُسروال()ُقرْ  ُسرْبَحاَن َنب ري َهر، 50 /األوعرام هللِا َوالَ أْعَلُم اْلَغْيرَب( )ُق  الَّ َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزاِئنُ     ُكنرُ  إالَّ َبَشررًا نَّ

فهرذا هرو نسرول الهردى وخراتم األوبيراء وسريد األولرين  ،110 /الكهر  ( ... ُقْ  إوَّما َأَوْا َبَشٌر ِمْثُلُكمْ )، 93 /اإلسراء

 «. واآلخرين فكي  بمن دووه...

كه خداوود سبحان دن حالي ،اودوق  كرد  عليهم السالمعلم غيب ائمه  یيادي دنبان زهاي شيعه نوايات كتا »

گويم )من ومي ؛(چه نا خدا بخواهد من مالك وفع و ضرنم ويستم مگر آن): ه بگويدكند كبه پيامبرش امر مي

 فرستاد  بشرى جز[ من] آيا م؛پروندگان اس  پاك: بگو) ؛(داوموزد من اس  و غيب نا هم وميخزائن خداوود 

و آخرين اس  اين نسول هداي  و خاتم اوبياء و آقاي اولين من بشري هماوند شما هستم(؛ ) )بگو: ؛(هستم؟

 «داوم( چه نسد به افرادي كه پايين تر از اوس .گويد: من علم غيب ومي)كه مي

 .629و628،ص 2ج ،مذهب الشيعة اصول)معاصر(،القفاني، واصر بن عبد هللا،

و  علريهم السرالماز ائمه براي وفي علم غيب  ،از آياتبرخي به  شود، ویقفاني ديد  مي گووه كه دن متنهمان

، به علرم غيبري كره ادآيات موند استن اوال:دن حالي كه  کرد  اس ؛ استدالل صلي هللا عليه وآلهنسول خدا  حتي از

ويرز بلكره آيرات ديگرري  ويس ؛ آيات موند وظرمنحصر به  قرآنآيات ثاويا:  نبطو وداند؛ ،شيعيان به آن معتقدود

اثبرات  علريهم السرالمائمره برراي پيرامبران و ها، علرم غيرب ش و دن كنان هم قران دادن آنوجود داند كه با چين

 .شودمي



 

 

تفسير صرحي  از آيرات قررآن كرريم و اثبرات علرم غيرب برراي اوبيراء و ائمره ی انائه ی پيش نو، برایمقاله

و شرد  تهيه فص   دودن ، عليهم السالمو اه  بي  كريم قرآن  مقدس و دفاع از ساح  عليهم السالممعصومين 

تقرديم  عجر  هللا تعرالي فرجره الشرري تحقيقاتي حضررت ولري عصرر  یاي  مؤسسهمخاطبان عزيز س خدم 

 های این مقاله، به شرح زیر اس :فص  .گرددمي

 ؛فص  اول: برنسي آيات علم غيب دن قرآن كريم

 .قرآوو بر اساس آيات عليهم السالمائمه  فص  دوم: اثبات علم غيب

 آيات علم غيب دن قرآن كريمبرنسي  :فص  اول

د. دن ادامره بره برنسرو هرر شوتقسيم مي به چند گرو  آمد  اس ،علم غيب  یو که دن قرآن کریم دنبان ياتآ

 های آیات خواهتم پرداخ .کدام از این گرو 

 متعال خداوودبراي غيب اوحصان علم  گرو  اول:

ديگرري  هيچ فررد ،و جز او اس متعال  خداوود مخصوصغيب  علم كه اس  اين ،آياتگرو  از اين مضمون  

 این آیات عبانتند از: داود.ومي غيب

  اول یآيه

 ؛(59 / اوعام) ُهو ِإالَّ  َيْعَلُمها ال اْلَغْيِب  َمفاِتُ   ِعْنَد ُ  وَ 

 «.داودومى نا آن[ كسى] او جز دن حالو که اوس  وزد تنها غيب، كليدهاى و»

گرفته و تصري  ومرود  كره آيره دن  يگاوگي خداووداين آيه نا دلي  بر  ،ن به وام اه  سن ، از مفسریفخرنازي

 صدد بيان اوحصان علم غيب براي خداوود اس :



 

 

 الضرد عرن منزهراً  تعالى كووه على يدل( ُهوَ  ِإالَّ  َيْعَلُمَها الَ  اْلَغْيِب  َمَفاِتُ   َوِعنَد ُ ): تعالى قوله :الثالثة المسألة»

 واجرب آخرر وجرود حصر  ولرو .غيرر  عند ال عند  أي الحصر، يفيد (َغْيِب الْ  َمَفاِتُ   َوِعنَد ُ ): قوله أن :وتقرير  والند

  «.الحصر يبط  وحينئذ اآلخر، ذلك عند أيضاً  حاصلة الغيب مفات  لكان الوجود

نز  كند كه خداوود متعال از شريك م( دالل  ميُهوَ  ِإالَّ  َيْعَلُمَها الَ  اْلَغْيِب  َمَفاِتُ   َوِعنَد ُ ) یجمله سوم: یمسأله»

و  ي تنها وزد خدا اس  وه وزد غيرش؛ يعنفهماوداوحصان نا مي« عند  مفات  الغيب»اس . تقريرش اين اس  كه 

 «شود.حصر باط  مين هنگام دن ايكه باشد  ويز وزد اوغيب  هايكليداگر يك واجب الوجود ديگري باشد، بايد 

 جالتفسير الكبيرر أو مفراتي  الغيرب،  -ق  604متوفاى -فخر الدين محمد بن عمر التميمي  الرازي الشافعي،

 م. 2000 – ق 1421 ،دان الكتب العلميةبيروت،  ،األولى الطبعة ،53 ص، 13

 وويسد:مي والتنوير التحريرابن عاشون وتز دن تفسير 

 «.غيُر  يعلمه ال الذي الغيب علم عند : يقول أن بمنزلة (الغيب مفات  وعند ): فقوله»

وزد او علم غيبي اس  كه كسي  اين اس  كه بگويد: يبه منزله ،عند  مفات  الغيب( و) کهفرمايش خداوود »

 «داود.ديگر ومي

 و للنشرر سرحنون دان ،توو ، 123 ص، 7 ج ،التنوير التحرير و -ق  1284متوفاي - الطاهر محمد ،عاشون بنا

 .م 1997 ،التوزيع

 گويد:ميوتز شنقيطي 

 جر  خالقهم علمهم ما إال يعلمون ال الخل: ألن كذلك وهو هللا إال يعلمه ال الغيب أن ىعل تدل الكريمة اآلية وهذ »

 «.وعال

ت تنها چيزي نا زيرا مخلوقا چنين اس ؛ داود و او همميكند كه تنها خداوود غيب ل  ميكريمه دال یاين آيه»

 «آموخته اس . هاداوند كه خالقشان به آنمي



 

 

أضواء البيان في إيضراح القررآن  -ق  1393متوفاى -مين بن محمد بن المختان محمد األ الجكني الشنقيطي،

 .م1995 -ق  1415 ،النشر دان الفكر للطباعة وبيروت، الدناسات،  تحقي:: مكتب البحوث و، 481 ص، 1 جبالقرآن، 

  دوم یآيه

 ؛(20/يوو ) اْلُمْنَتِظرينَ  ِمنَ  َمَعُكمْ  ِإو ي َفاْوَتِظُروا لِلَّهِ  اْلَغْيُب  اِإوَّمَ  َفُق ْ  َنب هِ  ِمنْ  آَيةٌ  َعَلْيهِ  ُأْوِزلَ  ال َلوْ  َيُقوُلونَ  وَ 

 فرمان به و] خدا براى تنها [معجزات و] غيب: بگو ؛!شود؟ومى وازل او بر پروندگانش از اىمعجز  چرا: گويندمى»

 دن وتز من و باشيد جوياوهبهاوه تمعجزا اوتظان دن شما]! منتظرم شما با وتز من ،منتظر باشتد شما ؛!اس  [او

 «![.شما مجازات اوتظان

 ايآيه يا معجز : بگويد كفان به كه دهدمي دستون صلي هللا عليه وآله شنسول به متعال خداوود ،ويز آيه اين دن

 مطلع اس . متعال خداوود ي تنهاغيب اموناز  و اس  غيبي امون از شود، وازل خواهيدمي شما كه

 سوم یآيه

ماواِت  ِفي َمنْ  َيْعَلمُ  ال ُق ْ   انَ  َيْشُعُرونَ  ما وَ  اللَّهُ  ِإالَّ  اْلَغْيَب  اأْلَْنِض  وَ  السَّ  ؛(65/وم ) ُيْبَعُثونَ  َأيَّ

 اوگيخته بر چه هنگام داوندومى و وودخدا جز داوندومى غيب ،هستند زمين و هاآسمان دن كه كساوى: بگو»

 «.!شوودمى

 .اس  كرد  ثاب  متعال خداوود برايفقط  «هللا اال»تعبير  با وومود   وفي همه از ان غيب علم ،ويز آيه اين

  ششم ، پنجم وچهانم :آيات

خداوورد  ،كند كه عالم به غيرب و شرهود، آمد  و بيان مي«عالم الغيب والشهادة»تعبير وتز ديگر  یدن چند آيه

 يگاوه اس :

هاَدةِ  وَ  اْلَغْيِب  عالِمُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإلهَ  ال الَّذي اللَّهُ  ُهوَ » ْحمنُ  ُهوَ  الشَّ حيمُ  الرَّ  ؛«(22/حشر) الرَّ

هاَدةِ  وَ  اْلَغْيِب  عالِمُ »  «(9نعد/) اْلُمَتعالِ  اْلَكبيرُ  الشَّ



 

 

هاَدةِ  وَ  اْلَغْيِب  عالِمُ »  «(18تغابن/) اْلَحكيمُ  اْلَعزيزُ  الشَّ

 ی هفتمآيه

ماواِت  َغْيُب  َلهُ  َلِبُثوا ِبما َأْعَلمُ  اللَّهُ  ُق ِ »  ُحْكِمرهِ  في ُيْشِركُ  َوال َولِي   ِمنْ  ُدوِوهِ  ِمنْ  َلُهمْ  ما َوَأْسِمعْ  ِبهِ  َأْبِصرْ  َواأْلَْنِض  السَّ

 «(26كه /) َأَحداً 

-آن ؛!شنواس  و بينا چه ناستى! اوس  آن از زمين و هاآسمان غيب اس  ترآگا  توقفشان مّدت از خداوود: بگو»

 !«دهدومىقران  یکشر مشحك دن نا ك  هيچ او و! ودانود او زج سرپرستى و ولىّ  هيچ ها

 آيه هشتم

رماواِت  َغْيرُب  لِلَّهِ  وَ » ر ْ  َفاْعُبرْد ُ  ُكلُّرهُ  اأْلَْمررُ  ُيْرَجرعُ  َوِإَلْيرهِ  َواأْلَْنِض  السَّ را ِبغاِفر    َنبُّرَك  َومرا َعَلْيرهِ  َوَتَوكَّ  .َتْعَمُلرونَ  َعمَّ

 «(123هود/)

! گرددمى باز او سوى به كانها یهمه و خداس  آن از تنها زمين، و هاآسمان [وهان اناسر و] غيب [از آگاهى] و»

 «.!ويس  غاف  هرگز كنيد،مى كه كانهايى از پروندگانت و! وما توّك  او بر و! كن پرستش نا او پ 

 :گتریوتيجه

کره « َله» و« لِلَّه»و دن برخي ويز كلمات به كان نفته  ،«ماوَّ اِ » و «ِاالَّ »ادات حصر هم چون اين آيات دن برخو از 

 اس .متعال شود كه علم غيب تنها منحصر به خداوود نوشن ميمقدم شد  و بنابراین  خبر اس 

 صلي هللا عليه وآلهوفي علم غيب از پيامبر آیات  گرو  دوم:

صلي هللا عليه نسول خدا  كه مهم اين یو وكته دكنمي وفياسالم   پيامبر از نا غيب علمديگري از آيات،  گرو 

 م. این آیات عبانتند از:داوغيب وميكه من علم  ومايدتصري  مي وآله



 

 

  اول یآيه

ِبرعُ  ِإنْ  َمَلرٌك  ِإو ري َلُكرمْ  َأُقرولُ  ال وَ  اْلَغْيرَب  َأْعَلرمُ  ال وَ  اللَّرهِ  َخرزاِئنُ  ِعْنردي َلُكرمْ  َأُقولُ  ال ُق ْ » ..  ِإَلري ُيروحى مرا ِإالَّ  َأتَّ

 «(50/اماوع)

 به و! ويستم آگا  غيب از [بياموزد من به خدا چه آن جز] من، و اس  من وزد وودخدا نئخزا گويمومى من: بگو»

 .«كنممى پيروى شودمى وحى من به چه آن از تنها ،امفرشته من گويمومى شما

هايي دل بخرواهي  هاي عجيب و معجزمشركان دنخواس  ،دن توضي  اين آيه بايد داوس  كه دن صدن اسالم

 اس : ها بيان شد برخي از آن ،اسراء دن ضمن چند آيه یكه دن سون  داشتند، صلي هللا عليه وآلهاز نسول خدا 

ى َلَك  ُوْؤِمنَ  َلنْ  قاُلوا وَ » ررَ  َوِعَنرب   َوِخير    ِمرنْ  َجنَّرةٌ  َلَك  َتُكونَ  َأوْ  َيْنُبوعا اأْلَْنِض  ِمنَ  َلنا َتْفُجرَ  َحتَّ  اأْلَْوهرانَ  َفُتَفج 

ماءَ  ُتْسِقَط  َأوْ َتْفِجيرا  ِخالَلها  َأوْ  ُزْخُرف   ِمنْ  َبْيٌ   َلَك  َيُكونَ  َأوْ  َقِبيال َواْلَمالِئَكةِ  ِباللَّهِ  َتْأِتيَ  َأوْ  ِكَسفاً  َعَلْينا َزَعْمَ   َكما السَّ

ماءِ  ِفي َتْرقى َك  ُوْؤِمنَ  َوَلنْ  السَّ ى لُِرِقي  لَ  َحتَّ  .َنُسروال َبَشرراً  ِإالَّ  ُكْنرُ   َهر ْ  َنب ري ُسرْبحانَ  ُقر ْ  َوْقرَرُؤ ُ  تابراً كِ  َعَلْينرا ُتَنز 

 «(93 -90)اسراء/

 ؛كنى خانج نمایبرا آبى پر یچشمه ،سرزمين اين از كه اين مگر آونيمومى ايمان تو به هرگز ما :گفتند هاآن و»

 جريان به دنختاوش متان دن وهرها و ويبانهاج كه باشد تو اختيان دن اوگون و خرما دنختان از باغى كه اين يا

 ما برابر دن نا فرشتگان و خداوود يا ؛نىوآ فرود ما سر بر قطعه قطعه پندانىمى كه چنان آن نا آسمان يا ؛اودازى

 نفتن  آسمان به حتى نوى، باال آسمان به يا ؛باشى داشته طال از وگان و وقش پر اىخاوه يا ؛بياونى نو دن نو

 سخنان اين از] پروندگانم اس  منز  :بگو ؛!بخواويم نا آن كه كنى وازل ما بر اىوامه كه آن مگر آونيمومى ماناي

 «.خدا یفرستاد  هستم بشرى جز من مگر [انزش بى

دهرد كره دسرتون مي صلي هللا عليره وآلرهها وازل شد  و به نسول خدا همين دنخواس به دن پاسخ  باال، یآيه

 ام.داوم و وه فرشتهغيب چيزي مي ازبه صونت مستق  بگو: وه خزائن خدا دن دس  من اس  و وه  هابراي آن



 

 

  ی دومآيه

 «(31/هود) ... َمَلٌك  ِإو ي َأُقولُ  َوال اْلَغْيَب  َأْعَلمُ  َوال اللَّهِ  َخزاِئنُ  ِعْندي َلُكمْ  َأُقولُ  َوال»

 «.امفرشته من كه گويمومى و داومومى غيب و اس  من پيش خدا هاىگنجينه كه گويمومى شما به و»

 برابرر دن كه دهددستون مو عليه السالم ووح حضرت به خداوود وخس ، یآيه هماوند ی شریفه وتز،آيه اين دن

 جرن  از وره و داوردمي چيرزي غيب علم از وه و اوس  وزد خداوود هايگنجينه وه: بگويد زماوش زوندگان تهم 

 .اس  فرشتگان

 ی سومآيه

ا ال وَ  َوْفعاً  لَِنْفسي َأْمِلُك  ال ُق ْ » رِنيَ  مرا وَ  اْلَخْيرِ  ِمنَ  الَْسَتْكَثْرُت  اْلَغْيَب  َأْعَلمُ  ُكْنُ   َلوْ  وَ  اللَّهُ  شاءَ  ما ِإالَّ  َضرًّ روءُ  َمسَّ  السُّ

 «(188/اعراف) ُيْؤِمُنونَ  لَِقْوم   َبشيرٌ  وَ  َوذيرٌ  ِإالَّ  َأَوا ِإنْ 

 ودانم، خبر ويز وهان اسران و غيب از و] بخواهد خدا نا چه آن مگر ويستم، خويش زيان و سود مالك من: بگو»

 و] بدى هيچ و كردممى فراهم خود براى فراواوى سود بودم، خبر با غيب از اگر و [كند اناد  خداوود چه آن مگر

 یآماد  و]! آونودمى يمانا كه گروهى براى امدهند  بشانت و دهند  بيم فقط من ؛نسيدومى من به [زياوى

 .«[حقند پذيرش

 ی چهانمآيه

ُس ِ  ِمنَ  ِبْدعاً  ُكْنُ   ما ُق ْ » ِبرعُ  ِإنْ  ِبُكرمْ  َوال بري يْفَع ُ  ما َأْدني َوما الرُّ  ُمبرينٌ  َورذيرٌ  ِإالَّ  َأَورا َومرا ِإَلري يروحى مرا ِإالَّ  َأتَّ

 «(9/احقاف)

 شودمى وحى من بر چه آن از تنها من شد خواهد چه شما و نم با داومومى و ويستم ظهونى وو پيامبر من: بگو»

 !«ويستم آشكانى یدهند  بيم جز و كنممى پيروى

 اس : گووه آوند  ايننا شأن وزول آيه  ،دن تفسيرش ،نازي فخر



 

 

 أوره المنرام فري نأى بمكرة وسلم عليه هللا صلى النبي بأصحا  البالء اشتد لما: الكلبي نواية في عباس ابن قال»

 مرن فيه هم مما فرج ذلك أن ونأوا بذلك فاستبشروا أصحابه على فقصها وماء، وشجر وخ  ذات أنض إلى يهاجر

 ومترى قلر  الرذي نأينرا مرا هللا نسرول يا فقالوا ذلك، أثر يرون ال الدهر من برهة مكثوا إوهم ثم المشركين، أذى

 ُيْفَعر ُ  َمرا َأْدِنى َمرا): تعالى هللا فأوزل وسلم عليه هللا صلى النبي فسك  المنام؟ في نأيتها التي األنض إلى وهاجر

 «.إليّ  هللا أوحا  ما إال أتبع ال وأوا المنام، في نأيته شيء وهو( ِبُكمْ  َوالَ  ِبى

 به ديد خوا  دن حضرت شد، شديد مكه دن صلي هللا عليه وآله پيامبر يانان بر مشكالت فشان كه هنگامى»

 بازگو خود يانان براى نامطلب  اين .اس  فراوان آ  و دنختان و وخلستان داناى هك كندمى هجرت سرزمينى

 مدتى .شد خواهد پيدا مشركان آزان برابر دن گشايشى زودى به كردود فكر و شدود خوشحال همه هاآن كرد،

 سرزمينى آن به كى ؛وديديم فرمودى نا چه آن! خدا نسول اى كردود عرض وديدود، آن از اثرى اما كردود، صبر

 وازل آيهاین  هنگام اين دن .شد ساك  صلي هللا عليه وآله پيامبر .كرد؟ خواهيم مهاجرت ديدى خوا  دن كه

اين چيزي بود كه آن نا  «.كرد خواهد چه شما و من با خدا داومومى من» :ِبُكمْ  ال وَ  ِبي ُيْفَع ُ  ما َأْدِني ما وَ : گرديد

 «كنم.ي پيروي وميولي من جز از وح ؛دن خوا  ديدم

 جالتفسير الكبيرر أو مفراتي  الغيرب،  -ق  604متوفاى -فخر الدين محمد بن عمر التميمي  الرازي الشافعي،

 م. 2000 – ق1421 ،دان الكتب العلميةبتروت،  ،األولى الطبعة، 7 ص، 28

دن صدد بيان وفري  ،ه ظاهرب آيه،اود. مهم اين اس  كه اينآيه گفتهاین تفسيرهاي ديگري ويز براي مفسرین، 

 اس . صلي هللا عليه وآلهعلم غيب از نسول خدا 

 گتریوتيجه

 َومرا» و« اْلَغْيَب  َأْعَلمُ  ُكْنُ   َلوْ  وَ » ،«تالَْسَتْكَثرْ  اْلَغْيَب  َأْعَلمُ  ُكْنُ   َوَلوْ » ،«ال اعلم الغيب»هاي جمله باال، آيات دن

 .كندوفي مي  عليهم السالم نا از پيامبران الهيعلم غيب  ،ظاهر دن «ِبُكمْ  َوال بي يْفَع ُ  ما َأْدني



 

 

 ومایدمو عليهم السالم فرستادگان الهياثبات علم غيب براي آیاتو که  م:سو گرو 

پيرامبران  متعال، افرادی هم چونخداوود  ه ديگري از آيات، بر خالف دو گرو  اول، علم غيب نا براي غتردست

 د.كن  ميثاب عليهم السالمعظيم الشأن 

 سازدخداوود نسوالوش نا بر علم غيب آگا  مي آيه اول:

هسرتند. دن ايرن  كند كه تنها برگزيردگان الهري از علرم غيرب برخروندانخداوود متعال تصري  مي ،آيهدن اين 

 كنيم:وق  مياه  سن ، آيات نا از مترجمين  یقسم  ترجمه

 وَ  ُتْؤِمُنوا ِإنْ  وَ  ُنُسِلهِ  وَ  ِباللَّهِ  َفآِمُنوا َيشاءُ  َمنْ  ُنُسِلهِ  ِمنْ  َيْجَتبي اللَّهَ  لِكنَّ  وَ  ْيِب اْلغَ  َعَلى لُِيْطِلَعُكمْ  اللَّهُ  كانَ  ما وَ »

ُقوا  «(179/عمران آل) َعظيمٌ  َأْجرٌ  َفَلُكمْ  َتتَّ

 وويسد:مي ، دن توضت  آيه باالاز علماي قرن پنجم اه  سن  ،اسفرائيني

 از نا مناف: يعنى پاك، از نا پليد كند جدا تا برآويد شما چه آن بر نا مؤمنان ندبگذا تعالى خداى كه وباشد و»

 نسوالن از كند اختيان تعالى خداى ليكن و بجملگى، غيب بر نا شما گرداود مّطلع تعالى خداى كه وباشد و مؤمن

 اگر و وى، نسوالن بر و تعالى خداى به آونيد ايمان ،غيب بر گرداود مّطلع نا وى خواهد كه نا ك  آن خويش

 «.بزنگ مزدى بود نا شما بپرهيزيد و آونيد ايمان

 لألعراجم، القررآن تفسير في التراجم تاج ، )متوفاي قرن پنجم ق(طاهر بن شاهفون ابوالمظفر اسفراينى        

 مكران، گرىفرهن و علمرى اوتشانات: واشر،  خراساوى الهى اكبر على و هروى ماي  وجيب: تحقي:، 443: ص ،1ج

 ش 1375: چاپ سال، تهران: چاپ

گووره معنرا نا اين َيشراءُ  َمرنْ  ُنُسِلهِ  ِمنْ  َيْجَتِبي اللَّهَ  لِكنَّ  وَ  :يجمله ويز، از علماي قرن ششم اه  سن  ،وسفي

 كرد  اس :

  «.دهد خبر غيب از نا مرو و خواهد كه نا آن نسوالن از برگزيند تعالى خداى كنل و»



 

 

، جروينى عزيزهللا دكتر: تحقي:، 143 ص ،1ج ،وسفى تفسير)متوفاي قرن ششم ق(،  محمد،  دين،وجم ال      

 ش 1367: چاپ سال، تهران: چاپ مكان، سروش اوتشانات: واشر

 شوودافراد موند نضاي  خدا از غيب آگا  ميدوم:  یآيه

 :د و نضاي  خداوود باشندپسنافرادي از علم غيب الهي بهرمند هستند كه موند  ،آيهطب: اين 

 لِرَيْعَلمَ  َنَصداً  َخْلِفهِ  ِمنْ  وَ  َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْسُلُك  َفِإوَّهُ  َنُسول   ِمنْ  اْنَتضى َمنِ  ِإالَّ  َأَحداً  َغْيِبهِ  َعلى ُيْظِهرُ  َفال اْلَغْيِب  عالِمُ » 

 «(27 - 26سون  جن/) َعَدداً  ء  َشيْ  ُك َّ  َأْحصى وَ  َلَدْيِهمْ  ِبما َأحاَط  وَ  َنب ِهمْ  ِنساالِت  َأْبَلُغوا َقدْ  َأنْ 

 وويسد:آيه مي یدن ترجمه ،از علماي اه  سن  ،نشيد الدين ميبدي

 هيچ[ آن بر وگرداود مّطلع و] خويش وهان از وكند آگا ( 26) َأَحداً  َغْيِبهِ  َعلى ُيْظِهرُ  َفال وهان داواى آن اْلَغْيِب  عالِمُ »

 پيش ميراود اللَّه َخْلِفهِ  ِمنْ  وَ  َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْسُلُك  َفِإوَّهُ  پسنديد  نسول آن مگر َنُسول   ِمنْ  اْنَتضى َمنِ  ِإالَّ  .نا ك 

 آن دن كه كوشندمى خداى سخن تا تقدي  با و وون با فرشتگان و] گوشواوان( 27) َنَصداً  او پ  از و نسول آن

 خداوود از نساويدود پيغام كه ايشان كه بداود محمد تا َنب ِهمْ  ِنساالِت  َأْبَلُغوا َقدْ  َأنْ  لَِيْعَلمَ  [.وكاها چيز آن از و وفزايا

 وَ  اس  شياطين وزديك آن چهب و شتگاوس فر وزديك آن چهب داواس  خود اللَّه و َلَدْيِهمْ  ِبما َأحاَط  وَ . نساويدود او

 «. َعَدداً  ء  َشيْ  ُك َّ  َأْحصى

 ،10ج األبرران، عردة و األسرران كشر )متوفراي قررن ششرم، ق(  سرعد ابى بن احمد بدىمي نشيدالدين        

 ش 1371: چاپ سال، تهران: چاپ مكان،  حكم  اصغر على: تحقي:، كبير امير اوتشانات: واشر، 250ص

 و ذخيرهاي مردم  هابه خوندوي عليه السالمسوم: علم حضرت عيسي  يآيه

كرون كنم، پرود  خل: مي ، من به اذن خداوود از گِ  ،كندتصري  مي ليه السالمعديگر، حضرت عيسي  يدن آيه

هرا و كنم و از خروندويدهم، و به اذن خدا مررد  نا زورد  مريسي نا شفا مييپمريضان مبتال به مرض  زاد و مادن

خداوود اس ؛ اما برد، از صفات وام مي عليه السالمچه نا حضرت عيسي  آن يدهم. همههاي شما خبر ميذخير 

 خداوود به آن حضرت عناي  فرمود  اس :



 

 

ينِ  ِمنَ  َلُكمْ  َأْخُلُ:  َأو ي َنب ُكمْ  ِمنْ  ِبآَية   ِجْئُتُكمْ  َقدْ  َأو ي ِإْسرائي َ  َبني ِإلى َنُسوالً  وَ » ْيرِ  َكَهْيَئةِ  الط   َفَيُكرونُ  فيرهِ  َفأَْوُفُخ  الطَّ

ُئُكمْ  وَ  اللَّهِ  ِبِإْذنِ  اْلَمْوتى ُأْحِي  وَ  اأْلَْبَرَص  وَ  أْلَْكَمهَ ا ُأْبِرئُ  وَ  اللَّهِ  ِبِإْذنِ  َطْيراً  ِخُرونَ  ما وَ  َتْأُكُلونَ  ِبما ُأَوب   ِإنَّ  ُبُيروِتُكمْ  فري َتردَّ

 «(49آل عمران/) ُمْؤِمنينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َلُكمْ  آَلَيةً  ذلَِك  في

 طرف از اىوشاوه من [:گويدمى هاآن به كه داد ، قران]  اسرائي بنى سوى به فرستاد  و نسول [عنوان به نا او] و»

 خدا، فرمان به و دمممى آن دن سپ  سازممى پرود  شك  به چيزى ِگ ، از من امآوند  برايتان شما، پروندگان

 اذن به نا مردگان و بخشممى بهبودى نا[ پيسى] برص به مبتاليان و مادنزاد كونِ  خدا، اذن به و گرددمى اىپرود 

 ها،اين دن مسلماً  دهممى خبر شما به كنيد،مى ذخير  خود هاىخاوه دن و خونيد،مى چه آن از و كنممى زود  خدا

 «.!باشيد داشته ايمان اگر شماس ، براى اىوشاوه

 جمع بندي آيات علم غيب

بردین صرونت  آيرات متان جمع ودانود و قاب  جمع هستند. ایگووه تنافيهيچ ، با يكديگراين سه دسته آيات

 خداووردكنند كه تنها بيان مي يعني هستند. «و ذاتي استقاللي غيب علم» دن حال بتان ، گرو  اول آیات ،اس  که

دن گرو   .احدي به صونت مستق  داناي علم غيب ويس  ،او جز و اس  غيبعالم بر  ،اس  كه به صونت مستق 

غيرب علرم وفري  ،من علم غيب وردانم، منظرونش :ندكتصري  مي وآله صلي هللا عليهپيامبر خاتم   كه ،آيات دوم

 .لم غيبي نا كه بره اذن خداوورد باشردكند وه عغيب ذاتي نا از خودش وفي مي ؛ يعني علمذاتي اس  استقاللي و

 اعلم غيب عط ،سوي خداوودز ا ،به فرستادگان الهي وماید:اس  كه بيان مي آيات از سوم گرو  شاهد این مطلب،

 ،منصبي الهي اس  اه  سن ، امام  بر اساس قرآن و نوايات شيعه وجايي كه  از آن . از سوی دیگر،اس  شد 

شرود ويز مي عليهم السالمشام  ائمه « َنُسول   ِمنْ  اْنَتضى َمنِ  ِإالَّ  َأَحداً  َغْيِبهِ  َعلى ُيْظِهرُ  َفال» یآيهاطالق  ،وتيجهدن 

علم غيب دانورد كره دن فصر  دوم بره صرونت مفصر  بره آن  ،اذن الهي هبويز  واناناین بزنگ ،پيامبرانو عالو  بر 

  پرداخته خواهد شد.



 

 

اول و دوم نا برراي وفري علرم غيرب مروند اسرتناد قرران  يرات گررو آتنها ، برخي از مخالفان شيعهو  هاوهابي

ورؤمن بربعو و وكفرر » یهو دن حقيقر  مصرداق آيركننرد سوم نا به هيچ عنوان ذكر ومي آيات گرو دهند و مي

آيرات  ،سروم كره آيرات گررو اس  دن حالي  قرآن ويس ؛ و اين جزو گويا از وظر آوان اين آيات؛ اودشد « ببعو

اثبرات علرم غيرب برراي  یگووره شربهه و ابهرامي نا دن زمتنره كند و جراي هريچي اول و دوم نا تفسير ميهدست

 گذاند.باقي ومي ،الهي فرستادگان

 ِإالَّ  َأَحداً  َغْيِبهِ  َعلى ُيْظِهرُ  َفال اْلَغْيِب  عالِمُ »ی دن ذي  آيه ،آيات، دن جمع متان اين سه گرو  از اطباييطب یعالمه

 وويسد: مي« َنُسول   ِمنْ  اْنَتضى َمنِ 

 «انتضرى مرن» لقولره بيران «نسرول من» و «أحدا»: قوله من استثناء «نسول من انتضى من إال»: تعالى قوله»

 علرم تخرص التي اآليات إلى اوضم  إذا فاآلية به المختص الغيب من شاء ما على نسله يظهر تعالى هللا نأ فيفيد

 «واألنض السرماوات غيرب ولله»: وقوله ،59:االوعام «هو إال يعلمها ال الغيب مفات  وعند » :كقوله تعالى به الغيب

 األصرالة معنرى ذلرك أفراد 65:النمر  «هللا إال الغيرب واألنض السرماوات فري من يعلم ال ق »: وقوله ،77:النح 

 «.هللا من بتعليم يعلمه وغير  لذاته الغيب يعلم تعالى فهو والتبعية

 اس ، «اْنَتضى َمنِ » جمله بيان «نسول من» جمله و اس ، «احدا» كلمه از استثنا «َنُسول   ِمنْ  اْنَتضى َمنِ  ِإالَّ »

 آگا  خود به مختص غيب از مقدان هر به بخواهد كه نا اياد فرست هر تعالى خداى كه فهماودمى وتيجه دن

 آيه ماوند داود،مى تعالى خداى به مختص نا غيب علم كه آياتى به كنيم ضميمه نا آيه اين اگر پ . سازدمى

ماواِت  َغْيُب  َولِلَّهِ » آيه و «ُهوَ  ِإالَّ  َيْعَلُمها ال اْلَغْيِب  َمفاِتُ   َوِعْنَد ُ » شريفه  ِفي َمنْ  َيْعَلمُ  ال ُق ْ » آيه و ،«اأْلَْنِض وَ  السَّ

ماواِت   از ذاتي و تبعي اس . علم غيب ذاتي غيب علم كه آيدمى دس  به وتيجه اين «اللَّهُ  ِإالَّ  اْلَغْيَب  َواأْلَْنِض  السَّ

 «س .خداوود و از جاوب اواما غير خداوود علم شان با تعليم  خداس ، آن

، الخامسرة الطبعة، 53 ص، 20 ج، الميزان فى تفسير القرآن -ق 1412متوفاى - سيد محمد حسين ،طباطبايى

 .ق1417 ،منشونات جماعة المدنسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة قم المقىسة،



 

 

 :وویسدی ميايشان دن جاي ديگر

 عرز باذوره اال أحرد هعلير يطلع وال تعالى بالله خاص باالستقالل أوه وستنتج الغيب علم في الكلمات مجموع فمن»

 «.وج 

خداوود اس  و  یالستقالل ويژ با ،گيريم كه اين علمس  وتيجه ميغيب اعلم  یبان كه دنز مجموع كلماتيا»

 «خداوود. یاجاز  هيچ فردي بر آن آگاهي وداند جز با

، مد الحسينيالسيد أح: تحقي:، 49 ص، لقرآن في اإلسالما -ق  1412متوفاى - سيد محمد حسين ،طباطبايى

 .عليهم السالم بي الاه   ی مكتبةبروامه بر اساس

 إال الغيرب واألنض السرموات فري مرن يعلم ال ق » پ  از ذكر آياتويز  ،از علماي اه  سن  ،محمود آلوسي

، «نسرول مرن انتضرى من إال أحدا غيبه على يظهر فال الغيب عالم»و  «هو إال يعلمها ال الغيب مفات  وعند »، «هللا

 وويسد:آيات مي ی جمع متانبان دن

 ثبوتره في واسطة بال أي لذاته للشخص كان ما هو وعال ج  غير  عن المنفي الغيب علم إن :يقال أن الح: ولع »

 برال لهرم شيء ثبوت يأبى وهو وصفة ذاتا فيهم االمكان لمكان واألنض السموات أه  من ألحد اليعق  مما وهذا له

 للخرواص وقرع ومرا الحكرم عله إلى إشانة واألنض السموات في بمن منه المستثنى عن التعبير في ولع  واسطة

 فرال االفاضرة وجرو  مرن بوجه عليهم أفاضه وج  عز الواجب من أوه ضرونة شيء في المنفي العلم هذا من لي 

 علرى للمفعرول البنراءب اطلعوا أو أظهروا إوهم :يقال وإوما قطعا كفر قاله ومن المعنى بذلك الغيب علموا إوهم :يقال

 علرم وسبة الكريم القرآن في يجيء لم أوه ذكر ما ويؤيد لهم العلم ثبوت في الواسطة يفهم مما ذلك وحو أو الغيب

 «.نسول من سبحاوه انتضى لمن الغيب على االظهان وجاء أصال تعالى غير  إلى الغيب

 ، علم غيب ذاتي و بدون واسطه اس . اين علم غيبي كه از غير خداوود متعال وفي شد :اس  ح: اينچه بسا »

ها ذاتا و صفتا ممكن الوجود ؛ چرا كه آنشودوميتصون كي از اه  آسمان و زمين گووه علم غيب براي هيچ ي

و  اتاذ، ِابا داند از اين كه چيزي الوجود بودن كنمو خود م ي دن وجودشان محتاج خداوود هستند[يعن]هستند 



 

 

اشان  به عل  حكم « من في السموات واالنض»شايد تعبير مستثني منه . ثاب  شودها بدون واسطه براي آن

ويس ؛  اي خواص واقع شد  از ووع علم وفو شد  ]ذاتي[داشته باشد و ويز اشان  داشته باشد كه آن علمي كه بر

فرستادگان ها ]آن هايي افاضه كند. پ  گفته وشود كهزيرا از ضرونيات اس  كه خداوود متعال اين علم نا از نا 

 :شودكسي كه اين سخن نا بگويد، قطعا كافر اس ؛ بلكه گفته مي ،نا دانود [ علم غيب به اين معنا ]ذاتي[الهي

و يا بر غيب اطالع يافتند و ماوند اين تعبير كه واسطه نا دن ثبوت اين علم براي  به اين علم دس  يافتندها آن

اين اس  كه دن قرآن كريم علم غيب به غير خداوود اصال وسب  داد  وشد ؛  باالهاي مؤيد گفتهها بفهماود. آن

 «آمد  اس . [فرستادگان الهي] بلكه اظهان بر غيب براي كساوي كه موند پسند الهي هستند

 المعراوي نوح ،-ق  1270متوفراى - هللا عبرد بن محمود السيد الدين شها  الفض  أبو الحنفي، البغدادي اآللوسي

  ، بو تا.العربي التراث إحياء دانبتروت، ، 11 ص ،20 ج المثاوي، والسبع العظيم القرآن رتفسي في

 شرانعلم لروبنابراين، از ديدگا  علماي شيعه و اه  سن ، خداوود متعال افرادي نا از علم غيب آگا  ومرود  و

وه علمري  ،اتي و استقاللي اس مراد علم غيب ذ ،دنكنآياتي كه علم غيب نا از غير خداوود وفي ميذاتي ويس  و 

 شود.كه از سوي خداوود به افراد موند پسند خداوود افاضه مي

 آياتبر اساس  عليهم السالملم غيب براي ائمه اثبات ع :فص  دوم

مربروط بره  آيراتاز وم س گرو  پيراموننا داوستيم، دن اين فص  علم غيب تفسير اجمالي آيات  ،دن فص  اول

علريهم ائمه طراهرين  ، علم غيب نا برايعليهم السالم عالو  بر پيامبرانكه اين آيات،  ييمگوعلم غيب سخن مي

استدالل بره آيرات  ابتدا تفسير تفصيلي و سپ  كيفي  ،كند. دن اين مجالاثبات ميبا عناي  خداوود ويز  السالم

 .نا بيان خواهد شد

 سازداول: خداوود نسوالوش نا بر علم غيب آگا  مي یآيه

الهي از علم غيب برخوندانهسرتند. البتره ن كند كه تنها برگزيدگاتصري  ميدن سون  آل عمران داوود متعال خ

 بلكه به اذن خداوود اس : ؛شان استقاللي و ذاتي ويس علم غيب



 

 

ُقروا وَ  ُتْؤِمُنروا ِإنْ  وَ  ُنُسِلهِ  وَ  ِباللَّهِ  َفآِمُنوا َيشاءُ  َمنْ  ُنُسِلهِ  ِمنْ  َيْجَتبي اللَّهَ  َولِكنَّ  اْلَغْيِب  َعَلى لُِيْطِلَعُكمْ  اللَّهُ  كانَ  ما وَ »  َتتَّ

 «(179/عمران آل) َعظيمٌ  َأْجرٌ  َفَلُكمْ 

 وويسد:فوق مي یآيه یدن ترجمه ،از علماي قرن پنجم اه  سن  ،اسفرائيني

 از نا مناف: يعنى پاك، از نا پليد كند جدا تا برآويد شما چه آن بر نا مؤمنان بگذاند تعالى خداى كه وباشد و»

 نسوالن از كند اختيان تعالى خداى ليكن و بجملگى غيب بر نا شما گرداود مّطلع تعالى خداى كه وباشد و مؤمن

 اگر و وى، نسوالن بر و تعالى خداى به آونيد ايمان ،غيب بر گرداود مّطلع نا وى خواهد كه نا ك  آن خويش

 .«بزنگ دىمز بود نا شما بپرهيزيد و آونيد ايمان

 آدنس آن، دن فص  اول ذكر شد.

 :وويسدمي ي شريفهآيه اين توضي  دن الخازن تفسير دنويز،  از مفسران اه  سن  إلبغدادي الدين عالء

 وما والمعنى يؤمن ال ومن بك يؤمن عمن أخبروا محمد يا :قالوا الذين قريش لكفان ،ليطلعكم :قوله في الخطا »

 أحرد الغيرب يعلرم ال ألوه مناف: أو كافر وفالن مؤمن فالن فيقول الكافر من المؤمن الكفان أيها لكم ليبين هللا كان

 علرى فيطلعه يشاء من نسله من ويختان يصطفى هللا ولكن يعني (يشاء من نسله من يجتبي هللا ولكن)...  غير 

 «.غيبه من يشاء ما

 تو به كساوي چه بد  خبر ما به! محمد اي: گفتند كه اس  قريش كفان براي،  «ليطلعكم» یكلمه دن خطا »

 شما براي كه بود و اين بر خداوود بناي كه اس  اين آيه معناي .آونودومي ايمان كساوي چه و ونودآمي ايمان

 كه چرا اس ؛ مناف: فالوي و مؤمن فالوي و كافر فالوي: بگويد و كند مشخص و سازد جدا كافران از نا مؤمنان

 آگا ، بخواهد مقدان هربه  غيبي امون از نا اشبرگزيد  نفرستادگا خداوود ولي. داودمي نا بغي خداوود تنها

 «.سازدمي

 المسرمي الخازن تفسير -  ق 725متوفاى - إبراهيم بن محمد بن علي الدين عالء بالخازن، الشهير البغدادي

 م. 1979 ر ق 1399 ،الفكر دانبتروت،  ،456 ص ،1 ج التنزي ، معاوي في التأوي  لبا 



 

 

وويسد: آگاهي پيامبران از امون غيبي، از اطالعات شخصي خودشان ويسر ؛ ابو حيان اودلسي دن تفسيرش مي

 بلكه از طري: وحي الهي اس :

ُسِلهِ  ِمن) ويصطفي يختان: أي (َيْجَتِبى اللَّهَ  َوَلِكنَّ ) ..».  فوقروع. المغيبرات مرن شراء مرا على فيطلعه (َيَشاء َمن نُّ

 أناد مرا علرى إيرا  اطالعره نسرله من شاء من اجتباء تضمن إذ. المعنى في قبلها لما ضداً  بعدها ما لكون هنا لكنَّ 

 مرن كرذا الغيب في بأنَّ  فيخبر إليه، بوحي تعالى هللا باطالع هو الغيب على الرسول فاطالع الغيب، علم من تعالى

 علرى وحري واسرطة غيرر مرن وفسره اطالعره جهرة نمر ال الوحي، جهة من بذلك عالم فهو هذا وإخالص هذا وفاق

 «.... المغيبات

سازد؛ آگا  مي ،بخواهد مقدان هر گزيند و او نا بر امون غيبي، بهمياز ميان پيامبراوش هر كه نا بخواهد بر  ...»

« لكن»قب  از ] قب  آن اس  ضد معناي ما گر اين اس  كه معناي پ  از آن،جا وشان دن اين« لكن»وقوع 

ا بخواهد از علم غيب آگا  د  اس  تنها خداوود بر علم غيب آگاهي داند و بعد از آن آمد  اس  كه هر كسي نآم

اوتخا  فرستادگان الهي از جاوب خداوود مساوي اس  با آگا  ساختن آوان از علم غيب به هر ؛ چرا كه كند[مي

يب، از طري: وحي الهي اس  كه خداوود از وفاق بنابراين، آگاهي نسوالن از امون غميزان كه خداوود اناد  كند. 

از طري: وحي، وه از طري: اطالع شخصي و بدون  عليه السالماس  و پيامبر  اين و اخالص آن فرد ديگر خبر داد 

 «واسطه، عالم به امون غيبي اس .

عادل  حقي::ت، 132 ص، 3 جتفسير البحر المحيط،  -ق  745متوفاى -محمد بن يوس   أبي حيان األودلسي،

أحمرد  -2زكريرا عبرد المجيرد النروقي  -1محمد معوض، شانك فري التحقير: الشيخ علي  -أحمد عبد الموجود 

 .م 2001 – ق1422 ،دان الكتب العلميةبتروت، األولى،  الطبعة ،النجولي الجم 

 ،كره خداوورد اسر اين  های آناود و مطلب موند اتفاق همهسخناوي گفته ،ن دن ذي  اين آيهيك از مفسری هر

 سازد.مطلع مي ،اش نا از خبرهاي غيبينسوالن برگزيد 



 

 

فقرط شرام  علرم بره حقراي: احكرام و  ،امون غيبري توسرط خداوورد كه اطالع نساويدن خون فکر، اين ي وكته

 چيزي اس  كه از علم بشر پنهان اس ، مصادي: زيادي هرم آنجايي كه غيب  بلكه از آن ؛دستونات ديني ويس 

 هراي پنهراوي منرافقين و ...،منرافقين وجرود داند، توطئره ین سرينهد آن چه علم به حوادث آيند ، آگاهي از چون

 سازد. فرستادگاوش نا از تمامي اين مواند مطلع مي ،از طري: وحي يا الهام تواود داشته باشد كه خداوودمي

 وويسد:مي ،دن ذي  اين آيه ،ابو حيان اودلسي دن معناي غيب

 قلرو  فري التي األسران ومن تحدث التي الحوادث من تعالى هللا علم في هو مما البشر عن غا  ما هنا لغيبوا»

 «.الناس عن غابوا إذا يقولووها التي األقوال ومن المنافقين

علم به حوادثي كه  جا آن چيزهايي اس  كه از بشر پنهان و دن علم خداوود ثاب  اس  هماوند: غيب دن اين»

 «گويند.مردم مي به دون از چشمكه منافقان اس  و سخناوي يهاافتد و اسراني كه دن سينهمياتفاق 

تحقي:: عادل ، 132 ص، 3 جتفسير البحر المحيط،  -ق  745متوفاى -محمد بن يوس   أبي حيان األودلسي،

أحمرد  -2نروقي زكريرا عبرد المجيرد ال -1الشيخ علي محمد معوض، شانك فري التحقير:  -أحمد عبد الموجود 

 م. 2001 – ق1422 ،دان الكتب العلميةبتروت، الطبعة األولى،  ،النجولي الجم 

 شووددوم: افراد موند نضاي  خدا از غيب آگا  مي یآيه

 :افرادي از علم غيب الهي بهرمند هستند كه موند پسند و نضاي  خداوود باشند ،آيهاين  بر اساس

 لِرَيْعَلمَ  َنَصداً  َخْلِفهِ  ِمنْ  وَ  َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْسُلُك  َفِإوَّهُ  َنُسول   ِمنْ  اْنَتضى َمنِ  ِإالَّ  َأَحداً  َغْيِبهِ  َعلى رُ ُيْظهِ  َفال اْلَغْيِب  عالِمُ » 

 «(27 - 28جن/ ) َعَدداً  ء  َشيْ  ُك َّ  َأْحصى وَ  َلَدْيِهمْ  ِبما َأحاَط  وَ  َنب ِهمْ  ِنساالِت  َأْبَلُغوا َقدْ  َأنْ 

 و اس  برگزيد  نا هاآن كه نسوالوى مگر سازد،ومى آگا  غيبش اسران بر نا ك  هيچ و س او الغيب عالم»

 ابالغ نا پروندگانشان هاىنسال  پيامبراوش بداود تا .دهدمى قران هاآن براى سر پش  و نو پيش از مراقبينى

 «.اس  كرد  احصا نا چيزى هر و داند احاطه هاس آن وزد آن چه به او و اودكرد 



 

 

 وويسد:آيه مياین  یدن ترجمه ،از علماي اه  سن  ،نشيد الدين ميبدي

 هيچ[ آن بر وگرداود مّطلع و] خويش وهان از وكند آگا ( 26) َأَحداً  َغْيِبهِ  َعلى ُيْظِهرُ  َفال وهان داواى آن اْلَغْيِب  عالِمُ »

 «. ... پسنديد  نسول آن مگر َنُسول   ِمنْ  اْنَتضى َمنِ  ِإالَّ  .نا ك 

 250 ص ،10ج األبران، عدة و األسران كش         

 اسرتثنائيه يجمله اما كند؛مي وفي ديگران از و ومود  اثبات هستي يگاوه ذات براي نا غيب علم آيه، اين صدن

 ايرن و كنردمي ثابر  ويرز باشند، الهي نسوالن از عبانت كه خاص ايعد  براي نا آن «َنُسول   ِمنْ  اْنَتضى َمنِ  ِإالَّ »

 .شكندمي نا اولي يجمله وفي عمومي  ،جمله

 ذات مختص كه غيبي علم از نا فرستادگاوش خداوود ،اين آيه بر اساس: اودگفته سن ، اه  و شيعه مفسران

 شردن نوشن براي كه داند نابطه اين دن زيبايي فرمايش طباطبايي يعالمه .اس  گرداويد  مندبهر  اوس ، خود

 :فرمايدمي ايشان. گذناويممي وظر از نا آن ،آيه فادم

 علرم اختصراص السياق من بإعاوة الكلمة ومفاد الغيب، عالم هو والتقدير محذوف، لمبتدء خبر «الغيب عالم» و»

 الظراهر بوضرع «غيبره على: »فقال ثاوياً  وفسه إلى الغيب أضاف ولذا غيب، ك  علمه استيعا  مع تعالى به الغيب

 يخرتص علما غيب ك  عالم هو والمعنى. ذلك يفد لم «عليه يظهر فال: »قال ولو االختصاص ليفيد لمضمرا موضع

 مرن انتضرى مرن إال: »تعرالى قوله . ...كلي سلب فالمفاد الناس من أحدا به مختص وهو الغيب على يطلع فال به

 علرى نسرله يظهر تعالى هللا أن يدفيف «انتضى من» لقوله بيان «نسول من» و «أحدا: »قوله من استثناء «نسول

 «.به المختص الغيب من شاء ما

 به اين جمله مفاد و اس ، «الغيب عالم هو» كالم تقدير و اس  محذوف مبتداي خبر «الغيب عالم» یجمله و»

 نا عالم سراسرتمام غيب و  ،او علمچون  و اس ، اوود متعالخد به مختص ،غيب علم كه اس  اين سياق كمك

نا به جاي ضمير به كان   ؛ يعني اسم ظاهر ]غيب[فرمود« علي غيبه» و  داد وسب  خودش به نا غيب فته،گر فرا

 اس  اين آيه معناى كرد.فرمود، اختصاص نا افاد  وميمي« فال يظهر عليه» گرا و برساود، نا اختصاص تا برد 



 

 

 به نا مردم از ك  هيچ پ  داند، خودش به اختصاص كه علمى اس ، هاغيب تمامى به عالم تعالى خداى كه

 من اال» یجمله...  اس  كلى سلب ،آيه مفاد وتيجه دن كند،ومى آگا  باشدمى خودش به مختص كه خود غيب

 دن اس ، «اْنَتضى نِ مَ » جمله بيان «نسول من» جمله و اس ، «احدا» یكلمه از استثنا «نسول من انتضي

 كه خود به مختص غيب از مقدان هر به بخواهد كه نا پيامبران از پيغمبرى هر تعالى خداى كه فهماودمى وتيجه

 «.سازدمى آگا  ،بخواهد

 الطبعررة  ،53 ص ،20 ج ،القرررآن تفسررير فررى الميررزان -ق  1412متوفرراى - حسررين محمررد سرريد طباطبررايى،

 .ق1417 ،المقدسة قم في العلمية الحوزة في المدنسين جماعة منشوناتقم المقدسة،  الخامسة،

 وويسد:قرطبي از مفسران اه  سن  مي

 يعلرم ال أوه على دلي  فيه كان خلقه دون به واستأثر الغيب بعلم سبحاوه تمدح لما: عليهم هللا نحمة العلماء قال»

 معجرزة وجعلره إليهم الوحي بطري: غيبه من شاء ما فأودعهم الرس  من انتضا  من استثنى ثم سوا  أحد الغيب

 «.وبوتهم على ادقةص وداللة لهم

 یويژ  وه] خود یويژ  نا آن و كرد  مدح غيب علم به نا خودش سبحان خداوود كهاين از :اودگفته علماء»

 خودش برگزيد  نسوالن سپ . ويس  غيب به عالم ديگر كسي او غير كه اس  اين بر دلي  ،داد  قران [بندگان

 نا آن و ها عطا ومود  اس آن نا خواسته از طري: وحي به چه آناش هر از علوم غيبي و اس  كرد  استثنا نا

 «.اس داد  قران وبوتشانبر ناستي  يدليل وها آن یمعجز 

 ،28 ص ،19 ج القررآن، ألحكرام الجرامع -ق  671متوفراى - أحمرد برن محمرد هللا ابوعبرد القرطبي، األوصاني

 .الشعب دانالقاهرة، 

ها به و علم غيب آن مند فرمود  اس از علم غيب بهر  فرستادگاوش نا ،الجا ثاب  شد كه خداوود متع تا اين

 استقاللي.به صونت وه  ،اذن خداوود اس 



 

 

 عليه السالمائمه از اين دسته آيات براي  اثبات علم غيب كيفي 

 مطلب اس : مبتني بر اثبات سه ،از آيات فوق عليه السالماثبات علم غيب براي ائمه 

 بياويه اس  «من»كلمه مطلب اول: 

نا بيران « مرن انتضري»اسر  كره مصرداق « بياويه» (َنُسول   ِمنْ  اْنَتضى َمنِ  ِإالَّ )دوم،  یيهدن آ« من» يكلمه

 وويسد:مي ،ن اه  سن ، از مفسریبقاعيكنند. مي

 ...« الناس ومن المالئكة من أي (نسول من) بقوله( من) بين و»

 «اس  كه مراد از آن فرشتگان و مردم اس .، بياويه «من نسول»دن « من» یكلمه»

ظم الدنن في تناسب اآليرات والسرون، و -ق  855 متوفاى –برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر ، البقاعي

 .م1995 -ق  1415 ،دان الكتب العلميةبتروت،  ، : عبد الرزاق غالب المهديتحقي:، 347 ص ،8 ج

ه تربياو« مرن»او ويرز  دهرد: از دیردگا سخني داند كه وشان موه ذي  آيدن  از مفسران قرن ششمزمخشري 

 :اس 

  «.الغيب على باالطالع المرتضين بين من الرس  هللا خّص  وقد»

 «اس . نا براي آگاهي از غيب اوتخا  ومود  نسوالنخداوود متعال از ميان افرادي كه موند نضاي  اوس ، »

الكشاف عرن حقرائ:  -ق  538ىامتوف -مرو بن أحمد جان هللا محمود بن عالقاسم ابو ،الخوانزميالزمخشري 

دان إحيراء الترراث  بيروت، ،حقي:: عبد الرزاق المهديت، 635 ص، 4 جعيون األقاوي  في وجو  التأوي ،  التنزي  و

 العربي.

 اس : براي تبيين« من»كند كه به صونت صري ، بيان ميفخر نازي 

ُسول   ِمن) :قوله في( من) لفظة»  يكرون الرذي المرتضرى إال الغيرب علرى يطلع ال أوه يعني انتضى لمن تبيين ،(نَّ

 «.نسوالً 



 

 

معنايش اين اس  كه خداوود جز ؛ اس « من انتضي» یجملهگر بيان« من نسول» یدن جمله« من» یواژ »

 «اوس . یسازد و آن شخص هم نسول و برگزيد   وميآگا ،ي نا كه موند پسند اوس كس

 جالتفسير الكبيرر أو مفراتي  الغيرب،  -ق  604متوفاى -فخر الدين محمد بن عمر التميمي  فعي،الرازي الشا

 م. 2000 – ق1421 ،دان الكتب العلميةبتروت،  ،األولى الطبعة ،385 ص ،30

 كند:نا بيان مي «من انتضي» عبانت ،«من نسول»كند كه ي ويز تصري  ميودلسحيان آ ابو

ُسول   ِمن) و»  «.انتضى لمن تبيين (نَّ

تحقير:: ، 385 ص ، 8 جتفسرير البحرر المحريط،  -ق  745متوفراى -محمد بن يوس   أبي حيان األودلسي،

أحمرد  -2زكريا عبد المجيد النوقي  -1الشيخ علي محمد معوض، شانك في التحقي:  -عادل أحمد عبد الموجود 

 م. 2001 – ق1422 ،دان الكتب العلميةبتروت، الطبعة األولى،  ،النجولي الجم 

 وويسد:وسفي ويز مي

 «انتضى لمن بيان نسول ومن»

 «كند.من انتضي نا بيان ميي ، جملهمن نسول(»)

برر ، 289 ص ،4 ج النسرفي، تفسرير -ق  710متوفراى - محمرود برن أحمرد ابن هللا عبد البركات أبو النسفي،

 .الكبير الجامع ورم افزان اساس

؛ اسر « نسرول»، يكري از مصرادي: آن اس  كره يك عنوان عام «انتضي من»، گذش كه مطالبو  با توجه به

 كند.مصداق نا بيان مي جا يك دن اين« من»پ  

 فرستادگان الهي اس  ی، همهمراد از نسولمطلب دوم: 

 ؛شرودهري ميبلكه شام  مطل: فرسرتادگان ال ؛تنها پيامبران ويس « نسول»اين اس  كه مراد از  مطلب دوم

از علمراي  ،ابن كثير اود.آيه بيان كرد اين مطلب نا ذي   علماي اه  سن  بشر باشد يا فرشته.  چه اين فرستاد



 

 

اعرم از بشرر و فرشرتگان  ،خداوورد   فرسرتادگان، شام« نسول» يكلمه :وویسددن شرح این آیه مو ،اه  سن 

 شود.مي

 «.والبشري الملكي الرسول عمي وهذا (نسول من انتضى من إال أحدا غيبه على يظهر فال الغيب عالم)»

و شام   داند عمومي ( نسول من انتضى من إال أحدا غيبه على يظهر فال الغيب عالم) ینسول دن آيه»

 «.باشدمو بشري و ها[]فرشته ملکيفرستادگان 

 ،4 جتفسرير القررآن العظريم،  -ق  774متوفراى - بوالفداء إسماعي  بن عمرر القرشري ا ابن كثير الدمشقي،

 ق.1401 ،دان الفكربتروت،  ، 462ص

 تفسير كرد  اس : نا به فرشتگان و فرستادگان بشری« نسول»هم چنتن پتش از این گذش  که بقاعي وتز 

 ...« الناس ومن المالئكة من أي (نسول من) :بقوله( من) وبين»

 «بياويه اس  كه مراد از آن فرشتگان و مردم اس .« من نسول»دن « من»كلمه »

 جظم الدنن في تناسب اآليات والسون، و -ق  855متوفاى -برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر ، البقاعي

 .م 1995 –ق  1415 ،دان الكتب العلمية بتروت،، : عبد الرزاق غالب المهديتحقي:، 347 ص ،8

 وويسد:ويز مي ین،مفسراز دیگر  ،لييزحهم چنتن 

 «.والبشري الملكي الرسول يشم  أي السماوية، الشريعة صاحب أو الملك هو: الرسول و»

فرشته و بشر از جن   یآسماوي اس ؛ يعني شام  فرستاد همان فرشته يا صاحب شريع  نسول: »

 «شود.مي

برر  ق، 1422 ،الفكرر داندمش:،  ،األولى الطبعة، 2757 ص ،3 ج، الوسيط التفسيرمصطفى  بن وهبة، الزحيلي

 .املةمكتبة الشال اساس ورم افزان

 :وويسىمي« نسول من انتضى من إال» فهاوي از واژ  شناسان قرآوي، پ  از عبانتناغب اص



 

 

 «.أولياء  به يخص علما تعالى لله أن إشانة فيه»

 «كه ويژ  اولياي اوس .اشان  به اين اس  كه خداوود علمي داند  ،ين آيهدن ا»

 ص، 1 ج ،المفرردات فري غريرب القررآن -ق  502متوفاى -أبو القاسم الحسين بن محمد ، الراغب اإلصفهاوي

 .دان المعرفةلبنان،  ، : محمد سيد كيالويتحقي:، 344

سرخني داند كره  ،«نسول من انتضى من» ، پ  از عبانتالدالئ  تلخيص في األوائ  تمهيدباقالوي دن كتا  

« غيرر خداوورد»او، اين  دیدگا  سازد و ازعلم غيب با خبر مي از ،نا ويز خداوود متعال غتر خودشدهد، وشان مي

 :ويس  عليهم السالممنحصر دن پيامبران 

 «.ذلك على أطلعه من أو الغيو  عالم إال يدنكه ال يكون ما علم أن على يدل ما اآليات هذ  وظائر وفي»

د متعال[ ها ]خداووکه دن عالم وجود داند، جز داواي غيبنا  آن چهعلم  آمد  اس  که دن آیات هماوند این آیات،»

 «داود.يا كسي كه او نا خداوود آگا  ساخته، ومي

، 77 ص ،1 ج، تمهيد األوائ  وتلخيص الردالئ  -ق  403متوفاي  - لقاضي أبي بكر محمد بن الطيب، االباقالوي

مؤسسة الكتب  - مركز الخدمات واألبحاث الثقافية، بيروت، الثالثة الطبعة ،تحقي:: الشيخ عماد الدين أحمد حيدن

 .م 1993 - 1414، الثقافية

كرد  اس  كه شرام  افرراد دیگرری اي معنا نا به گووه« من انتضي»سلمي يكي ديگر از مفسران اه  سن ، 

 شود:ميوتز  عليهم السالمغير از پيامبران 

  «.الح: بأوصاف المتص  أوصافه عن الفاوي هو و (نسول من انتضى من إال)»

 «خود نهيد  و به اوصاف ح: آناسته شد  اس . كسي اس  كه از اوصاف« من انتضي»

تفسير السلمي وهرو حقرائ:  -ق 412متوفاى  -محمد بن الحسين بن موسي األزدي  السلمي، ابوعبد الرحمن

 .م 2001 – ق1421، دان الكتب العلمية بتروت،األولى،  الطبعة تحقي:: سيد عمران،، 128 ص ،1 ج التفسير،



 

 

 ،«مرن نسرول»دن ، «من» یواژ كه  شودجه گرفته مييتعلماي اه  سن  و ون هاي مفسرياز مجموع ووشته

شام  نسرول  ويز مطل: اس  و« نسول»ی واژ  كند ونا بيان مي« من انتضي»اق از بياويه اس  كه تنها يك مصد

 شود.بشري و فرشتگان مي

 وود هستندفرستادگان خدا عليهم السالمائمه مطلب سوم: 

نا خداوورد  يعنري امرام ؛دنرداومي امترداد وبروتدن و امام  نا الهي و نوايات معتبر،  بر اساس قرآن شيعيان،

 كند.نا دن ميان ام  پياد  مي هايشخط او حرك  و بروامهدن  داد ،نا ادامه  نا  پيامبر مشخص ومود  و

 :فرماييد مراجعه زير آدنس به موضوع، اين از بيشتر اطالع براي

 (عامه امام ) خداوود توسط «امام وصب» وقلي ادله

 

از آن حضرت،  و امام  پ  صلي هللا عليه وآلهپيامبر  نومقام جاوشي ،اه  سن نوايات بر اساس حتي ثاويا: 

صلي برگزيد  اس  و هيچ بشري حتي نسول خدا  ام امام مق، به ناامام هي اس ؛ يعني خداوود متعال، ال یامر

کسرو و حترو خرود و دن  كنردكه پيامبر نا خداوود اوتخا  مي گووه ؛ همانح: اوتخا  امام نا وداند هللا عليه وآله

از منرابع  ،نواير  ، چنردایرن مطلرببراي اثبرات  ی مهم اوتخا  کند.پتامبر وتس  که خودش نا برای این وظتفه

 بتان خواهد شد. ،اه  سن شيعه و 

 شيعهنواي  

 اس .  وق  شد  ، نوايات فراواوو دن اين زمتنهدن منابع شيعه

 نواي  اول:

 اس : اوتخا  امام به دس  خداوود اسر تصري  فرمود   عليه السالمامام صادق ،  صحي  دن یکو از نوایات

 :وه دن اختيان ما

http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=6336


 

 

دُ  2» د   نِ بْ  َأْحَمدَ  َعنْ  َيْحَيى ْبنُ  ُمَحمَّ ادِ  َعنْ  ُعَمْير   َأِبي اْبنِ  َعنِ  َسِعيد   ْبنِ  اْلُحَسْينِ  َعنِ  ُمَحمَّ  َعْمِرو َعنْ  ُعْثَمانَ  ْبنِ  َحمَّ

ا اْلُموِصيَ  َأَتَرْونَ  :َيُقولُ  ليه السالمع اللَّهِ  َعْبدِ  َأَبا َسِمْعُ   :َقالَ  اأْلَْشَعِث  ْبنِ   َلِكرنْ  وَ  اللَّرهِ  وَ  اَل  ؟ُيِريردُ  َمنْ  ِإَلى ُيوِصي ِمنَّ

ى َفَرُج    لَِرُج    لي هللا عليه وآلهص َنُسولِهِ  وَ  اللَّهِ  ِمنَ  َعْهدٌ   «.َصاِحِبهِ  ِإَلى اأْلَْمرُ  َيْنَتِهيَ  َحتَّ

 كه هر به ما از يكى كنيدمى فكر آيا :فرمودمىكه  شنيدم السالم عليه صادق امام از :گويدمى اشعث بن عمرو»

 پ  دىفر به ،صلي هللا عليه وآله شنسول و خدا از اس  عهدى اين ؛ا سوگندبه خد وه ؟كندمى وصي  خواس 

 «.برسد صاحبش به كهاين تا ردىف از

، 278 ص، 1 ج األصرول مرن الكرافي،، ق_ 328متوفراى_جعفر محمد بن يعقو  بن إسحاق  وأب الكليني الرازي،

 هر.ش. 1362، الطبعة الثاوية،تهران، واشر: اسالميه

تصرري  كررد  بره صرح  سرندش  ميرزا محمد تقي اصفهاوياز وظر سندی صحت  اس  و مرحوم نوای  باال 

 اس :

الموصري منرا يوصري  أتررون :عن أبي عبد هللا ) عليه السالم ( في الكافي في الصحي ما نوا  ثقة اإلسالم  ومنها»

فرجر  حترى ينتهري األمرر إلرى  إلى من يريد ؟ ال وهللا ولكن عهد من هللا ونسوله ) صلى هللا عليره وآلره ( لرجر 

 «.صاحبه

از امام صادق نوای  کرد   ،كافيالدن كتا  به صونت صحت   ،، نوايتي اس  كه ثقه االسالم كلينيهایکو از آن»

 .«اس  که فرمود ... 

د الردعاء للقرائم عليره مكيرال المكرانم فري فوائر -ق 1348متوفراي - ميرزا محمد تقي ،الموسوي األصفهاوي

 - ق 1421 ،مؤسسة األعلمري للمطبوعراتبتروت،  ،الطبعة األولى، السيد علي عاشون :تحقي:، 31 ص ،1 ج ،السالم

  .م 2001



 

 

 نواي  دوم:

 دن نواي  صحي  ديگر ويز امام صادق عليه السالم فرمود  اس :

د   ْبنُ  اْلُحَسْينُ [ 1]»  د   ْبنِ  ُمَعلَّي َعنْ  ُمَحمَّ اءِ  َعِلي   ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ُمَحمَّ َثِني: َقالَ  اْلَوشَّ  َبِصير   َأِبي َعنْ  َأَبان   ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّ

د   َأَبا َيا َواللَّهِ  اَل : َفَقالَ  ِإْسَماِعي َ  َوَذَكْرُت  اأْلَْوِصَياءَ  َفَذَكُروا السالم عليه اللَّهِ  َعْبدِ  َأِبي ِعْندَ  ُكْنُ  : َقالَ   ِإَلْيَنرا َذاكَ  َما ُمَحمَّ

 «.َواِحد   َبْعدَ  َواِحداً  ُيْنِزلُ  َوَج َّ  َعزَّ  اللَّهِ  َليإِ  ِإالَّ  ُهوَ  َوَما

. بردم وام نا اسماعي  هم من و بردود نا اوصياء وام كه بودم السالم عليه صادق امام خدم : گويدمي بصير ابو»

 يك هر كه خداس  دس  به تنها كان اين ويس ، ما اختيان دن امام تعيين محمد، ابا اي خدا، به وه: فرمود حضرت

 «.فرستد مي ديگري از پ نا 

 ص ،1 ج الكرافي، مرن األصرول  -ق  328 متوفراي - إسرحاق بن يعقو  بن محمد جعفر أبو الرازي، الكليني

، ِإَلي َواِحد   ِمنْ  َمْعُهودٌ  َج َّ  وَ  َعزَّ  اللَّهِ  ِمنَ  َعْهدٌ  اإْلَِماَمةَ  َأنَّ  َباُ   ،279  اسالميه،تهران،  ،الثاوية الطبعة دیث اول،ح َواِحد 

 .ش 1362

 برنسي سند نواي :

 حسين بن محمد بن عامر. 1

 شرد  اسر . معرفريويرز « حسن بن محمد بن عمران» واماس  و به  از دیدگا  علماي نجال، ثقه اين ناوي،

 وويسد:مي وجاشي 

 «. ثقة :هللا عبد أبو القمي، األشعري بكر أبي بن عمران بن محمد بن الحسين»

 «اش ابو عبد هللا، ثقه اس .مران بن ابو بكر اشعري قمي، كنيهحمد بن عحسين بن م»



 

 

  أسرماء فهرس  -ق  450متوفاى -  النجاشي األسدي الكوفي، ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس

م، ق ،الخامسة الطبعةتحقي:: السيد موسي الشبيري الزوجاوي، ، 66 ص، رجال النجاشيمصنفي الشيعة المشتهر ب

 .ق 1416 ،مؤسسة النشر االسالمي

 وويسد:ميوتز آقاي ومازي شاهرودي 

 وهرو كثيررا عنه يروي.  الكافي في الكليني مشائخ من :هللا عبد أبو القمي األشعري عامر بن محمد بن الحسين»

 «. باالتفاق الثقة القمي األشعري بكر أبي بن عمران بن عامر بن محمد بن الحسين

د كليني اس  كه از وي بسيان نواي  وق  اتتاز اس اش ابو عبد هللا،ن عامر اشعري قمي، كنيهبن محمد بحسين »

 مي اس  كه به اتفاق علما، ثقهكرد  اس . او همان حسين بن محمد بن عامر بن عمران بن ابو بكر اشعري ق

 «اس .

الطبعرة ، 191 ص ،3 ج ،علم نجرال الحرديثمستدنكات  -ق  1405متوفاي -الشيخ علي النمازي ، الشاهرودي

 ق.1412االولو، تهران، شف:، 

 معلي بن محمد البصري. 2

 يعررف :و ابن غضرائري گفترهاين ناوي نا مضطر  المذهب و الحديث معرفي كرد   ،وجاشيمرحوم هر چند 

اش  دنبرانداورد و مرحوم آي  هللا العظمي خويي ايشان نا موث: مياما  ،نوايتش منكر اس ؛ یعنو ينكر و حديثه

 :ووشته اس 

 يكون فال والمذهب الحديث في اضطرابه من النجاشي قول وأما.  نواياته على يعتمد ثقة الرج  أن الظاهر :أقول»

 ، الوثاقة ينافي ال فهو الثبوت تقدير وعلى ، بعضهم ذكر  كما يثب  فلم المذهب في اضطرابه أما ، وثاقته عن ماوعا

 أمرا و. الوثاقرة ينرافي ال أيضرا وهذا ، ينكر ما يروي وقد ، يعرف ما يروي قد وهأ فمعنا  الحديث في اضطرابه وأما

 ، الثقرات عرن يرويره بمرا بالعمر  تضر ال ثبوتها تقدير على فهي ، الغضائري ابن ذكر  ما على الضعفاء عن نوايته

 «.العالم وهللا ، عليه معتمد الرج  أن فالظاهر



 

 

وي نا وجاشو که شود. اما سخن وث: اس  و به نواياتش اعتماد ميگويم: ظاهر اين اس  كه اين شخص ممي»

مذهب معرفي كرد ، ماوع از وثاقتش ويس ؛ زيرا اضطرا  دن مذهبش ثاب  وشد  و بر المضطر  الحديث و 

نوايات معروف ]شناخته معنايش اين اس  كه وي وتز اضطرا  دن حديث فرض ثبوت، منافي وثاق  ويس . 

 نا نواي  كرد  اس  و اين ويز با وثاقتش منافات وداند. د [شناخته شغير ]منكر  و شد [

ي  كرد ، بر فرض اين كه ثاب  باشد، براي عم  به نواياتي كه او اما اين سخن ابن عضائري كه وي از ضعفاء نوا

 «زود. دنوتيجه ظاهرا اين شخص موند اعتماد اس .ومي ياز افراد ثقه وق  كرد ، ضرن

 ،19 ج، طبقرات الررواة معجم نجال الحديث وتفصري  - ق 1411متوفاى -السيد أبو القاسم  ،الموسوي الخوئي

 .م1992 ر ق1413 ،الطبعة الخامسة، 280 ص

و تصرري  ومرود  كره عالمره، وقر  كررد   معلي بن محمد، یدنبان مجلسي نا  ی، كالم عالمهسيد بحر العلوم

 اس : كرد  ابن غضائري نا وقد سخن وجاشي و

 يضر وال :الوجيزة  في و  . . . والمذهب الحديث في اضطرابه على يدل خبر على وطلع لم :المجلسي الوق»

 مرن لكووره حديثره بصرحة القرول - معاصرريه بعرو عرن وقرال -  المعرراج  في و اإلجازة مشايخ من ألوه ضعفه

 «.المشائخ

دالل  كند، ويافتيم. عالمه دن كتا   نواي او دن مذهب و وق  مجلسي گفته: ما به نوايتي كه بر اضطرا  »

و دن كتا  معراج  چون ايشان از مشايخ اجاز  هستند زود؛اين ضع  وي ضرني به او وميگفته اس : « وجيز »

 «از برخي معاصرينش وق  كرد  كه نواي  او صحي  اس ؛ چرا كه او از مشايخ ثقات هستند.

تعلير::  تحقير: و، 340ص، 3 ج، الفوائرد الرجاليرة -ق  1212 متوفاي - بحر العلوممهدي السيد الطباطبايي، 

 .ش 1363 ،مكتبة الصادق ، تهران،األولى الطبعة ،حسين بحر العلوم - محمد صادق بحر العلوم



 

 

 حسن بن علي الوشاء. 3

 وويسد:مياش  دنبان  اس . وجاشي  اوي ويز از دیدگا  علماي شيعه موند اعتماد و وثوقاين ن

 .« ... الطائفة هذ  وجو  من كان و ... كوفي بجلي الوشاء زياد بن علي بن الحسن»

 «بجلي از اه  كوفه ... از سرشناسان اماميه بود  اس . حسن بن علي بن زياد وشاء»

فهرسر  أسرماء ، ق_450متوفراى_ النجاشي األسدي الكوفي، ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العبراس

واشرر: مؤسسرة  تحقي:: السريد موسري الشربيري الزوجراوي،، 39 ص، النجاشي نجال مصنفي الشيعة المشتهر ب

 هر.1416، : الخامسةر قم، الطبعةالنشر االسالمي 

 وويسد:ايشان مي یدنبان از بحث  مرحوم آي  هللا العظمي خويي، پ 

 «.ووثاقته الرج  جاللة في الريب ينبغي فال»

 «ترديد و شك دن جالل  و وثاق  اين شخص، سزاوان ويس .»

 ص، 6 ج، طبقات الرواة معجم نجال الحديث وتفصي ، _ق 1411متوفاى_ السيد أبو القاسم  ،الموسوي الخوئي

 م1992 ر هر1413 ،الطبعة الخامسة، 40

 وويسد:مي آقاي ومازي شاهرودي ويز

 .«الطائفة هذ  عيون من عين و الطائفة هذ  وجو  من ... يالكوف الخزاز الوشاء زياد بن علي بن الحسن»

 «و چشم چراغ اماميه اس .حسن بن علي بن زياد وشاء خزاز كوفي ... از سرشناسان اماميه »

واشرر: ، 451 ص ،2 ج ، علم نجرال الحرديثمستدنكات  ،ق_1405متوفاي_ الشيخ علي النمازي ، الشاهرودي

 هر1412األولىان، طهر –چاپخاوه: شف:  ،ابن المؤل 

 عمر بن ابان الكلبي. 4

 وويسد:مي اين ناوي  ويز از وظر علماي نجال توثي: داند. وجاشي



 

 

 .«ثقة ،كوفي مولى، حفص أبو الكلبي أبان بن عمر»

 «و موند اعتماد اس . از اه  كوفه... عمر بن ابان كلبي، »

 .285 ص ،النجاشي نجال، النجاشي

 وق  كرد  اس : علماي شيعه بر ثقه بودوش نااتفاق  آقاي ومازي شاهرودي

 «. باالتفاق ثقة ؛السالم عليه الصادق أصحا  من :الكوفي حفص أبو الكلبي أبان بن عمر»

 .69 ص،  6 ج ،الحديث نجال علم مستدنكات، الشاهرودي النمازي علي الشيخ

 يحيي ابو بصير اسدي. 5

کرامال ثقرة و مروند اسدي اس  كه وي از وظر علماي نجرال  تر، ابو بصناوي متص  به امام عليه السالم آخرين

 وويسد:اس . وجاشي مياعتماد 

 .«وجيه ثقة، ،محمد أبو :قي  و ؛األسدي بصير أبو القاسم بن يحيى»

 «، موث: و سرشناس اس .اوداش نا ابو محمد گفته، ابو بصير اسدي، و برخي كنيهيحيي بن قاسم»

 .441 ص، النجاشي نجال، النجاشي

 نواي  اه  سن 

خوند كه به عنروان ومووره يكري از نواياتي پيرامون امام  الهي به چشم ميوتز دن منابع دس  اول اه  سن  

 كنيم.وق  مي -صحي  مسلم  -كتا  اه  سن   ترينها نا از صحي آن

 كند:چنين وق  ميابن عباس  ازنوايتي دن يشابوني مسلم بن حجاج و

ِميِميُّ  ْه   َس  بن محمد حدثني 2273»  َوراِفعُ  حردثنا ُحَسْين   أبي بن اللَّهِ  عبد عن ُشَعْيٌب  أخبروا اْلَيَمانِ  أبو حدثنا التَّ

اس   بن عن ُجَبْير   بن اُ   ُمَسْيِلَمةُ  َقِدمَ  :قال َعبَّ  إن :يقرول َفَجَعر َ  اْلَمِديَنرةَ  وسلم عليه هللا صلى النبي َعْهدِ  على اْلَكذَّ

دٌ  لي َجَع َ   َوَمَعرهُ  وسرلم عليره هللا صلى النبي إليه َفأَْقَب َ  َقْوِمهِ  من َكِثير   َبَشر   في َفَقِدَمَها َتِبْعُتهُ  َبْعِد ِ  من ْمرَ اأْلَ  ُمَحمَّ



 

 

اس   بن َقْيِ   بن َثاِبُ    َأْصرَحاِبهِ  فري ُمَسْيِلَمةَ  على َوَقَ   حتى َجِريَدة   ِقْطَعةُ  وسلم عليه هللا صلى النبي َيدِ  وفي َشمَّ

ى َوَلنْ  َأْعَطْيُتَكَها ما اْلِقْطَعةَ  هذ  َسأَْلَتِني لو :قال  .« ... ِفيَك  اللَّهِ  َأْمرَ  َأَتَعدَّ

ا ه ُْمَسْيِلمَ  گويد:ابن عباس مي» صلي  گف : اگر محمدبه مدينه آمد و  صلي هللا عليه وآلهنسول اللَِّه دن زمان  َكذَّ

اش قبيله با افراد زيادي از وا كنم.از او پيروي مي ،دهد براي من قران از خودش نا پ  جاوشيني هللا عليه وآله

دن دن حالي كه و  همرا  ثاب  بن قي  به او نو كرد به صلي هللا عليه وآله خدانسول به سم  آن حضرت آمد و 

اگر اين تكه چو  نا از من بخواهي، به تو »نف  و دن مقابلش ايستاد و فرمود:  دستشان تكه چوبي بود به وزدش

  .« ...كنم خدا نا به تو واگذان وميامر هرگز  وخواهم داد و

، 1780ص، 4 ج صرحي  مسرلم،، ق_  261متوفراى_ ابوالحسرين مسرلم برن الحجراج  ،القشريري النيسابوني

 بيروت. -واشر: دان إحياء التراث العربي  تحقي:: محمد فؤاد عبد الباقي،

 وویسد:ستوطو دن شرح این فقر  از صحت  مسلم مو

 «.والمشانكة االستخالف من لك ينبغي ال مما طلبته ما إلى أجيبك ال أي فيك هللا أمر أتعدى ولن»

شايسته تو ويس ،  جاوشيني و مشانك ، كه یبه دنخواس  تو دن زمينهدهم، يعني هرگز امر خدا نا به تو ومي»

 .«وخواهم داد پاسخ

 إسرحاق أبرو :تحقير: -ق  911 متوفرای -، لسريوطيا الفضر  أبرو بكر أبي بن عبدالرحمن ،مسلم على لديباجا

 .م 1996 –ق  1416 ،عفان ابن دان، السعودیة، 291 ص ،5 ج ،األثري الحويني

 وويسد:مي «فيك هللا أمر أتعدى ولن»ي جمله یدنبان ، صحي  مسلم انوووي يكي ديگر از شانح

 فري ووقرع مسرلم وسرخ جميرع فري وقرع هكذاف( فيك هللا أمر أتعدى ولن) لمسيلمة وسلم عليه هللا صلى قوله»

 ال أوري مرن فيرك هللا أمرر أورا أعدو لن األول فمعنى صحيحان هما :القاضي قال .فيك هللا أمر تعدو ولن البخاني

 .«المشانكة أو االستخالف من لك ينبغي ال مما طلبته ما إلى أجيبك



 

 

هاي مسلم وسخه یبه مسيلمه، دن همه« كفي هللا أمر أتعدى ولن»اين سخن نسول خدا صلي هللا عليه وآله »

آمد  اس . قاضي عياض گفته: هر دو تعبير صحي  « لن تعدو امر هللا فيك»آمد  اس ؛ اما دن بخاني  تن طونهم

جاوشيني و يا  -ی تو  دهم، يعني به خواستهاس . معناي تعبير وخس  اين اس  كه من امر خدا نا به تو ومي

 «دهم.، پاسخ وميدانيكه لياقتش نا و -مشانك  

شررح  -ق  676 متوفراى - زكريا يحيى بن شرف بن مر بن جمعة برن حرزام  ومحيي الدين أب ،الشافعي النووي

 .ق 1392 ،دان إحياء التراث العربي بتروت، ،الطبعة الثاوية، 33ص، 15 جالنووي علي صحي  مسلم، 

خرود آن  یبره فرمرود  ،هللا عليره وآلرهصرلي اين نواي  صحي  اه  سن ، جاوشريني نسرول خردا  بر اساس

ي حر: واگرذان صلي هللا عليه وآلهو پيامبر  ومایدایشان نا اوتخا  ميخداوود جاوشين  ی الهي اس  وامرحضرت، 

 آن نا به هيچ فرد ديگري وداند.

از  پتش مستق  و به صونت مفص ، يادن مقاله ،«الهي بودن امام »نوايات شيعه و اه  سن  نا دن موضوع 

 تر به آدنس زير مراجعه فرماييد:براي اطالع بيشگرفته اس . برنسي قران این موند 

 (عامه امام ) خداوود توسط «امام وصب» وقلي ادله

 

 هستند «نسول»ويز مصداق  عليهم السالمائمه  :گتریوتيجه

دن اين  ، مصداق نسولويز عليهم السالماه  بي   یائمهكه  شودوتيجه گرفته مي از آن چه که تاکنون گذش ،

 که: ت هستند. به اين بيانآيا

 .گان اس ري و فرشتبش ی فرستاداعم از  نسول،ديدگا  علماي اه  سن ،  اوال: بر اساس

خداوورد  الهري اسر ؛ يعنري ،امامر مقرام يدگا  نوايات اه  سرن ، داز ثاويا: ثاب  شد كه به اعتقاد شيعه و 

 وماید.، خداوود اوتخا  ميناگووه كه پيامبر  كند؛ هماننا به اين مقام اوتخا  مي« امام»

http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=6336


 

 

دن و ويرز فرسرتادگان الهري هسرتند،  علريهم السرالمائمه طراهرين شود که گرفته مووتيجه از این دو مطلب 

باشند، از مي ويز كه مصداق نسول عليهم السالمطاهرين  یامبران علم غيب دانود، ائمهطوني كه پي ، همانوهاي 

 اين علم بهرمند خواهند بود.

نا از  عليهم السالمشود علم غيب ائمه اس  كه مي وي از آياتتنها يك ،ی باالآيهموند توجه اين اس  كه  یوكته

نا دن كتابش آوند  كه برر اثبرات علرم غيرب آن بزنگروانان  آيه كرد. آقاي ومازي شاهرودي وزديك سوآن اثبات 

ی دنبران « عالم الغيب فال يظهر علي غيبه احدا اال من انتضري مرن نسرول» يدالل  داند. ايشان پ  از ذكر آيه

 :وویسداين مطلب مي

 ذكرواهرا الثالثرين، لىإ قريبة السالم عليهم المعصومين ألوصيائه و له الغيب علم إثبات على الدالة اآليات وسائر»

 .«إليه فراجع «غيب علم نسالة» كتابنا في

دالل  دانود،  عليهم السالمو اوصياء معصومش  صلي هللا عليه وآلهآياتي كه بر اثبات علم غيب براي نسول خدا »

 «مراجعه وماييد.جا  به آن ذكر كردم. «نسالة علم غيب»ها نا دن كتا  س  كه آنوزديك سي تا

 ،1418 چراپ، 39 ص،  8 ج البحران، سرفينة مسرتدنك -ق 1405متوفراي - علري الشيخ لشاهرودي،ا النمازي

 بقرم المدنسرين لجماعرة التابعرة اإلسرالمي النشر مؤسسةقم،  النمازي، علي بن حسن الشيخ: تصحي  و تحقي:

  .المشرفة

  هصلي هللا عليه وآلو وانث علوم پيامبر « من انتضي»ق مصدا عليهم السالم ائمة

و  صرلي هللا عليره وآلرهنا وانث علرم پيرامبر  عليهم السرالمه طاهرين ائم منابع شيعه نواياتي ذكر شد  كهدن 

 شود:دن ادامه به برخو از این نوایات شری  اشان  مو اود.معرفي كرد « من انتضي»مصداق 



 

 

 نواي  اول

و داناي « انتضريمن »مصداق  عليه وآله صلي هللافرمود ، نسول خدا  عليه السالم، امام باقر صحي  نواي  دن

 نسيد  اس :وتز به ما  صلي هللا عليه وآلهاز پيامبر  ،غيب همان علم اس  و -علوم قضا و قدن  -علم غيب الهي 

دُ [ 2]» دِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َيْحَيى ْبنُ  ُمَحمَّ  َسرِدير   َعرنْ  ِنَئرا    ْبرنِ  َعِلري   َعنْ  َمْحُبو    ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ِعيَسى ْبنِ  ُمَحمَّ

ْيَرِفي   رماواِت  َبرِديعُ  َجر َّ  وَ  َعرزَّ  اللَّرهِ  َقرْولِ  َعرنْ  ليه السالمع َجْعَفر   َأَبا َيْسأَلُ  َأْعَينَ  ْبنَ  ُحْمَرانَ  َسِمْعُ   َقالَ  الصَّ  وَ  السَّ

 َكرانَ  ِمَثرال   َغْيررِ  َعَلرى ِبِعْلِمرهِ  ُكلََّها اأْلَْشَياءَ  اْبَتَدعَ   َّ َج  وَ  َعزَّ  اللَّهَ  ِإنَّ  ليه السالمع َجْعَفر   َأُبو :َقالَ ( 117/البقرة) اأْلَْنِض 

َماَواِت  َفاْبَتَدعَ  َقْبَلهُ   َعَلرى َعْرُشرهُ  كانَ  وَ  َتَعاَلى لَِقْولِهِ  َتْسَمعُ  َما أَ  َأَنُضونَ  اَل  وَ  َسَماَواٌت  َقْبَلُهنَّ  َيُكنْ  َلمْ  وَ  اأْلََنِضينَ  وَ  السَّ

 َأُبرو :َفَقالَ ( 26/الجن) َأَحداً  َغْيِبهِ  َعلى ُيْظِهرُ  َفال اْلَغْيِب  عالِمُ  ِذْكُر ُ  َج َّ  َقْوَلهُ  َنَأْيَ   أَ  :ُحْمَرانُ  َلهُ  َقالَ فَ ( 7/هود) اْلماءِ 

دٌ  اللَّهِ  وَ  َكانَ  وَ ( 27/الجن) َنُسول   ِمنْ  اْنَتضى َمنِ  ِإالَّ  ليه السالمع َجْعَفر   نِ  ُمَحمَّ اأَ  وَ  اْنَتَضا ُ  ِممَّ  اْلَغْيرِب  عرالِمُ  َقْوُلرهُ  مَّ

 وَ  َيْخُلَقرهُ  َأنْ  َقْبر َ  ِعْلِمرهِ  ِفري َيْقِضيهِ  وَ  ء  َشيْ  ِمنْ  َيْقِدنُ  ِفيَما َخْلِقهِ  َعنْ  َغاَ   ِبَما َعالِمٌ  َج َّ  وَ  َعزَّ  اللَّهَ  َفِإنَّ ( 26/الجن)

 َفراَل  ِفيهِ  َلهُ  َيْبُدو وَ  َأَنادَ  ِإَذا َفَيْقِضيهِ  اْلَمِشيَئةُ  ِفيهِ  ِإَلْيهِ  ِعْنَد ُ  َمْوُقوٌف  ْلمٌ عِ  ُحْمَرانُ  َيا َفَذلَِك  اْلَماَلِئَكةِ  ِإَلى ُيْفِضَيهُ  َأنْ  َقْب َ 

ا ُيْمِضيهِ  ُن ُ  الَِّذي اْلِعْلمُ  َفأَمَّ لي هللا عليره صر هِ اللَّ  َنُسولِ  ِإَلى اْوَتَهى الَِّذي اْلِعْلمُ  َفُهوَ  ُيْمِضيهِ  وَ  َفَيْقِضيهِ  َج َّ  وَ  َعزَّ  اللَّهُ  ُيَقد 

 «.ِإَلْيَنا ُثمَّ  وآله

فرمايد: مياين آيه كه  یدنبان  عليه السالم باقر امام از اعين بن حمران كه شنيدم: گويدمي صيرفى سدير»

 ايجاد علمش با نا چيز همه ج  و عز خداى: فرمود امام: پرسيد «اس  زمين و هاآسمان یكنند  ايجاد خدا»

 و آسمان ،آن از پيش كه صونتى دن آفريد نا هازمين و هاآسمان .باشد داشته قبلى یومووه كه آن بدون كرد،

مي زمين و آسمان اگر پ ] «بود آ  نوى خدا عرش و» كه فرمود: ياآيا گفتان خداوود نا وشنيد  وبود، زمينى

وود متعال نا كه خدان اين سخ معنى بفرمائيد: كردعرض حمران( گرف مي قران هاآن نوى خدا عرش بود،

: تالوت کرد [نا آيهی ]ادامه عليه السالم امام «وكند آگا  خود غيب علم بر نا كسى و داودمي غيب خدا»فرمود: 

 و بود او پسنديدگان از صلي هللا عليه وآله محمد كهسوگند  خداه ب «باشد او نضاي  موند كه يافرستاد  مگر»



 

 

 وسب  اس  غايب خلقش از آن چهه ب اس  عالم ج  و عز خداى هماوا ،«داودىم غيب خدا: »فرمايد كه اين اما

 اى كند، افاضه فرشتگاوشه ب و بيافريند نا آن كه آن از پيش دهندمى حكم و كندميهر چيزي كه مقدن ه ب

ه ب نا نآ و] دهد حكم آن طب: بخواهد هرگا  داند، مشي  آنه ب وسب  و اس  داشته وگه او وزد علم اين! حمران

 نا آن ج  و عز خداى كه علمى اما و كندميو اجرايش كه شود حاص  بدا آنه ب وسب  گاهى و [گذاند اجرا موند

 «.اس  نسيد  ماه ب سپ  و صلي هللا عليه وآله پيغمبره ب اوال كه س ا علمي ومود ، امضاء و قطعي كرد 

 ص ،1 ج األصرول مرن الكرافي،، ق_  328اىمتوفر_ جعفر محمد بن يعقو  بن إسرحاق  وأب الكليني الرازي،

 هر.ش. 1362، الطبعة الثاوية،تهران، واشر: اسالميه، 257

 شد  اس : ی مهم بتاندو وكته ،دن اين نواي 

ردٌ  اللَّرهِ  وَ  َكرانَ  وَ اس : « من انتضي»مصداق  صلي هللا عليه وآلهاول اين كه نسول خدا  یوكته صرلي هللا  ُمَحمَّ

نِ  عليه وآله  .اْنَتَضا ُ  ِممَّ

 نسريد  و ائمره صلي هللا عليره وآلرهخداوود اس ، به پيامبر  يقضا و قدني كه ويژ به علم دوم اين كه  یوكته

اباشند: دانا مينا ويز همان علوم  عليهم السالم ُن ُ  الَِّذي اْلِعْلمُ  َفأَمَّ  ِعْلرمُ الْ  َفُهروَ  ُيْمِضريهِ  وَ  َفَيْقِضريهِ  َج َّ  وَ  َعزَّ  اللَّهُ  ُيَقد 

 .ِإَلْيَنا ُثمَّ  صلي هللا عليه وآله اللَّهِ  َنُسولِ  ِإَلى اْوَتَهى الَِّذي

 علم غيب الهي نا دانود. ،به اذن خداوود وتز عليهم السالمدن وتيجه ائمه 

 تصحي  نواي 

تصرري   ششيخ هادي وجفي بعد از وقر  نواير ، بره صرح  سرندصحي  اس .  ی،سند اين نواي  از لحاظ

 كرد  اس :

 «.اإلسناد صحيحة الرواية»

 إحيراء دانچراپ اول، بترروت،  ، 215 ص،  8 ج ،(ع) البير  أه  أحاديث موسوعة -معاصر  -هادي النجفي، 

 .علتهم السالم اه  البي  بر اساس ورم افزان مكتبة، م 2002 – ق 1423، والتوزيع والنشر للطباعة العربي التراث



 

 

 نواي  دوم

 الغيرب عرالم» یبا استناد به آيه ،عليه السالم، امير مؤمنان سلمان فانسياز  ه وق ، بیديگر طوالويدن نواي  

 پسرنديد  از ميرانیعنرو  «مرتضري» ،مرنتصري  ومود  كره « نسول من انتضى من إال أحدا غيبه على يظهر فال

 ها ظاهر ساخته اس :كه خداوود علم غيبش نا بر آن ان هستمفرستادگ

 :قال[  الوليد بن الحسن بن محمد حدثنا :قال]  بابويه بن الحسين بن علي بن محمد فرجع أبو الشيخ حدثنا - 1»

  ... :قرال سرلمان عن زاذان، عن يع،وك عن المعافا أبي عن زكريا، ابن محمد عن الصفان، الحسن بن محمد حدثنا

 «َنُسرول   ِمرنْ  اْنَتضى َمنِ  ِإالَّ   َأَحداً  َغْيِبهِ  َعلى ُيْظِهرُ  َفال َغْيِب الْ  عالِمُ » َقالَ  َحْيُث  َتَعاَلى اللَّهِ  َقْولَ  َقَرْأَت  َما أَ  َسْلَمانُ  َيا

ِدي َيا َبَلى :َفُقْلُ   ُسولِ  ِمنَ  اْلُمْرَتِضي َأَوا َسْلَمانُ  َيا :َفَقالَ  َسي  بَّراِويُّ  اْلَعرالِمُ  َأَوا َغْيِبهِ  َعَلى َأْظَهَر ُ  الَِّذي الرَّ  الَّرِذي َأَورا الرَّ

نَ  َداِئدَ  َعَليَّ  اللَّهُ  َهوَّ  «د.اْلَبِعي لِيَ  َطَوى وَ  الشَّ

 جز سازدميو آگا  نا كسى خود غيب بر و اس  غيب داواى: فرمايدمو كه ىا وخواود قرآن نا آيا... ای سلمان؛ »

 بر نا او كه نسولى ،پسنديد  منم سلمان اى: فرمود ؟من آقاي اى آني: گفتم نا؟. فرستادگان موند پسندش

 وزديك كرد  من براى نا دون و كرد  آسان من بر نا هاسختي خدا كه منم نباوى،عالم  منم گماند، خود غيب

 «ها نا ديد  ام[.م ومود  كه گويا آناس  ]چنان از حوادث آيند  مطلع

 اإلمرام مؤسسة :تحقي:، 18 ص ،المعجزات ووادن -متوفاي قرن چهانم  -  جرير بن محمد، (الشيعي) الطبري

 ق. 1410 ،(ع) المهدي اإلمام مؤسسةچاپ اول، قم، ، (ع) هديالم

 اي  سومنو

از شهادت پدن  پ  عليه السالمكه از طري: محمد بن فضي  هاشمي وق  شد ، امام هشتم  یدن نواي  ديگر

عمررو برن »شخصري بره ورام  ،به مدينه آمد و دن ميان جمعري از شريعيان ،امام موسي بن جعفر بزنگوانشان، 

حضرت به او فرمود: اگر خبر دهم كه شما دن همرين نوزهرا بره خرون  .حضون داش  ،ها بودكه از واصبي ،«هذا 



 

 

؛ تنهرا خداوورد غيرب تعرالى هللا إال يعلمره ال الغيرب فإن ؛كني؟ او گف : وهل ميشوي قبويكي از اقوام  مبتال مي

 داود.مي

 آيه فرمود:همتن با استناد به  عليه السالمامام هشتم 

 اللَّرهِ  َفَرُسرولُ  َنُسرول   ِمنْ  اْنَتضى َمنِ  ِإالَّ  َأَحداً  َغْيِبهِ  َعلى ُيْظِهرُ  َفال اْلَغْيِب  عالِمُ  َيُقولُ  اللَّهُ  َلْيَ   َأوَ  ليه السالمع :الَ قَ »

ُسولِ  َذلَِك  َوَنَثةُ  َوْحنُ  وَ  ُمْرَتَضى اللَّهِ  ِعْندَ   ِإَلرى َيُكرونُ  َمرا وَ  َكرانَ  َما َفَعِلْمَنا َغْيِبهِ  ِمنْ  َشاءَ  َما َعَلى اللَّهُ  َأْطَلَعهُ  الَِّذي الرَّ

ا    اْبنَ  َيا ِبهِ  َأْخَبْرُتَك  الَِّذي ِإنَّ  وَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومِ  ام   َخْمَسةِ  ِإَلى َلَكاِئنٌ  َهذَّ ةِ  َهرِذ ِ  ِفري َلرَك  ُقْلُ   َما َيِص َّ  َلمْ  َفِإنْ  َأيَّ  اْلُمردَّ

اٌ   َفِإو ي ادُّ  َأوََّك  َفَتْعَلمُ  َص َّ  ِإنْ  وَ  ُمْفَتر   َكذَّ  «ي.ُأْخرَ  َداَلَلةٌ  َلَك  وَ  َنُسولِهِ  َعَلى وَ  اللَّهِ  َعَلى الرَّ

 ِمنْ  اْنَتضى َمنِ  ِإالَّ   َأَحداً  َغْيِبهِ  َعلى ُيْظِهرُ  َفال اْلَغْيِب  عالِمُ : »فرمايدومى خداوود آيافرمود:  عليه السالمامام »

 خداوود كه هستيم نسولى همان یونثه ما و باشدمي ]موند پسند[ مرتضى اوودخد وزد خدا نسول پ . «َنُسول  

 آن چه و داد  نخ گذشته دن آن چه به ما پ  .اس  ساخته آگا  و مطلعخواسته،  آن چهاز هر  ،بر غيب خود نا او

 نوز پنجمدت  دن ،دادم خبر تو به آن چه! هّذا  پسر اى .هستيم آگا  داد، خواهد نخ ،قيام  نوز تا ،آيند  دن

 ؛هستم زوند  افترا و گودنوغ من وگرف ، صونت مدت اين دن گفتم تو به كه نا آن چه اگر پ . شد خواهد واقع

و اين ]اتفاق افتادن حوادث دن  هستى او نسول و خدا یكنند  ند تو هخواهي داوس  ك پ  دنس  بود، اگر ولى

 «.س تو]بر حقاوي  ما[ براي ي ديگري وشاوه اين مدت[

مؤسسرة اإلمرام  :وشر تحقي: و، 343 ص ،1 ج الجرائ ، الخرائج و -ق  573متوفاى -قطب الدين  الراوودي،

 .ق 1409، قماألولى،  الطبعةالمهدي عليه السالم 

 :وویسدمي الميزانين نواي  دن تفسير شري  بعد از وق  ا ،طباطبايي یمرحوم عالمه

 نبره مرن بروحي أخذ  وسلم وآله عليه هللا صلى النبي أن مدلولها و االحصاء حد فوق البا  هذا في واالخبان :أقول»

 «.وسلم وآله عليه هللا صلى منه بالوناثة أخذو  وأوهم



 

 

نا از اين علم  صلي هللا عليه وآلهاين كه نسول خدا  اس  و دالل  داند بر شمانبي ،گويم: نوايات دن اين با مي»

 «اود.به انث برد  صلي هللا عليه وآلهاز آن حضرت  آن نا لسالمعليهم اوحي گرفته و ائمه  نا 

 الطبعررة ،59 ص ،20 ج، الميررزان فررى تفسررير القرررآن -ق  1412متوفرراى -  سرريد محمررد حسررين ،طباطبررايى

 .ق 1417، منشونات جماعة المدنسين في الحوزة العلمية في قم المقدسةقم، الخامسة، 

  :باال با توجه به نوايات: گتریوتيجه

گووره كره ايشران  همان هستند و صلي هللا عليه وآلهيامبر وانث علوم پ« عليهم السالم معصومين یائمه» اوال:

 هستند؛ ويز داناي اين علم عليهم السالمعلم غيب دانود، ائمه 

  معرفري كررد« من انتضي من نسول» یخودش نا مصداق آيه عليه السالممومنان نواي  دوم، اميرثاويا: دن 

از نوايات اه  سرن ، برراي  حتي بر اساس برخو اشند.بمو« نسول»ويز مصداق  عليهم السالمپ  ائمه اس ، 

ایرن چنرين وقر   ،دن نوايتي صرحي  ،عبد الرزاق صنعاويبات شد  اس . علم غيب اث عليهم السالمبرخي از ائمه 

 :کرد  اس 

 سرلووي :يقرول وهرو يخطرب وهرو عليرا شهدت :قال الطفي  أبي عن هللا عبد بن وهب عن معمر عن الرزاق عبد»

 أعلم وأوا إال آية من ما فوهللا هللا كتا  عن وسلووي به حدثتكم إال القيامة يوم إلى يكون شيء عن تسألووي ال فوهللا

 «.جب  في أم سه  في أم بنهان أم وزل  بلي 

! سوگند خدا به ؛بپرسيد من از: فرمودمي و خواودمي خطبه عليه السالم علي كه بودم شاهد گويد:مي طفي  أبو»

 پاسخ نا هاآن تمام كه اين مگر كنيد؛ومي سؤال افتد،مي اتفاق و آيدمي وجود به قيام  نوز تا كه چه هر از

 شد  وازل شب داوممي كه اين مگر اس ؛ وشد  وازل ايآيه هيچ! سوگند خدا به بپرسيد؛ خدا كتا  از. گويممي

 «.كو  دن يا اس  شد  وازل صحرا دن نوز، يا اس 

 مصرطفي: تحقير: ،241 ص ،3 ج القررآن، تفسرير -ق  211متوفراي - همرام برن الرزاق عبد ابوبكر الصنعاوي،

  ق.1410 ،الرشد مكتبة الرياض، األولي، الطبعة  محمد، مسلم



 

 

 آگاهي برخي افراد از طري: الهام

دن  شروود.برر امرون غيبري آگرا  مي ،از طري: الهام ويرز برخي از افراد بشر اه  سن ، بر اساس منابع شيعه و

  شود:ادامه به تعدادی از این مواند اشان  مو

 از طري: الهام عليهم السالمآگاهي ائمه   -1

ثون»يا « محدَّث»دن برخي از نوايات، القا   د  شرد  اسر . دا ، وسب عليهم السالمطاهرين  یبه ائمه« محدَّ

برخي وام گذانی کرد  اس  که  «مفهمون محدثون عليه السالمان االئمه » بهو باب ،الكافيمرحوم كليني دنكتا  

 با  نا انائه خواهد شد: از نوايات

 نواي  اول

د   ْبنُ  َأْحَمدُ [ 3]» دُ  وَ  ُمَحمَّ دِ  َعنْ  َيْحَيى ْبنُ  ُمَحمَّ دِ  َعنْ  َيِزيدَ  ْبنِ  َيْعُقوَ   َعنْ  اْلَحَسنِ  ْبنِ  ُمَحمَّ  :َقرالَ  اِعي َ ِإْسمَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

ةُ  :َيُقولُ  ليه السالمع اْلَحَسنِ  َأَبا َسِمْعُ   ُمونَ  َصاِدُقونَ  ُعَلَماءُ  اأْلَِئمَّ ُثونَ  ُمَفهَّ  «.ُمَحدَّ

داوشمند،  عليهم السالمفرمود: ائمه گويد: از امام هشتم عليه السالم شنيدم كه ميمحمد بن اسماعي  مي»

 «[ هستند.گويندسخن مي ]كسي كه فرشتگان با او گو، فهميد  شد  ]تفهيم شد [ محدثناس 

 ،1 ج األصرول مرن الكرافي،، ق_  328متوفراى_ جعفر محمد برن يعقرو  برن إسرحاق  وأب الكليني الرازي،   

 هر.ش. 1362، الطبعة الثاوية،تهران، واشر: اسالميه، 271ص

گان نواير  نا ويرز  ، واژنوای ند عالو  بر تصحي  س ،مجلسي  یاين نواي  از وظر سند صحي  اس . عالمه

 اس :شرح داد  

 صحي . :الحديث الثالث»

من جهة النبي صلى هللا عليه و آله و سلم فهمهم القرآن و تفسير  و تأويله و غيرر ذلرك مرن العلروم و  «مفهمون»

 «من الملك. «محدثون» المعانف



 

 

أوي  قرآن و علوم و معانف ديگر نا از پيامبر ، تفسير، تها قرآنيعني آن« مفهمون»نواي  سوم، صحي  اس . »

 «اود.گان با ایشان هم سخن شد يعني فرشته« محدثون»اود. فرا گرفته صلي هللا عليه وآله

 تهران، دوم، چاپ ،164ص ،3 ج، الرسول آل أخبان شرح في العقول مرآة تقى، محمد بن باقر محمد مجلسى،

 .ق 1404

 :اس  صحي  بودن سند نواي  تصري  كرد  به ،ه ويزشيخ جالل صغير، از علماي شيع

 :يقرول السرالم عليره الحسرن أبرا سمع  :قال بزيع بن إسماعي  ابن محمد عن ،يزيد بن يعقو  صحيحة وفي»

 «.محدثون مفهمون صادقون علماء األئمة

مكتبة اهر   م افزانور ، بر اساس261 ص ،(ع) للمعصوم الطبيعي الح: التكوينية، الوالية، الصغير جالل الشيخ

 علتهم السالم. البي 

 داود:نا صحت  مونواي  و نواي  نا معنا كرد  این  ،ل محسن ويزشيخ علي آ

 هرم إوما و إشكال، بال كفر منهم واحد بنبوة القول إن ب  مرسلين، بأوبياء ليسوا السالم عليهم األئمة أن بينا إوا ثم»

 أبرا سرمع  :قرال ،إسرماعي  برن محمرد كصرحيحة ،الثابتة األخبان  وطق وبهذا ملهمون، محدثون صادقون علماء

 «.محدثون مفهمون صادقون علماء األئمة :يقول السالم عليه الحسن

ها، بدون آن ستند؛ بلكه سخن گفتن از وبوت يكيپيامبران فرستاد  شد  وي عليهم السالمبيان كرديم كه ائمه »

شود سخن گفته مي هاآن او افرادي هستند كه از طري: فرشتگان ب نها عالمان، ناستگويااما آن شك كفر اس ؛

صحي  محمد بن نواي   برای ومووهاود؛ ، نوايات سخن گفتهاين مطلب یدنبان د. شوها الهام ميو به آن

 .« ...اس  که  اسماعي 

 - ق 1419 ،زيرعوالتو والنشرر للطباعرة الميرزان دان، بيرروت ،153 ص ،الحقائ: كش ، محسن آل علي الشيخ

 .م 1999



 

 

 نواي  دوم

جبرئي  با حضرت زهررا  ،صلي هللا عليه وآلهاز نحل  نسول خدا  كه پ آمد  اس   ی،دن نواي  صحي  ديگر

 گفته اس :سخن مي 

د  َعِن اْبِن َمْحُبو   َعِن اْبِن ِنَئا   َعْن َأِبي ُعَبيْ  -5» ُد ْبُن َيْحَيى َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َعْبرِد اللَّرِه  َدَة َقاَل: َسرأََل َأَبراُمَحمَّ

ِتْلَك َصرِحيَفٌة ُطوُلَهرا  :َقالَ  ؟.َقاَل َلُه َفاْلَجاِمَعةُ  .ُهَو ِجْلُد َثْون  َمْمُلوٌء ِعْلماً  :َبْعُو َأْصَحاِبَنا َعِن اْلَجْفِر َفَقالَ  ليه السالمع

ة   ِمرنْ  َلرْيَ   وَ  ِإَلْيهِ  النَّاُس  َيْحَتاُج  َما ُك ُّ  ِفيَها الِجِ َسْبُعوَن ِذَناعًا ِفي َعْرِض اأْلَِديِم ِمْثُ  َفِخِذ اْلفَ   ِفيَهرا ِهريَ  وَ  ِإالَّ  َقِضريَّ

ى را  :َقالَ  .ليها السالمع َفاِطَمةَ  َفُمْصَحُ   َقالَ  اْلَخْدِش  َأْنُش  َحتَّ ا ُتِريُدوَن َو َعمَّ َفَسَكَ  َطِوياًل ُثمَّ َقاَل ِإوَُّكْم َلَتْبَحُثوَوَعمَّ

َعَلرى  َشِديدٌ  َكاَن َدَخَلَها ُحْزنٌ َخْمَسًة َو َسْبِعيَن َيْومًا َو  لي هللا عليه وآلهُتِريُدوَن ِإنَّ َفاِطَمَة َمَكَثْ  َبْعَد َنُسوِل اللَِّه صاَل 

رُب َوفْ َأِبيَها  َسرَها َو ُيْخِبُرَهرا َعرْن َأِبيَهرا َو َمَكاِورِه َو َو َكاَن َجْبَرِئيُ  عليه السالم َيْأِتيَها َفُيْحِسُن َعَزاَءَها َعَلى َأِبيَها َو ُيَطي 

ِتَها يَّ  «.ليها السالمَيْكُتُب َذلَِك َفَهَذا ُمْصَحُ  َفاِطَمَة ع ليه السالمَو َكاَن َعِليٌّ ع ُيْخِبُرَها ِبَما َيُكوُن َبْعَدَها ِفي ُذن 

 :فرمود عليه السالم حضرت .پرسيد جفر ین دنبا عليه السالم صادق امام از شيعيان از يكى: گويدمي عبيد  ابو»

 هفتاد یه اوداز ب طومانيس : فرمود .چيس ؟ جامعه: كردعرض .باشدمي علم از پركه  س ا گاوي پوس  جفر

 ،هاووشته يعنى] اس  شد  ووشته آن دن مردم احتياجات تمام كه چاق شتر نان ماوند ؛پوس  يك عرض و ذناع

 جا آن دن خراش یجريمه حتى قضايا یهمه ة[مرآ – باشد ووشته پوس  آن ودخ نوى كه آن وه س ا آن دن

-مي آن چه از شما: فرمود سپ  و كرد سكوت مدتى حضرت .چيس ؟  فاطمه مصح  :كردعرض وجود داند.

يد ق دن نوز پنج و هفتاد صلي هللا عليه وآله پيغمبر از پ ا  فاطمه هماوا .كنيدمي بحث خواهيدومي و خواهيد

 گف مي تسلي  پدن مرگ دن نا او و آمدمى عليه السالم جبرئي  و داش  بسيانى اودو  پدن فراق از و بود حيات

-بتان مو برايش او از پ  نا اوالدش سرگذش  و دادمي خبر پدنش مقام و احوال از و ساخ مي لشحاخو و

 .«اس  فاطمه   مصح  هاووشته آن و ووش مي نا هااين عليه السالم على و کرد

 .ق 1407 ،تهران چاپ چهانم،، 241 ص ،1 ، ج(اإلسالمية بعةط) الكافي يعقو ، بن محمد كلينى،



 

 

 وويسد:مي ،پ  ذكر نواي  ،مجلسي یصحي  اس . عالمه یاز وظر سند وتز، اين نواي 

 «.صحي : الخام الحديث »

  ،تهررانچاپ دوم،  ،59 ص ،3، جالرسول آل أخبان شرح في العقول مرآة تقى، محمد بن باقر محمد مجلسى،

 .ق 1404

« محدثره برودن حضررت زهررا »صرح  سرند ايرن نواير  و  یدنبان  ،آي  هللا العظمي تبريزي ويز مرحوم

 وويسد:مي

 و صرلي هللا عليره وآلره الرسول وفاة بعد المالئكة عليها تنزل وكاو  ،محدثة أمها بطن في  فاطمة وكاو »

 بعد مكث   فاطمة إن :قال عليه السالم هللا عبد أبي عن عبيدة أبي صحيحة منها المتعددة، واياتالر بذلك يشهد

عليره  جبرئير  يأتيهرا وكان أبيها على شديد حزن دخلها وكان ، يوما وسبعين خمسة صلي هللا عليه وآله هللا نسول

 ذنيتهرا في بعدها يكون بما ويخبرها كاوه،م و أبيها عن يخبرها و وفسها يطيب و أبيها على عزاءها فيحسن السالم

 .«ذلك يكتب عليه السالم علي كان و

 فرشتگان بر ايشان ،صلي هللا عليه وآلهبود و بعد از وفات نسول خدا « محدثه»دن شكم مادنش  حضرت زهرا »

بيد  اس  كه ابو ع ی، صحيحههادهد. یکو از آنت متعددي شهادت ميشد. بر اثبات اين مطلب، نواياوازل مي

 .« ... م نواي  شد  اس از  امام صادق عليه السال

 .440 ص ،3 ج، النجاة صراط ،جواد الميرزا ،التبريزي

 نواي  سوم

« محردث» نا برا عنروان صلي هللا عليره وآلرهنسول خدا  ، اوصيایعليه السالم، امام باقر دیگری دن اين نواي 

 توصي  كرد  اس :

دُ [ 1]» د   ْبنِ  َأْحَمدَ  َعنْ  ىَيْحيَ  ْبنُ  ُمَحمَّ الِ  َعنِ  ُمَحمَّ د   ْبنِ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  اْلَحجَّ  َأُبرو َأْنَسر َ  :َقرالَ  ُزَناَنةَ  ْبرنِ  ُعَبْيدِ  َعنْ  ُمَحمَّ

د   َأْوِصَياءَ  َأنَّ  ُعَتْيَبةَ  ْبنَ  اْلَحَكمَ  ُيْعِلمَ  َأنْ  ُزَناَنةَ  ِإَلى ليه السالمع َجْعَفر   اَلمُ  مُ َعَلْيهِ  وَ  َعَلْيهِ  ُمَحمَّ ُثونَ  السَّ  «.ُمَحدَّ



 

 

سراغ زنان  فرستاد تا به حكم بن عتيبه اعالم كند كه اوصياي  عليه السالمگويد: امام باقر عبيد بن زنان  مي»

 «مَحدَّث هستند. صلي هللا عليه وآلهپيامبر 

 .270ص، 1 ج، الكافي، الكليني الشيخ

شرد  هرا الهرام مي؛ يعني به آنتفسير كرد  اس « ونملهم»نا به  «محدثون» یسيد بدن الدين حسيني، واژ 

 اس :

 «.ملهمون أي محدثون :عليه السالم قوله»

 جمعها، 166 ص، الكافي أصول على الحاشية -ق 1020متوفاي  - أحمد بن الدين بدن السيد ،العاملي الحسيني

 – ق 1425 ،والنشرر للطباعرة يثالحرد دانچراپ اول، ، الفاضرلي علري :تحقي: ،الموسوي تقي محمد السيد :ونتبها

 .ش 1383

 مچهاننواي  

 فرمايد:مي« ووناوي »دن حديث معروف  عليه السالمامير مؤمنان 

 «.فيه ما علم وج  عز هللا ألهمني المحفوظ اللوح صاحب وأوا»

 «من صاحب لوح محفوظ هستم كه خداوود متعال علم آن نا به من الهام كرد  اس .»

تحقير:: ، 4 ص ،26 ج، الجامعة لدنن أخبان األئمة األطهران بحان األووان -ق  1111متوفاى -المجلسي، محمد باقر 

 .م1983 - ق 1403 ،مؤسسة الوفاءبتروت،  ،الثاوية الطبعة ،محمد الباقر البهبودي

 خلفا و علماي اه  سن  برخي از آگاهي  -2

ی از علم غتب به وستله عليهم السالمی ائمه مندالبته این وکته وتز باید بتان شود که تنها شتعه وتس  که بهر 

وان د نا بره عنردن منابع اه  سرن  ويرز نوايراتي وقر  شرد  اسر  كره برخري از افررابلکه  باشد؛هام نا قائ  موال



 

 

شد  اس . دن ادامه فهرستو از این افراد ساس اين نوايات، به این افراد الهام موبر ا اس  و وام برد « محدًّث»

 دد:گرانائه مو

 عمر بن خطا  -ال 

 بود  اس :« ثدَّ مَح »كه وي  اودوق  كرد  ،عمر یدنبان علمای اه  سن ،   

اِهرِ  أبو حدثني 2398»  َسرْعدِ  أبيره عن َسْعد   بن إبراهيم عن َوْهب   بن اللَّهِ  عبد حدثنا َسْرح   بن َعْمِرو بن َأْحَمدُ  الطَّ

 َقرْبَلُكمْ  اأْلَُممِ  في َيُكونُ  كان قد :يقول كان َأوَّهُ  وسلم عليه هللا صلى لنبيا عن َعاِئَشةَ  عن َسَلَمةَ  أبي عن إبراهيم بن

ُثونَ  ِتي في َيُكنْ  َفِإنْ  ُمَحدَّ اِ   بن ُعَمرَ  فإن َأَحدٌ  منهم ُأمَّ ُثونَ  َتْفِسيرُ  َوْهب   بن :قال منهم اْلَخطَّ   «.ُمْلَهُمونَ  :ُمَحدَّ

ی محدث بودود و اگر هاي پيش از شما، افرادفرمود: دن ام  يه وآلهصلي هللا علاز عايشه وق  شد  كه پيامبر »

ملهمون « محدثون»تفسير : هاس . ابن وهب گفتهباشند، عمر بن خطا  يكي از آن]این افراد[  دن ميان امتم

 .«[شودالهام مي ]يعني كسي كه به او اس 

، 1864 ص ،4 ج صرحي  مسرلم، - ق 261متوفراى -ابوالحسرين مسرلم برن الحجراج  ،القشريري النيسابوني

 .دان إحياء التراث العربي بتروت، تحقي:: محمد فؤاد عبد الباقي،

 رهاي مختلفي آوند  اود.يتفس ، «محدثون»واژ   علماي اه  سن  ، براي

 .گويدسخن ميو گمان كه از نوي حدس  ث يعني كسيمحدَّ  .1

 گويد:جزني پ  وق  نواي  مياثير ابن 

ثون»  «.قالوا بما حدثو  قد فكأوهم ، وحدسوا ظنوا إذا يصيبون أقواما ،محدثون :لهبقو أناد ؛محدَّ

گويند نا مي آن چهگويا  گويند؛نوي ظن و حدس سخن دنس  مي گروهي هستند كه از« محدثون»مراد از »

 «شان گفته شد  اس .براي



 

 

 جاألصول في أحاديث الرسول، معجم جامع  -ق  544متوفاى -المبانك بن محمد ابن األثير  الجزني،ابن أثير 

 الجامع الكبير. بر اساس ورم افزان ،610 ص ،8

 گفته اس :« محدثون» برای ابن قتيبه ويز همين تفسير نا

 .«فقالو  بشيء حدثوا فكأوهم وحدسوا، ظنوا إذا يصيبون قوما يريد :قتيبة ابن وقال»

كشر   -ق   597 متوفراى -ي برن محمرد لفرج عبرد الررحمن برن علراجمال الدين ابو ،الحنبلي بن الجوزيا

 - ق 1418 ،دان الروطن الریراض،، تحقي:: علري حسرين البروا ، 381 ص، 3 ج المشك  من حديث الصحيحين،

 .م1997

 .شودكه به او الهام مياس  كسي به معنای  ثمحدَّ  .2

، كسراوي هسرتند از آناود، مراد گرفته« مهَ لْ مُ »نا به معناي « محدث» یواژ  برخي ديگر از علماي اه  سن ،

 وويسد:، ميدن تفسير اين واژ  ،ابن حجر عسقالوي. شودالهام مي شانكه دن دل

 «.األكثر :قاله .ملهم :فقي  تاويله في واختل »

-تر علما گفتهبتشنا  س . اين دیدگا دن تأوي  اين واژ  اختالف شد  اس . گفته شد  به معناي الهام شد  ا»

 «اود.

فت  الباني شرح صحي  البخراني،  -ق  852متوفاى -ي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفض  عالعسقالوي الشاف

 ، بو تا.دان المعرفة بتروت، تحقي:: محب الدين الخطيب،، 50ص ،7 ج

بره باشرد؛ بلكره به شرخص ومي، الهام مالئكه «ملهم»كه مقصود علماي اه  سن  از  دن این جا باید بتان کرد

 بغوياود. و ابن اثير اين مطلب نا بتان كرد  بغوي کهن ااس ؛ چن يا همان ح  ششم آمدن حقيق  مطلبذهن 

 وويسد:مي السنة شرحدن كتا  

 فقرالو  بشيء، حدثوا فكأوهم ظنوا، إذا يصيبون قوما يريد نوعه في الشيء يلقى الملهم :فالمحدث محدثون :قوله»

  .«األولياء منازل من جليلة منزلة وتلك



 

 

دن كه گروهي هستند  ،محدثونمقصود از  و اس  الهام شد  چيزي دن دلش به ويس  كه محدث، كسي ا»

اود. اين جايگا  ها همان نا گفتهو آن ها سخن گفته شد اين كه با آن گويند؛ گويادنس  مي ،موقع ظن و گمان

  «جايگا  اولياس .بااليي از 

محمد  -تحقي:: شعيب األنواؤوط ، 22 ص، 14 جشرح السنة،  -ق  516متوفاى -الحسين بن مسعود  ،البغوي

 م.1983 - ق 1403 ،المكتب اإلسالمي ،بتروت - دمش:، الثاوية الطبعة زهير الشاويش،

 گووه تفسير كرد  اس : نا اين« ملهم» یواژ  ،وتز ابن اثير

 حدسرا بره فيخبرر الشر  وفسره في يلقى الذي هو والملهم( ملهمون أوهم) :تفسير  الحديث في جاء وقد»

  «.فقالو  بش  حدثوا كأوهم عمر، مث  اصطفى، الذين عباد  من يشاء من وج  عز هللا به يختص ووع هو و وفراسة

دهد. اين ووع شود و از نوي حدس و فراس  از آن خبر ميدن وف  او چيزي القا ميآن كسي اس  كه  ملهم»

گا   آن ،شوددهد؛ گويا با آوها سخن گفته ميتصاص مياخ اشال به برخي از بندگان برگزيد الهام نا خداوود متع

 «گويند.ها ميآن

 ص، 1 جالنهاية في غريب الحديث واألثر،  -ق 606متوفاى -السعادات المبانك بن محمد ابو الجزني،ابن أثير 

 م.1979 - ق 1399  ،المكتبة العلمية بتروت، محمود محمد الطناحي، -طاهر أحمد الزاوي  :تحقي:، 350

حدس و  ،يك ح  دنوويكساوي هستند كه بر اساس  ،«ملهم»از  با توجه به مطالب باال، نوشن شد كه مراد

 وداند. موند اول و دوم با هم تفاوت چنداووآيد. بنابراين، گماوشان دنس  از آ  دن مي

 .شودها وحي ميكه به آناس  محدثون به معناي كساوي  .3

وحي نا واقع شردن  ،(يشاء ما بإذوه فيوحي نسوالً  يرس  أو) یذي  آيه ،ويرالتحرير والتنابن عاشون دن تفسير 

ويز حاص   عليهم السالم كند كه براي غير اوبياءداود و تصري  ميمي صلي هللا عليه وآلهمراد خدا دن وف  پيامبر 

 پ  از آن، به نواي  موند بحث، استناد كرد  اس : شود. ویمي



 

 

 لمكران للنبريء حجرة فهو هللا عند من بأوه العلم به له يحص  النبي وف  في هللا مراد اعإيق :هنا بالوحي والمراد»

 وال مطررد غيرر ولكنره األوبيراء لغيرر يحص  وقد الشيطان وسوسة من الِعصمة لمكان لألمة وحجة الضروني العلم

ثون األمرم من قبلكم مضى فيما كان قد :وسلم عليه هللا صلى النبي قال وقد واقع أوه مع منضبط  يكرن فرإن ُمَحردَّ

ثون :وهب ابن قال؛ الخطا  بن فُعمرُ  أحد منهم أمتي في  «.ُمْلَهُمون :محدَّ

اي كه براي آن اس  به گووه عليه السالمجا، واقع شدن مراد خداوود دن وف  پيامبر  مقصود از وحي، دن اين»

يشان اين علم قطعي، اين مطلب براطر خداوود اس . پ  به خا كه آن چيز از طرف شودحضرت علم پيدا مي

 هاي شيطان مصون هستند، اين مسأله براي ام  ويز حج  اس .جايي كه ايشان از وسوسه حج  اس  و از آن

صلي هللا عليه ، اما شايع و هميشگي ويس . نسول خدا شودميوحي، براي غير پيامبران ويز حاص  از اين ووع 

ش از شما افرادي محدث بودود، اگر دن ام  من كسي باشد، او عمر بن هاي پيميان ام : دن فرمایدمو وآله

 «  خطا  اس .

، 25 ج ،التنروير و التحريرر تفسير -ق  909 متوفای - الهادي عبد بن حسن بن يوس  الدين جمال، المقدسي

 .م 1997 -ق 1418 ،اإلسالمية البشائر دان بتروت، األولى، الطبعة، العجمي واصر بن محمد :تحقي:، 34 ص

 شد  اس . وحي مي ،عمر ، بهصلي هللا عليه وآلهابن عاشون بر اين باون اس  كه بر اساس نواي  پيامبر 

 .گويندسخن مياو كسي اس  كه فرشتگان با  ثمحدَّ  .4

 دن این زمتنه، وق  کرد  اس : ،بخانيمحمد بن اسماعي  

اءُ  َزادَ »  كران لقرد :وسرلم عليه هللا صلى النبي قال :قال ُهَرْيَرةَ  أبي عن َلَمةَ َس  أبي عن َسْعد   عن َزاِئَدةَ  أبي بن َزَكِريَّ

ِتي من َيُكنْ  َفِإنْ  َأْوِبَياءَ  َيُكوُووا َأنْ  َغْيرِ  من ُيَكلَُّمونَ  ِنَجالٌ  ِإْسَراِئي َ  َبِني من َقْبَلُكمْ  كان ِفيَمنْ    «.َفُعَمرُ  َأَحدٌ  منهم ُأمَّ

 :تحقي:، 1349 ص ،3 جصحي  البخاني،  ،ق_  256متوفاى_ إسماعي  ابوعبدهللا محمد بن  البخاني الجعفي،

 .1987 - 1407بيروت، الطبعة: الثالثة،  -واشر: دان ابن كثير، اليمامة  د. مصطفي ديب البغا،



 

 

 حجررابرن  ان کرهاورد؛ چنر، به اين معنرا تفسرير كررد نواي  محدث بودن عمر نا ،برخي از علماي اه  سن 

تعبيرر  «قير »از اين مطلب برا عنروان ، های صحي  بخاني و صحي  مسلمعتبرترين شرحو وووي دن معسقالوي 

 :اودكرد 

 «.وبوة بغير المالئكة تكلمه أي مكلم وقي »

گويند بدون و گفته شد  محدث كسي اس  كه با وي سخن گفته شد  اس ؛ يعني فرشتگان با او سخن مي»

 «اين كه او پيامبر باشد.

 50 ص ،7 ج ،الباني فت 

 وويسد:دن شرح اين واژ ، مي ،ويز وووي از شانحان صحي  مسلم

 «.السنتهم على الصوا  يجري البخاني :وقال متكلمون نواية في وجاء المالئكة تكلمهم وقي »

آمد  اس . بخاني  «متكلمون»دن نوايتي، تعبير و  گويندبا محدثون، فرشتگان سخن ميوگفته شد  اس  كه »

 «شود.ها جاني مينبر زبان آگفته: سخن دنس  

شررح  -ق   676متوفاى -زكريا يحيى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام  ومحيي الدين أب ،الشافعي النووي

 ق. 1392، دان إحياء التراث العربيبتروت،  ،الطبعة الثاوية ،166 ص ،15 ج النووي علي صحي  مسلم،

 به صونت صري  بيان شد  اس :اس ،  کرد وق   ی که طبراوو، دن نواي  ديگراين مضمون

 سرعد أبري عرن مهراجر برن محمد وا عياش بن إسماعي  وا عمان بن هشام ثنا زنعة أبي بن محمد حدثنا 6726»

 مرن وسرلم عليره هللا صلى هللا نسول :قال :قال الخدني سعيد أبي عن الحسن عن الحسن أبي بن الحسن خادم

 وإوه خاصة بعمر وباهى عامة عرفة عشية بالناس باهى هللا وإن أحبني فقد عمر أحب ومن أبغضني فقد عمر أبغو

 ؟.محردث كير  هللا نسرول يرا :قالوا .عمر فهو أحد منهم أمتي في يكن وإن محدث أمته في كان إال وبيا يبعث لم

  «.لساوه على المالئكة تتكلم :قال



 

 

كه با عمر دشمني كند، با من دشمني سيفرمود: ك صلي هللا عليه وآلهنسول خدا  گويد:ابو سعيد خدني مي»

، به مردم، به دن شام عرفهكرد  اس  و كسي كه عمر نا دوس  داشته باشد، مرا دوس  داند. هماوا خداوود 

مگر اين كه دن ميان   و هيچ پيامبري بر اوگيخته وشد كند، به صونت خاص، افتخان ميعمرصونت عام و به 

او عمر اس . گفتند: يا نسول هللا ر دن ميان ام  من چنين فردي باشد، اگ ه اس .وجود داشت« محدث»امتش 

 «د.نگويسخن مياو با زبان  ،فرمود: فرشتگان .اس ؟« محدَّث»چگووه 

تحقير:: ، 18 ص ،7 جالمعجرم األوسرط،  -ق  360متوفراى -ن أحمد بن أيرو  ابوالقاسم سليمان ب الطبراوي،

 ق.1415 ،دان الحرمين ، القاهرة،سن بن إبراهيم الحسينيالمح عبد - بن عوض هللا بن محمدطانق 

 وقد اين نواي 

اورد، از وظرر سرند فهميرد وي نا « محدث بودن»و اه  سن  از آن  ی عمر بن خطا  بوددنبان  كه ،نواي  باال

از قران داند كره « ابو سعد خادم حسن بصري»ضعي  اس  و اعتباني وداند. دن سند اين نواي ، شخصي به وام 

 دیدگا  برخو از این علماء بدین شرح اس : .آشناس وا  يفرد ،وظر علماي نجال اه  سن 

 ؛ابو بكر هيثمي .1

او نا : مرن وویسدميحسن بصري ابو سعد خادم  یدنبان از وق  اين نواي ،  پ  ،مجمع الزوائددن كتا   وي

 ثقه هستند.نجال  شناسم، اما دیگرومي

 باهى هللا وإن أحبني فقد عمر أحب ومن أبغضني فقد عمر أبغو من هللا نسول قال قال الخدني سعيد أبي عن»

 أمتري فري يكرن وإن محردث أمتره في كان إال وبيا هللا يبعث لم وإوه خاصة بعمر وباهى عامة عرفة عشية بالناس

 .لساوه على المالئكة تتكلم: قال ؟.محدث كي  :هللا نسول يا قالوا .عمر فهو أحد منهم

 «.ثقات نجاله وبقية أعرفه ولم البصري الحسن خادم سعد أبو وفيه األوسط في براويالط نوا 

 – القراهرة، 69 ص ،9 جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  -ق   807متوفاى -علي بن أبي بكر الهيثمي، ابوالحسن 

 .ق 1407 ،  العربيدان الكتا - للتراثدان الريان  ،بيروت



 

 

 ؛ذهبي .2

نوايرتش و شناسرم بصري نا وميحسن كند كه من ابو سعد خادم تصري  مي االعتدال ميزاندن كتا  او ويز 

 :گويدنوي همين نواي  گذاشته و مياوگش   و باط  اس 

 إسرماعي  حردثنا عمران بن هشام باط  خبر  و ذا من يدنى ال البصري الحسن خادم سعد أبو :( 483)  10236»

 نسول قال :قال الخدني سعيد أبي عن الحسن عن الحسن خادم دسع أبي عن مهاجر بن محمد حدثنا عياش بن

 .خاصرة بعمرر وباهى عامة عرفة عشية بالناس باهى هللا إن أبغضني فقد عمر أبغو من :وسلم عليه هللا صلى هللا

  .«األوسط المعجم في الطبراوي نوا 

ميزان االعتردال فري  -ق  748ىمتوفا -عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان ابوشم  الدين  ،الشافعي الذهبي

األولرى،  الطبعة الموجود، الشيخ عادل أحمد عبد تحقي:: الشيخ علي محمد معوض و، 372 ص، 7 جوقد الرجال، 

 م.1995 ،دان الكتب العلميةبتروت، 

 قالوي؛ابن حجر عس .3

 باط  اس : شناسم و خبرشهماوند ذهبي گفته اس  كه من ابو سعد نا ومي الميزان لسانوي ويز دن كتا  

 شريخ عرن األوسط المعجم في الطبراوي نوى .باط  خبر  ذا من يدني ال البصري الحسن خادم سعد أبو - 482»

 عرن البصرري الحسرن خرادم سرعد أبي عن مهاجر بن محمد عن عياش بن إسماعي  عن عمان بن هشام عن له

 فقرد عمرر ابغرو مرن وسرلم عليره هللا صرلى هللا نسرول :قال :قال عنه هللا نضي الخدني سعيد أبي عن الحسن

  .«خاصة بعمر وباهى عامة عرفة عشية بالناس باهى هللا ان ابغضني

، 51 ص، 7 جلسران الميرزان،  -ق   852متوفراى -ي، أحمد بن علري برن حجرر ابوالفضر  العسقالوي الشافع

 م.1986  – ق1406 ،لمطبوعاتمؤسسة األعلمي لبتروت، الثالثة،  الطبعةالهند،  -تحقي:: دائرة المعرف النظامية 

 علي بن محمد كناوي؛ .4

 همين سخن نا گفته اس : ،الموضوعة الشنيعة األخبان عن المرفوعة الشريعة تنزيهاو وتز دن كتا  



 

 

 «.باط  خبر  و ذا من ىنيد ال ؛البصرى الحسن خادم سعد أبو - 21»

 الشرنيعة األخبران عرن المرفوعرة شريعةال تنزيه -ق  963متوفاي -  عراق بن علي بن محمد بن علي ،الكناوي

 ،األولرى الطبعرة ،الغمراني الصردي: محمرد هللا عبرد  - اللطي  عبد الوها  عبد: تحقي:، 132 ص ،1 ج الموضوعة،

  ق. 1399 ،العلمية الكتب دانبتروت، 

ن عمر و سخن بود بنابراين، نواي  مذكون، اعتباني وداند و استناد اه  سن  به اين نواي  براي اثبات محدث 

قرول قير  یعنرو »وووي از اين قول با عبرانت  و چه بسا سّر اين كه ابن حجر و حقيق  وداند، گفتن فرشته با او

 ، ضع  نوايتي اس  كه پايه و اساس آن قول بود.اود ياد كرد« ضعي 

 د الوها  شعراويعب - 

 هي يافته اس :بر دليلي آگا ،عبد الوها  شعراوي ويز ادعا داند كه از طري: الهام

 الطهرانة برنقو عنره هللا نضري الظراهري داود اإلمرام لقرول دلي  على االلهام طري: من تعالى هللا اطلعني قد و»

 «.تشتهي ال التي الصغيرة بلم 

با لم  آگا  ساخ ، قول او اين اس  كه دلي  قول امام داود ظاهري مرا  هام بهخداوود متعال از طري: ال»

 «.شودطهانت وقو مي ،شهوت بر اوگيز وباشد كه صغير  دن صونتي

، برر اسراس مكتبرة 12 ص، والوهابيون المسلمين علماء ق_، 973_ متوفاي  الوها  عبد، المصري الشعراوي

 اه  البي .

عرادي فرراد ادليلي بر اين مطلب وجود ورداند كره  :زيرا اوال ؛تواويم اين ادعاي شعراوي نا بپذيريمالبته ما ومي

مرا،  و به وفع خودش اس . جالب این جاس  کره هنگراموشهادتاین سخن،  :وايي داشته باشند و ثاوياچنين توا

تطهير دن شأن آن حضرت  یكه آيه با اينكنيم، نا مطرح مي ماجراي فدك و ادعاي ح: حضرت صديقه طاهر  

امرا  پذيرفتره ويسر ؛ اوسان دن ح: خرودش،ايشان شهادت به وفع خودش داد  و شهادت  :گويندميوازل شد ، 



 

 

، ادعاهراي بزنگري نا مطررح تررين دليلريبدون كوچكخودشان و حرفشان، اثبات براي برخو علمای اه  سن ، 

از امون غيبري  الهام ، از نا عليهم السالم عادي غير از پيامبران یافراداگر  كه بگذنيم، از اشكال باال :كنند. ثالثامي

 د.هستنكه فرستادگان الهي هستند، به طري: اولي از غيب آگا   السالمعليهم طاهرين  یائمه ،آگا  شوود

 ير داوشمندان اه  سن دن تفاس عليهم السالمسوم بر ائمه  تطبي: آيات گرو 

، «لِريّ وَ »سروم نا برر  آيات گرو  ،هاآن گرف ،سخنان علماي اه  سن  اوجام و جويي كه دن کالم و  با جس 

اورد و وتيجره گرفتره معرفو کرد « نسول»ها نا مصداق تطبي: داد  و آن «هم السالمعلي وانثان پيامبر»و « ائمه»

بررای ومووره، دن ادامره،  ند.مند هسرت، از علم غيب بهر ويز صلي هللا عليه وآلهپيامبر  پترو عليهم السالم یكه ائمه

 گردود.برخو از این علما معرفو مو

 س شعبي: وانث نسول از غيب و اسران با خبر ا -1

ووشرته  ،«الرر»حروف مقطعه  پيرامون تفسير ،هود یدن ابتداي سون  نوح البياناسماعي  بروسوي دن تفسير 

 اس :

 :هللا سرر عنها سئ  حين الشعبى قال كما المكتومة االسران من فاوها المقطعة الحروف من بمراد  اعلم هللا :قالوا»

 «.نسول وانث او نسول من انتضى من الا احدا غيبه على يظهر ال تعالى هللا و تطلبو  فال

شعبي  ان کهس ؛ چنخدا از اسران پنهان زيرا این ؛مرادش از حروف مقطعه داواتر اس  خداوود به اود:علما گفته»

هيچ خداوود و  هستند و از آن سؤال وكنيد ها سر خدااين حروف سؤال شد، گف : آن دنبان هنگامي كه از وي 

 «.مطلع وکرد  اس از غيبش ، هماوند نسول و يا وانث او ،ناضي اس ز ایشان اكه كساوي نا، جز فردي 

 ، 90ص ،4 ج تفسير حقي المسرمو بتفسرير نوح البيران، - دوازدهم قرنمتوفاي  -، اسماعي  ،بروسوى حقى

 .جامع التفاسير بر اساس ورم افزان، تا بى، الفكر دانبتروت، 



 

 

 : خداوود غتر نسوالن نا وتز از غتب آگا  مو سازد فخر نازي -2

ُسول   ِمن اْنَتَضى َمنِ  ِإالَّ  َأَحداً  َغْيِبهِ  َعَلى ُيْظِهرُ  َفالَ  اْلَغْيِب  َعالِمُ » یذي  آيه ،كبير تفسيروي دن  كند تصري  مي« نَّ

نسروالن نا ويرز از غيرب آگرا  سرازد؛ بلكره غيرر كه مراد آيه اين ويس  كه خداوود تنها نسوالن نا از غيب آگا  مي

 :سازدمي

 و ،الرس  إال المغيبات من شيء على أحداً  يطلع ال أن اآلية هذ  من هللا دمرا لي  بأوه القطع من بد ال أوه اعلم و»

 وبينا بظهون يخبران كاهنين كاوا سطيحاً  و شقاً  أن التواتر من القريبة باألخبان ثب  أوه :أحدها وجو  عليه يدل الذي

 إليهمرا نجرع حترى العلرم، من النوع بهذا مشهونين العر  في كاوا و ظهون  زمان قب  وسلم عليه هللا صلى محمد

 من شيء على الرس  غير يطلع قد تعالى هللا أن فثب  وسلم عليه هللا صلى محمد نسولنا أخبان تعرف في كسرى

 «.الغيب

سازد. دالئلي كه اين مطلب نا ثاب  ها آگا  ميقطعا مقصود خداوود از آيه اين ويس  كه تنها نسوالن نا از غيب»

 كند، اين اس :مي

، از ظهون اس [ كه كاهن بودود دو وفر ]وام« ش: و سطي »زديك به تواتر اس ، ثاب  شد  كه با نواياتي كه واوال: 

آن دو، دن ميان عر  مشهون بودود كه اين ووع از علم دادود و پيامبر ما حضرت محمد صلي هللا عليه وآله، خبر مي

آله به آن دو مراجعه كرد. پ  ر ما صلي هللا عليه ودن شناخ  احوال پيامب« كسري»نا دانا هستند. تا جايي كه 

 كند.دن وتيجه ثاب  شد كه خداوود متعال غير پيامبران نا ويز بر مقداني از غيب آگا  مي

 جالتفسير الكبيرر أو مفراتي  الغيرب،  -ق  604متوفاى -فخر الدين محمد بن عمر التميمي  الرازي الشافعي،

 م. 2000 –ق  1421 ،دان الكتب العلميةروت، بي ،األولى الطبعة، 149 ص ،30

 ولي و تابع نسول از غيب آگاهي داند :عسقالوي ابن حجر  -3

 وويسد:ميجن،  یسون ی بتس  و هف  دن تفسير آيه البخاني صحي  شرح الباني فت ابن حجر دن كتا  



 

 

 يأخرذ الرسرول عرن للرسول عالتاب والولي الغيب بعو على الرسول اطالع يقتضي فإوه نسول من انتضى من إال»

 الهرام أو بمنرام إال ذلرك على يطلع ال والولي كلها الوحي بأوواع ذلك على يطلع الرسول أن بينهما والفرق يكرم وبه

 «.اعلم وهللا

 «ولي»يز ها آگاهي داند و و، به برخي از غيباين اس  كه نسول ،«اال من انتضي من نسول»مقتضاي جمله »

موند اكرام اس . تفاوتش دن اين اس  كه  ،آن یو به واسطهگيرد اين علم نا مي ز ايشانكه پيرو نسول اس  ا

 «يابد.از نا  خوا  يا الهام به آن دس  مي ،اما ولي ؛يابداز نا  اوواع وحي آگاهي مي ،نسول

 اني،البخر صحي  شرح الباني فت  -ق  852متوفاى - ابوالفض  حجر بن علي بن أحمد الشافعي، العسقالوي

  ، بو تا.المعرفة دان ،بيروت الخطيب، الدين محب: تحقي:، 514 ص ،8 ج

از غيرب  دبره اذن خداوور« ولي»كه  ،آوند  اس بعد از وق  نوايتي  ،ابن حجر از قول شيخ ابو الفض  بن عطاء

 :آگاهي دانود

 .....  الولي قدن عظم الحديث هذا في عطاء بن الفض  أبو الشيخ قال»

 «.له تعالى هللا باطالع المغيبات على الولي اطالع جواز على لةدال وفيه قال

 «با اطالع خداوود از غيب آگا  اس .« ولي»اين نواي  دالل  داند بر اين كه »

 347 ص ،11 ج ،الباني فت 

 وانثان پيامبر علم غيب دانودابن حجر هيثمي:   -4

نا ويرز از علرم غيربش مطلرع سراخته  السرالم عليهمكند كه خداوود وانثان اوبياء تصري  ميابن حجر هيثمي 

 اس :

 فهرو تعرالى علمره إلرى بالنسربة قليلرة جزئيرات لكنهرا كثيرة مغيبات على وناثهم ب  أوبياء  أطلع تعالى هللا ألن»

  .«غير  دون وجزئيها كليها اإلطالق على المغيبات بعلم المنفرد



 

 

وسب  به علم ، اس ؛ اما اين آگاهيبسياني آگا  ساخته  بر غيبنا ها خداوود متعال، پيامبران بلكه وانثان آن»

آگاهي داند؛ وه بر غيب به صونت كلي و جزئي و  ااودك اس ، پ  تنها خداوود اس  كه مطلق جزئي وخداوود، 

  «غير خداوود.

، 2 ج الكبرائر، اقترراف عن الزواجر -ق  973متوفاى - حجر ابن علي بن محمد بن أحمد ابوالعباس الهيثمي،

 صريدا ،الثاويرة الطبعة الباز، مصطفى وزان بمكتبة والبحوث الدناسات بمركز واالعداد التحقي: تم: تحقي:، 724 ص

 .م 1999 – ق 1420 ،العصرية المكتبة ،بيروت –

 و اوليا از نا  وحي و الهام اس  عليهم السالمعلم غيب اوبيا حكم  بن بشير بن ياسين:  -5

برا علرم غيرب اختصاصري  ،و اوليراء نا عليهم السالمعلم غيب اوبياء كه  اس  ن ديگر اه  سن وي از مفسری

 داود:ومي ، دن تضاد و منافاتخداوود

 االلهرام بطرير: او الروحى بطرير: امرا تعرالى هللا فبتعلريم الغيرو  عن االخبان من واالولياء االوبياء عن نوى وما»

: بقوله اليه اشان كما والمالئكة واالولياء االوبياء اال ليهع يطلع ال مما الغيب علم االختصاص ذلك ينافى فال والكش 

 «. ... نسول من انتضى من اال احدا غيبه على يظهر فال الغيب عالم

ا از طري: وحي يا الهام و ي شد ، به تعليم خداوود متعال اس  نواي خبرهاي غيبي كه از پيامبران و اولياء »

، دهداوبياء و اولياء مي اوود،  با آن علم غيبي كه خدا آن نا بهخد بهغيب علم دادن اختصاص پ   مكاشفه؛

 «... . دن اين آيه اشان  كرد  اس  خداوود ان کهمنافات وداند؛ چن

 ،األولرى الطبعرة، 548 ص ،4 ج، بالمرأثون التفسير من المسبون الصحي  موسوعة، ياسين بن بشير بن حكم 

 المكتبة الشاملة. بر اساس ورم افزان ،م 1999 - ق 1420 ،والطباعة توزيعوال للنشر المآثر الدان ،النبوية المدينة



 

 

 خود نا از غيب آگا  ساخته اس  خداوود افراد موند پسند: هالل إبراهيم إبراهيم

بحث كرد  و از آن وتيجه گرفته اس   چند صفحه...« من عاد وليا »ذي  نواي   فت  البانيدن كتا  ابن حجر 

 تواود با اذن خداوود از غيب آگا  شود:مي ،كه ولي خدا ويز

 عرالم) :قولره ظراهر ذلرك مرن يمنع ال و وإيا  تعالى هللا باطالع المغيبات على الولي اطالع جواز على داللة وفيه»

 لصردق بالتبعيرة معره أتباعره بعرو دخول يمنع ال فإوه (نسول من انتضى من إال أحدا غيبه على يظهر فال الغيب

 .«خدمه بعو معه دخ  أوه المعلوم من و الوزير إال اليوم الملك على دخ  ما :قولنا

عالم الغتب »ی آيهو ظاهر  جايز اس  ،خداوودو اطالع با اذن  ،بر غيب ،كند كه آگاهي ولياين نواي ، دالل  مي»

خاطر پيروي ونود برخي از پيروان يك شخص نا به  ،زيرا آيه شود؛ماوع این سخن ومو «فال یظهر علو غتبه احدا

دنس  اس ؛ اما  ،گوييم: امروز بر پادشا  جز وزير واند وشدكه ما ميهنگامو  کند؛ زیرا مثالاز او، ممنوع ومي

 «.اس  زير با برخي از خادماوش واند شد نوشن اس  كه و

 حجرر نا وقر  كررد  و پر  وقر  آن، كتا  مستقلي ووشته و سخن ابن ،ابراهيم ابراهيم دن شرح اين نواي 

 گويد:مي ،قرآن یآيه ی ایندنبان 

 إال فيه أتباعه من ألحد مشانكة فال نسوال كووه بخصوص يتعل: فيما كان إن هنا للرسول المستثنى الوص  :قل »

  «.اوتهى'  وج  عز هللا عند والعلم ، قال ما فيحتم  وإال منه

ی خود نسول انتضي اس [ اگر ويژ  من ]مرادمستثنا شد ،  «نسول»براي جا  دن اينگويم: وصفي كه مي»

اما اگر  ود[ مگر اين كه خداوود افاضه كند.علم غيب ودانند ]داخ  دن اين وص  ويست ،از پيرواوش باشد، هيچ يك

 «علم آن دن وزد خداوود اس .نا ابن حجر گفته احتمال داند و  آن چهوباشد،  ی خودشويژ 

 

 

 



 

 

 گويد:صدي: كرد  و مير نا تپ  از آن، اين سخن ابن حجابراهيم ابراهيم 

 اآليرة هرذ  تفيد  كما نسله من يرتضيه من غيبه من يشاء ما على أطلع قد سبحاوه هللا فإن ؛صحي  هذا :فأقول»

. بهرم ومعرفته النفاق أه  على حذيفة كاطالعه قضية غير في ذلك [وسلم وآله و عليه هللا صلى]  منه وقع قد و ...

 «. ... سبحاوه هللا دعن من هو وأمثاله فهذا... 

كه  نا كساويبه  خودش نا كه بخواهد، هر اوداز  از غيبسخن صحي  اس ؛ زيرا خداوود سبحان اين گويم: مي»

آگا  ...  شودد  ميهمياين آيه ف ازاين مطلب  ان که؛ چندهدمواز ايشان ناضي اس  هماوند فرستادگاوش، 

اين كه حذيفه نا از  ماوندهچندين قضيه واقع شد  اس ؛ دن  آلهصلي هللا عليه ونسول خدا  ومودن از غيب توسط

 «... اين موند و امثال آن، از جاوب خداوود متعال اس . منافقان آگا  وموداسامي 

 الكترب دان القاهرة،، الخطيب ابن تقديم :تحقي:، 504 ص، 1 ج ،إليها الطري: و هللا والية هالل، إبراهيم إبراهيم

  ، بو تا.الحديثة

 تواوند از غيب آگا  شوودخدا مي غير خدا با تعليمالدين بخاني:  عالء -6

 وويسد:مي« ال يعلم تأويله اال هللا» یاز آيه پ  اين عالم اه  سن ،

 مرن انتضرى مرن إال أحدا غيبه على يظهر فال الغيب عالم :تعالى قال كما بتعليمه هللا غير يعلم أن يمنع ال إوه ثم»

 «.نسول

 ان که؛ چندو معناي حقيقي آيات آگاهي يابتأوي  از  ،تعليم خدا یه واسطهغير خدا بكند كه نع وميم ،اين آيه»

از فرستادگاوي كه خداوود كند، جز آگا  وميداواي به غيب خداس ، بر غيبش كسي نا »خداوود متعال فرمود : 
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 گتری پایاوووتيجه

كره ايرن علرم نا از غيرر خداوورد وفري  ،علرم غيرب نا آياِت  از گروهوعلماي اه  سن ، : وهابي  و برخي اوال

اسرتدالل  علريهم السرالماطهان  یو ائمه صلي هللا عليه وآلهپيامبر  وفي علم غيبتاويز قران داد  و بر دس ،دنكنمي

ت، علرم از آيرا ديگرري گرو كه  دن اين ووشتان نوشن گردید .گيرودكه آيات ديگر نا واديد  مي، دن حالي اودکرد 

واظر به علرم غيرب  ،علم غيب از غير خدا یو کنند كنند. بنابراین آيات وفاثبات مي غيب نا براي غير خداوود ويز

 وراظر بره علرم غيرب ،علم غيرب برراي غيرر خردا كه تنها براي خداوود اس  و آيات اثباتذاتي و استقاللي اس  

بلكره از جاورب  ؛شران ذاتري ويسر اوورد علماين اس  كه غيرر خد ،هاآن خدادادي و غير ذاتي اس . جمع متان

 وجود وداند. ایگووه تنافي ، هيچشد  اس  و دن وهاي  ميان اين دو گرو  بخشتد ها خداوود به آن

علم ويز  عليهم السالم، ائمه طاهرين عليهم السالم پيامبران قرآوو، عالو  بر آيات ثاويا: ثاب  شد كه بر اساس

 عليهم السالممه و ائشود فرستادگان الهي مي یشام  همهسوم آيات،  دن گرو « نسول» یواژ  غيب دانود؛ زيرا

الهري  ،مقرام امامر ، به دلي  اين كه از ديدگا  شيعه و نوايات صحي  اه  سرن  هستند؛« نسول»، مصداق ويز

صرلي  پيامبرهر علمي نا كه  ،دن وتيجهو  و براي هداي  بشر فرستاد  اس  اس ، و امام نا خداوود اوتخا  كرد 

 .انوددويز  عليهم السالمائمه  داند، هللا عليه وآله

 

 .موف: باشيد

 .گرو  پاسخ به شبهات
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