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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 هوآل محمد علی اهلل صلی و العالمین رب الحمدهلل و

 .برکاته و اهلل هرحم و علیکم سالم

 .پرداختم روایی و قرآنی نقل دالیل به پیشین، بحث در

 شده را بررسی کنیم. مطرح عقلی دالیل نادرست و اشکاالت مانده این است که باقی ی مسأله

عدم وجوود ایشان ) به اعتقاد که ندارد وجود روایتی یا هیچ آیه که شد روشن پیشین مطالب به نظر من در

 داللوت مسوأله ایون به عکس که است موجود روایاتی و آیات بلکه. نماید داللت (سهو ونسیان در معصوم

 معصووم سوی از عبادت در سهو شدن واقع امکان مورد در اشکالبه وارد کردن  آنان خاطر همین به. دارد

بورای  فرصوتی هیچ تا ؛دهیم می پاسخبه آن  و کنیم می ذکر را اشکاالت به خواست خدا این. روی آوردند

 نودارد، بورای یوم موضووع در دسوت دلیلی فردی چرا که وقتی. نماند نادرست نشان دادن موضوع باقی

 سوودی اسوت، نیازمنود قطعوی دلیل به اثباتش که ای عقیده اثبات در او برای دالیل نادرست و اشکاالت

  .ندارد

 -کند رحمتش خداوند- مفید شیخ اشکاالت: اول

ممکون بووده اسوت کوه در  که کنیم نمی انکار را مسأله این ما»: گفته است -کند رحمتش خداوند- شیخ

 ایشوان برای. کنند قضا را نمازآنان  و بگذرد وقت که زمانی تا شود چیره( ع)پیامبران بر خواباوقات نماز، 

 ایون بوه و ندارد جدایی خواب، شدن چیره از انسان که خاطر این به نیست؛ کمبودی و عیب مسأله، این در

 کمبوودِ سوهو، که خاطر این به نیست؛ گونهاین  سهو ولی توان ایرادی گرفت. نمی خوابفرد  به که خاطر

بعضوی اوقوات سوهو ناشوی از فوردی  .شود می دچار نه آبفرد  که است عیبی آن و. است انسان در کمال

 خداوند ناشی از فعل خواب ولی. شود و برخی اوقات ناشی از کارهای دیگران است می سهواست که دچار 

 عیبوی و کمبوود بوود، آنان توان در اگر. نیست بندگان توان در حالتی، هیچ دراجتناب از آن  و است متعال

 ولوی. دارند عمومیت عدم توانایی اجتناب از خواب در ها انسان ی همه که خاطر این به نبود؛ فرد این برای

 را حکویم افوراد موا کوه خواطر ایون بوه و دارد امکان آن، از دوری که خاطر این به نیست؛ گونه این سهو

، دوری بگذارنود امانوت بوه نسویان و سوهودارای  افوراد نودد را هایشان راز و اموال که این از که بینیم می



 «...کننود نمی پرهیود شود، می چیره او بر خواب اوقات گاهی که فردی ندد گذاشتن امانت از ولی کنند؛ می

 «پیامبر سهوعدم » کتاب در -کند رحمتش خداوند- مفید شیخ سخن آخر تا

 سوخن که اصلی اشکال سه در را «پیامبر سهوعدم » کتاب در مفید شیخ سخن شما، برایمن در این جا 

 ذکور توضوی  بوا را اشوکال هور و کنم می خالصهدر اطراف این سه اشکال مطرح شده است،  مفید، شیخ

 :کنم عرض می را پاسخش سپس و کنم می

 :مفید شیخ اول اشکال

 چورا شوود؛ می دچار نه آب ی است کهفردمخصوص  که است عیبی و است انسان ندد کمال کمبودِ سهو،

 از کوه اسوت فوردی اولین خداوند، ی خلیفه که است این اشکال معنای. است پذیر امکان آن، از دوری که

 یوا خداوند ی خلیفه به که دارد امکان چگونه پس. دکن می اجتناب کند، می دوری آن از انسان که هایی عیب

 دارد؟ امکان آن از انسان دوری که دهیم نسبت را یسهو عیبِ انجام امام،

 :پاسخ

 مغود دلیول بهآن هم  نیست؛ پذیر امکان انسان برای مطلقاً سهو از دوری. نیست صحی  مفید، شیخ سخن

 کوه یتعداد مووارد افدایش با در این صورت. کردن حفظ و شدن متمرکد بر آن محدود توانایی و بیولوژیم

 متمرکود اوقوات گواهی. یابود می کاهشروی آن است، تمرکد انسان روی یم مورد  تمرکد نیازمندانسان 

 دلیول هموین بوه. شوود می ی نمازها رکعات فراموشی باعث نماز، در خشوع و خداوند ذکر به نسبت شدن

 تعوداد کوه اسوت فوردی از بهتور ،کند می وشمفرا ،است خوانده نماز در کهرا  هایی رکعت تعداد که فردی

تووان  نمی نتیجوه در. اسوت خشوع و ذکر بدون ولی نماز وی است آورده شمارش به را نمازش یها رکعت

 که دلیل این بهآن هم  دارد؛ فرداختصاص به  که است عیبی ها، رکعت تعداد فراموش کردن که حکم کرد

 کوه نودارد امکوان عقلی، از لحاظ به همین ترتیب. وجود دارد آن از دوری امکان مطرح شده اشکال طبق

 و ظلموت کوه شوود می نووریانسوان  باشد، طور این اگر. کند دوری نسیان و سهو ازانسان به طور مطلق 

 و -اسوت بواالتر بسویار خداوند- شود می مطلق الهوتانسان  و مطلق کامل یعنی ؛راه ندارد او در تاریکی

 سهو  » کوه اسوت اسوتوارمبنوا  نایو بر که ای مسأله هر نتیجه در. آید می پیش مطلق الهوت چندگانگی

دارای  افراد سخنان به که ایشان مثال اما. نیست صحی  «دارد امکان آن، از دوری که است امری

 فوردی در موورد سوخن این گذارند، نمی ایشان ندد را خود های امانت حکیم، افراد و شود نمی توجّهی  سهو



 سوخن. است کورکورانه اشتباهی و خلط مبحث این. است رفته فراتر نسیان و سهو طبیعی حد از که است

 یعنوی اسوت؛ بوار  دو یا بار یم برای  اگر چه ،نسیان و سهو افتادن اتفاق مورد در بلکه نیست؛ مورد این در

 ،فتودبی اتفواق یفورد هور برایاگر  که است یمورد این. شود می دچار آن به انسانی هر که طبیعی حالت

چنوین  عاقولافوراد . دهنود قرار او ندد را های تامان و نمایند اعتماد وی سخن به بقیه مانع این نیست که

 دوشو وارد هشتمبه دور  اشتباهاً در طواف دچار سهو شود، و مثالً نمازش در فردی اگر که برداشتی ندارند

 یوا نودارد داری امانوت اهلیّوت فورد ایون بیابد، را آنو بعداً  کند فراموشاست،  کرده که پنهان را چیدی یا

 .دباشن اعتمادقابل  سخنش

 :مفید شیخ دوم اشکال

 سوهو عبوادت یوا نمواز در خداوند ی خلیفه اگر. کنند می اقتدا او به منینؤم که است اُلگویی خداوند، خلیفه

 جواید اموام یوا خداونود ی خلیفوه به نسبت نسیان و سهو اگر یعنی. رود می بین از بودنش الگو باشد، داشته

 .بدهد حاالت را تمام در ایشان به اقتدا دستور مردم به خداوند که نیست صحی  باشد،

 :پاسخ

در  دونبو خداونود ی خلیفه به اعمالاقتدا  دستور مردم به خداوند کهدلیل  این به نیست؛ دقیق اشکال این

 علتوی دلیول بوهکه زمان آن فرارسیده باشد،  را واجبی اوقات، گاهی آنها. است نداده آن،  علت نظر گرفتن

 زمینوی از کوه دلیول این به ؛بعد از فرارسیدن زمان آن ایشان توسط واجب نماز ترک مانند؛ دنکن می ترک

 رسوول رایبو مسوأله ایون. اسوت شده فرستادهزمین  آن بر خداوند، سوی از عذابی قبالً که دنکن می عبور

 آن دادن انجوام کوه دهود می انجام را کاری ایشان اوقات گاهی. است افتاده اتفاق( ع)علی امام و( ص)اهلل

 ایشوان بوهآن عمل اختصواص  که خاطر این به -است حرام شریعت در یعنی- نیست جاید آنها غیر برای

 ای بیمواری خواطر بوهایشان  اوقات گاهی. زن چهار از بیش)ص( با  رسول اهلل زمان هم ازدواج مانند دارد؛

 پویشبرایشوان  که بیماری هر یا مسمومیت یا جراحت مانند کند؛ می افطار ،بیند فقط خودش آن را می که

 ایشوان و اسوت کورده افطوار معصوم که دلیل این به کنند؛ افطار که دارند حق مومنین ی بقیه آیا. آید می

 بیموار مون: »بنویسود آن روی بور و دهود قورار تابلویی که است الزم معصوم بر یاآ الگوی مؤمنان است؟

 «هستم؟ افطار به مجبور و هستم

 در پرسوشبودون  یوا تحال آن در نظر گرفتن بدون ،شهای تحال و اعمال ی همه در مطلقاً معصوم: نتیجه

 .باشد مُشتبه بیننده برای کار آن که این مخصوصاً باشد؛ نمی الگو کارش مورد



برای این که در مورد کار خاصی نتیجه بگیرند کوه آن عمول  مکلف ، افرادنسیان و سهو مورد در خصوصاً

 در اصول .اسوتنبووده  نسویان یوا سهو ی نتیجه معصوم، کار این که قابل اقتدا نیست، باید مطمئن شوند

 شوود ثابت آن عکس که زمانی تا نیست؛ نسیان و سهوناشی از  و است صحی  که است این انسان اعمال

 .نیست صحی آن عمل  مورد در مردم از یم هیچ حساب کردنو در صورت ثابت شدن سهو یا نسیان،  

 بوا کوه زموانی توا شوود؛ نمیدانسته  نسیان یا سهو ناشی از خداوند ی خلیفه اعمال از عملی هیچ نتیجه در

 ایون معصوم از روی دنباله مورد در ما ی عقیده. است نسیان یا سهوآن عمل ناشی از  که شود روشن دلیل

 نمواز (ص)اهلل رسوول محمود اگر و دهد می نجات را صاحبش و است یقینی ایشان، از روی دنباله که است

رُشود  و هودایت بوه و تر صوحی  ایشوان از روی دنبالوه ،بخوانود رکعوت 2 را ظهرنماز  یا رکعت 4 را صب 

 نمواز. اعتوراض کننوده اسوت فرد یقین در ضعف و نفهمیناشی از  ایشان به اعتراض و باشد می تر نددیم

 .شود یاد آن، در خداوند که است هایی سجده و ها رکعتتنها 

 :مفید شیخ س م اشکال

 داشوته سوهو طواعتی هر در که است جاید باشد، داشته سهو نمازش در خداوند ی خلیفه که باشد جاید اگر

 .دهد انجام سهواً را حرامی هر چند هر باشد؛

 :پاسخ

 حورام یوا معصیت نام به چیدی نسیان، و سهو با که خاطر این به است؛ استوار مغالطهیم  بر اشکال این 

 در. باشود فوراهم بودن عمودی و قصود بایود حرام، کارهای انجام و سرپیچی شدنِ انجام برای. ندارد وجود

 کوهچورا  نیست؛ صحی  اشکال این عالوهبه . وجود ندارد ، قصد و عمدنسیان و سهو حالت در که صورتی

 نسوبت بوه و دارد سوهو و نسویان دیگوری انسوان هر مانند خداوند ی خلیفه که است استوار اساس این بر

( ص)محمود آل و محمود اَتباع از یم هیچ که است ای مسأله این. نیست معصومسرپیچی از امر پروردگار 

بوه  نسیان و سهو ازحجت خدا  ذاتی عصمتاعتقاد به  گیرندگان اشکال یا ممکن است ؛نیستند لیقا آن به

؛ که در این صورت، رد عصمت از سهو و نسیان برای آنوان باعوث رد عصومت در ندداشته باش طور مطلق

به این دلیل اسوت کوه  نید همان طور که بیان کردیم، بطالن عصمت ذاتی در مورد. شود میی ابعاد  همه

 .دشو می الزم مطلق الهوت تعدددر این صورت 



عاموول  و (عاصووم)یووا  بازدارنووده ی واسووطه بووه عصوومت بلکووه. نیسووت ذاتووی سووهو، از عصوومت بنووابراین

 نیسوت نیوازی. است الهی حکمت با موافق بلکه نیست؛ پوچ مسأله این. باشد می خارجی ی کننده آوری  یاد

 مربوو  متعوال و سوبحان خداونود دیون به که لیمسای در مگر شود؛ بازداشته سهو از خداوند ی خلیفه که

عام و فراگیر یوا هموان  عصمتاما در مورد . شود نمی داشته باز بیرونی صورت به واردم ی بقیه در اما. باشد

 ایون کوه نموودم بیوان ،کنود می جلووگیری سهو توسط معصووم وقوع از که سهو از معصوم ذاتی عصمت

. کنیود مراجعوه «موسی سفر» کتاب به توانید میدر این مورد . دباش می لیمسای چهمبتنی بر  ذاتی عصمت

 یوا درصود 07 یوا درصد 07نسبت به مثالً یعنی. نیست کامل خود ذاتمعصوم در  کهام  جا بیان کردهدر آن

 موارد در ولی است، مشخص ذاتی عصمت این نسبت چند هر. دارد سهو عصمت ذاتی نسبت به درصد 07

ن آ، در نیسوت کامول اینکوه بوا یعنی. کند جلوگیری آن در سهو افتادن اتفاق از تا کند می کفایت مشخص

قضویه  ایون دلیل. شود محقق مورد آن در سهو از عصمت تا داردن نیاز سهو از خارجی ی بازدارنده به موارد

 موضووع بوه آخر، ی قضیه این توضی  برای. گردد می باز انسان مورد در مسأله این اهر شدنظمقدار  به نید

 اسوت نموازمجموع افعوال  نماز حقیقت در. است ایشان اختالف وردم که کنیم دقت نماز یها رکعت تعداد

 زیواد کارهوا این. تشهد قنوت، آن، ذکر سجود و آن، ذکر رکوع و قرائت، تکبیر، اقامه، ، اذان از ندعبارت که

 اعموال بین نوشیدنی و غذا از پرهید بودن آشکار مانند نماز، در ها رکعت تعداد بودن آشکار نتیجه در و است

. دهود می انجام را دیگری کار بسا چه و دهد نمی انجام را کار این دار روزه فرد کلی طور به که نیست روزه

 از دار روزه کوه آیود می پویش تورکم ولی. افتد می اتفاقبسیار  نماز در سهو مردم، عموم ندد خاطر همین به

سهو در  ایجاد باعث نماز، از عمل یم به مشغولیّت شدن طوالنی نماز، در ولی. بنوشد یا بخورد سهو روی

 تعودادفراموش کردن  باعث اوقات گاهی شخص، ندد ذکر در خشوع یا سجده طول. شود می دیگری عمل

 شودن متمرکود از خداونود بوه تفکور و خشوع دلیل به مغد انسان که چرا شود. های خوانده شده می رکعت

 احتموالی نسوبت خداونود، ذکور بوه شدن مشغول و خشوع. است مانده باز ها رکعت تعداد شمردن به نسبت

 حتی است؛ برتر خشوع و ذکر به شدن مشغول قطعاً. برد می باالخوانده شده را  های رکعات تعداد فراموشی

 نیسوت، آن در خشووعی کوه نموازی در قطعواً. شوود ها رکعت تعداد فراموشی احتمال رفتنِ باال باعث اگر

. طوواف در مثالً همچنین. باشد شمردهبه طور دقیق  را هایش رکعت تعداد گدار نماز اگر حتی نیست؛ خیری

 . بوه ایون ترتیوبکنود می طواف فراوان آرامی با یا باشد می گریه به و خداوند ذکر به مشغول و خاشع فرد،

تعوداد  طوواف زموان مودت یوا طووالنی شودن خداونود، یاد به فرد بودن مشغول و خشوع که دارد امکان



های طواف را از یاد او ببرد و سبب شود که در پایان شوو  هفوتم، از طوواف بازنایسوتد و بوه شوو   شو 

 .اتفاق افتاد( ع)امیرالمومنیندر همایش پیشین گفتم در مورد  که روایتی در که طور همان شود؛وارد  هشتم

 در شوود. مربوو  می متغیّرهوا از تعدادی به سهو ی مسأله که ه استشد روشن کامالً اینجا تا کنم می فکر

 و. کنود می داللوت کموال آوردن دست به در فرد کوتاهی به سهو، همیشه که کنیم حکم توانیم نمی نتیجه

 سوهو اینجوا کوه فوردی: بگووییم یوا کنویم مقایسه دیگری سهو بارا  مشخص سهویم  که ندارد امکان

 سوهو مشخصوی وردم در که فردی که ندارد وجود نید سخن این امکان و. کند سهو نید آنجا باید کند، می

 بخوواهیم اگر. است داشته سهو ،مورد آن درفرد دیگر  که خاطر این به است؛ دیگری از برتر است، نداشته

 نسویان و سوهو ی مسوأله در ناآل تا که متغیرهایی را تعداد باید کنیم، تصور را مسأله این پیچیدگی مقدار

 بوه نسوبت را اشوکال ایون که است پذیر امکان عقلی جهت از چگونه بنابراین. بگیریم نظر در نمودم، بیان

 حول راه ، در حالی کهبگیریم نظر در را هامتغیّر این بین ارتبا  اینکه بدون بپذیریم، نسیان و سهو ی مسأله

 .باشد می مشخص مسأله این

 نظور در را مسوأله در متغیّور عوامول ی هموه ایشوان اگر. است گیرندگان اشکال مشکل از این حقیقت در

 .کردند را مطرح نمی اشکالاین  گرفتند، می

 .کنم می نقل را ها آن از برخی و دارد وجود دیگری عقلی اشکاالت

 : اول اشکال

 باشود می جاید او براینید  شرع تبلیغ در سهو و نسیان باشد، جاید خداوند ی خلیفه برای نسیان و سهو اگر

  .شود می غرض نَقضِ ایشان، شدن انگیخته بر در خاطر همین به و

 :پاسخ

 سوهو از معصووم کوه اسوت این مسأله. ندارد وجود اینجا در مسأله دو این بین ای مالزمه هیچ حقیقت در 

 بوهمعصووم  کوه خواطر این به شود؛ نمی داشته باز دیگری موارد در و شود می داشته باز یموارد در ونسیان

 ی خلیفوه که استامکان پذیر  صورتی درتنها  مالزمه. شود می داشته باز خارجی ی کننده آوری یاد ی واسطه

. باشود خوارجی ی دارنوده بازعامل عصومت او  که این نه باشد؛ نداشته نسیان و سهو در ذات خود خداوند،

 کوهگفتویم  و. یمکورد بیوان را ونسویان سوهو از مطلوق ذاتیِ عصمت به سخن بودن باطل ما که حالی در



 کوه اسوت ایون معنوای آن نتیجوه در و. اسوت غُوالت سخن باموافق  که است ای لهعصمت به ذات مسأ

 .است باطل این و است متعدد مطلق، الهوت

 :  دوم اشکال

 نقوض باعوث مسوأله ایون و شوند می متنفّر او از مردم باشد، جاید خداوند ی خلیفه برای نسیان و سهو اگر

  .است مردم هدایت همان که باشد می ایشان شدن انگیخته بر از غرض

 :پاسخ

 فردی به برسد چه نیست، صحی  -آنان نادانی خاطر به- مردم شدن متنفّر به مسلمانیم فرد  استدالل 

 ایون اسواس بر اینکه خاطر به بداند؛ غرض نقض را مسأله این اینکه . به خصوصاست عالم دارد، ادعا که

 از پویش شرسول به خداوند: مطلب این برای مثالی. دارد وجود اسالم بردن بین از امکان بیهوده، ی قاعده

 مسوأله ایون. باشود شوام المقدسِ بیت مسلمانان، ی قبله که داد دستور -بود مکه در که زمانی یا- هجرت

 چگونه. بود کعبه ایشان ی قبله که چرا شد؛ می )افراد دارای دین حتیف ابراهیمی( اَحناف شدن متنفّر باعث

رد گِو و سوجده به آن که را ای قبله: فرماید می ایشان به و آید می ایشان ندد هایشان خانه درون( ص)محمد

 واضوحی تنفّور باعوث مسوأله این آیا. کنید رو یهود ی قبله به نمازتان در و کنید ترک کنید، یآن طواف م

 خداونوداسوت،  غورض نقوض خداوند، دین از مردم تنفّر که ی خودساخته قاعده این اساس بر و د؟شو نمی

 کوه خواطر ایون بوه شود؛ نمی تمام اینجا در مسأله این. نیست الهی دین اسالم و است کرده غرض نقض

 کورد تغییر اسالم ی قبله -بود المقدس بیت یهود ی قبله و- نمود هجرت مدینه به وقتی( ص)رسول محمد

 کوه شوود می جدیودی دیون در ورود از یهوود تنفّور باعث باید نید مسأله این. شد ی مسلمانان قبله کعبه و

 موردم تنفّر باعث اینجا در خداوند پیشین، ی قاعده بر بنا همچنین. دارد ایشان ی قبله جده ب دیگری ی قبله

. اسوت شوده غورض نقض( ص)محمد شدن انگیخته بر در و است شده آنان آوردن ایمان مانع و است شده

 نقوض باعث اصالً -آن به نسبت آنان نادانی خاطر به- حق از مردم تنفّر که است این حقیقت که حالی در

ممکن است باعوث  قبله تغییر و داشتن قبله دونفس  کهگیرند  تازه آنها این را در نظر نمی. شود نمی غرض

 بگوینود او و بداننود ثُبوات بی را آن و کنند انتقاد( ص)رسول رسالت به وموجب شودتنفر بعضی افراد شود 

شود و مودعی  دافرا توسط مورد ی بیها گیری نتیجه سبب همچنین. ندارد آگاهی صحی ، ی قبله نسبت به

 .دنشو( ص)محمد رسالت نقض

 :  س م اشکال



 رسوول کوه اسوت شوده روایت که طور همان- باشد جاید نماز در خداوند ی خلیفه برای نسیان و سهو اگر

 و. باشود نمی خاشوع نمازش در -ه استنمود زیاد و کم را ها رکعت و است داشته سهو نمازش در( ص)اهلل

   زد. نمی سر زمین در رسول یا امام یا خداوند ی خلیفه از که است قبیحی ی مسأله این

 :پاسخ

 بوهتوجوه او  و نیسوت خاشع نمازش در ها، رکعت تعداد از غافل فردِ کهبنا شده  بر این فرض اشکال این 

 از)بریودن و خشوع با بنده اگر که خاطر این به نیست؛ صحی  فرض این و. نیست متعال و سبحان خداوند

 و سبحان خداوند در مقابل خشوع با و خدا ذلیل توجه به به که دارد امکان نماید، توجه خداوند به( دیگران

 هوای رکعت تعوداد از شودن غافل امکان که طور همان. شود غافل نماز های رکعت تعداد شمارش از متعال

در  را او خداونوددر مقابول  گریوه کوه دارد امکان است، پذیر امکان نید دنیوی مسائل به تفکر علت به نماز

 در امور این منحصر کردن امکانِ بنابراین. شود غافل نماز های رکعت تعداد شمارش از که دهد قرار حالتی

 بوه علوت نماز، در نسیان و سهو توان گفت پس نمی ندارد؛ وجود خداوند به نکردن توجه و نداشتن خشوع

 .باشد می موهوم دلیل این به خداوند، ی خلیفه از سهو نفی در نتیجه. است نداشتن خشوع

 خالصه

 کوه وجوود دارد بسیاری روایات و احادیث و دارد شزندگی  مسیر در معصوم سهو بر داللت که گذشت آیاتی

 آنچوه از و است انسان معصوم، یا خداوند خلیفه که است این اصل. دارد تصری  عبادات در معصوم سهو بر

 جملوه از. یمباشوبرای آن داشوته  قطعی دلیل اینکه مگر ؛شود ستثنا نمیمُ شود، می عارض عادی انسان به

انسوان  هور مانند معصوم برای نسیان و سهو امکان اصل این بنابر. است نسیان و سهو انسان، های ویژگی

 تبلیوغ در معصوم سهو و نسیانعدم امکان  مانند. مستثنا شود دلیل با که مواردی مگر دیگری وجود دارد؛

 ایون در بایود خداونود پس. اوست فرستادن از غرض نقض آن،  ی الزمه که خاطر این به خداوند؛ سوی از

 خداونود رسوالت بتوانوداو  توا دارد؛ بواز مسوأله ایون در نسیان و سهو از را او و شود یادآوربه معصوم  وردم

  د.کن تبلیغبه درستی  را متعال و سبحان

ْْ ََيْد     ِإالَّ َمِن اْرَتضى» ََ ََ َْْل ِمْن َرُسوٍل َفِإنَُّه َيْسُلُك ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َرَصدًا  ِليَي
َْ َو ََْحصىََْبَلُغوا ِرساالِت  َْ َو ََحاَط ِبما َلَدْيِه  (20 ،20: جن) «ٍء َعَددًا ُكلَّ َشْي  َربِِّه



 نگاهبانانى سرش پشت از و رو پیش از او براى[  صورت این در] که باشد، خشنود او از که را پیامبرى جد»

 ایشوان نودد نچوهبوه آ[ خودا] و اند؛ رسانیده را خود پروردگار هاى پیام که بدارد معلوم تا گماشت، خواهد بر

 «.است کرده شماره عدد به را چیدى هر و دارد احاطه است

 در روایواتی همچنین و کندداللت  معصوم نداشتن سهو بر که ندارد وجود ای آیه هیچ که گذشت همچنین

 بوه که اشکاالتی و دالیل نادرست از غیر به ندارد؛ وجود کاملی و تام عقلی دلیل و دنندار وجود صورت این

  .والحمدهلل. شد داده آن، پاسخ و. کند می تکیه مغالطه مفهوم

 :است این ،برسد آن به تواند می عاقلی هر که ای خالصه بنابراین

 کوافی عبادی و زندگی لمسای در معصوم سهو امکان به نسبت استدالل برای دالیل این ی همه اگرحتی 

 مطلق صورت به-را  معصوم سهوتواند عدم  الزم است که مخالفان ثابت کنند که نداشتن دلیل می نباشد،

 و الصدور قطعی یروایت ، چهمحکم ی آیه چه یم دلیلیهیچ  دونب آنانچرا که  .نتیجه دهد -عبادت در یا

 بند هستند. ، به این عقیده پایکامل و تام عقلی دلیل چه وقطعی دارای داللت 

 کتواب بوه توانود می خواهود، می یبیشتراگر کسی در این مورد اطالعات . رسیدم بحث این پایان به اینجا

  .شود می منتشر کریم ماه این پایان در شاهلل ان که کند مراجعه «عقایداالسالم»

   العالمین رب والحمدهلل

  .الطاهرین الطیبین آله و محمد سیدنا علی اهلل صلی و

 بوا را موا کوه دارم درخواسوت خداوند از و. نکنید فراموش دعایتان از مرا مبارک، شب این در که امیدوارم

 اسوت من سرپرست او. بنگارد ذاکردار و  زنده شب دارانِ روزه جدوِ خودش آغازین بخشش و منّت و فضیلت

 .  است شایستگان سرپرست او و

   الطاهرین الطیبین آله و محمد سیدنا علی اهلل صلی و

  .برکاته و اهلل رحمة و علیکم السالم و

 


