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ــ اإله   داء ـــ

 

 )ع( إىل أيب وسيدي وموالي أمري املؤمنني علي 
 إليك أيها العزيز ... 

 إليك أيها املظلوم املغصوب حقه ... 
 محله ... إليك اي من مل جتد لعلمك 

 إليك اي من قلت هكذا ميوت العلم مبوت أهله ...
 إليك اي من قلت : وهللا لو ثنيت يل الوسادة فجلست عليها ألفتيت بني : 

 أهل اإلجنيل إبجنيلهم ...
 وبني أهل التوراة بتوراهتم ...
 وبني أهل الفرقان بفرقاهنم ... 

 هدي هذه البضاعة املزجاة ... أإليك 
 كيل وتصدق علينا ... فأوِف لنا ال

 نك حتب املتصدقني .إ

 
 تقدیم 

 )ع(  تقدیم به پدرم و آقایم و موالیم امیرالمؤمنین علی 
 ... تقدیم به تو ای عزیز

 ... حقش غصب شد مظلومی کهتقدیم به تو ای 
 ... تقدیم به تو ای آن که حامالنی برای علمت نیافتی 

 ... میردمرگ اهلش می علم با   تقدیم به تو ای آن که گفتی بدین سان
 زنمبه خدا سوگند اگر کرسی برایم فراهم شود، بر آن تکیه می  تقدیم به تو ای آن که گفتی:

 ... شان.با انجیل را اهل انجیل و 
 ... شانبا تورات را و اهل تورات  
 ... شانبا فرقان را و اهل فرقان 

 گویم. پاسخ می 
 ... کنماندک را به شما هدیه می  و بضاعت این سرمایه

 تصدقی فرما... و بر ما  کامل کن پس پیمانه ما را 
داری. میدهندگان را دوست  که تو صدقه 

 



 
 

 تقديــم 
 گفتار پیش 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

كفواً  الحمد هلل الواحد األحد الفرد الصـمد اليي لم يدد ولم يولد ولم يولد ولم يكن ل  
 .أحد

زاید و نه زاده یکه نه م  وندینياز از همه چيز، خداهمتا و بییكتای بی  وندحمد و سپاا  خدا
 .شده و نه کسی لياقت همتایی با او را دارد

 
ًً عديهم  ،  الحمد هلل اليي خدق الخدق وأرسـ  لهم الرسـ  وجع  العدم بكتب السـماء دلي

 ملعرفة الحق همت .يعرفهم ب  من خدصت نيت  وشحي 
هپا یيپامبرانی فرسپپپتپاد و علم را در کپه خلق را ففریپد و برای فن  ونپدیحمپد و سپپپاپا  خپدا

و    ندکه نيت یاک و زالل داشپت  انیکسپ یس  عنوان دليلی بر فنان قرار داد. ه  های فسپمانی بکتاب
 .خت را شنا انفن ندهمت و تالش خود را برای شناسایی حق گماشت

 
عدم الكتاب مختصـــاً بمن أ هب عنهم الرجط وههرهم تاه،اً،    الحمد هلل اليي جع 

  وجع  ملن ينتح  مقامهم جهنم يصًها مدوماً مخيوالً.
کژی    را از هر  نی که علم کتاب را مخصپپوص کسپپانی قرار داد که فناوند حمد و سپپاا  خدا

ش دوزخ را د فتنبنشپپين  نبه ناحق جای فنا  انی کهکسپپ   برایو یاک و یاکيزه نمود. و  سپپاخت مبرا  
 تا در فن نكوهيده بماند.  نهاد،قرارگاه او 

 
  ًً الحمد هلل اليي جع  محمداً وآل محمد لنا وســـيدة لر،ـــا ، ولم يجع    ب،هم ســـ ي

الحمد هلل اليي جع  واليتهم حسـنة ال ترـر معها سـي ة، وجع  نكرانهم سـي ة   لدنجاة،
 ال تنفع معها حسنة.
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ای برای کسپب راپایتش قرار داد و در را وسپيله  )ع(سپاا  خدایی را که محمد و فل محمد  
ها را همان کار نيكی قرار داده ها راه نجپاتی قرار نداد. سپپپاپا  خدایی را که والیت فنغير از فن

با  ها را همان گناهی قرار داده اسپت که  رسپاند و انكار  فناسپت که با داشپتن فن، گناه، زیانی نمی
 بخشد.وجود فن، کار نيک، سودی نمی

 
اب، فهم عـدل   اً بً ـب اب، وجعـد  من ب،هم مبدـق اً لدكـت الحمـد هلل اـليي جعدهم ترجمـاـن
القرآن وترجمان ، خدفاء الرسـول وآ ان ، كه  الور  شـموا الدجى ليوا الوبى، من حاد  

 عنهم خ  مزيان .
 

ای و قرفن را بپدون فنپان دروازه هپا را ترجمپان  کتپاب )قرفن( قرار داد  سپپپاپا  خپدایی را کپه فن
دل و ترجمان قرفن هسپتند، جانشپينان یيامبر و دعوتیس فن بسپته معرفی کرد کنندگان به  ها ع 

ها فاصپپله گيرد،  ها و مردان کارزارها؛ هر کس از فنسپپویش، یناههاه بندگان، روشپپنایی تاریكی
 ازوی اعمالش سبک خواهد شد. تر 
 

الدهم فصـ   عديهم كدما هدعت شـمط وبربت، وكدما ه  ت ريو وسـكنت، الدهم صـ   
عديهم بعدد رمال الرب وقارات املار وعدد أوراق الشــجر وما يحوي  الرب والرحر، الدهم صــ   

، عد أولهاعديهم بعدد أنفاا الخًئق، من ناهق وب، ناهق، صـًة دائمة نامية ااكية يصـ
وال ينفد آخرها، وأجعدها  خراً لنا يوم ندقاك، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتاك بواليتهم  
، والكفر بوالية ب،هم الدهم اجع  ك  صــدواتع عدى جدهم املصــافى أوالً وعديهم اانياً 

 وال تفارق بيننا وبينهم دائماً أبداً برحمتع يا أرحم الراحمني.
 

ها درود فرسپت تا هر زمان که ففتاب طلوع و غروب کند، و هر جا که باد بوزد فنیروردگارا! بر 
زارهای خشپكی و قررات باران و  ها درود فرسپت به شپمار  شپنو سپاکن گردد. بار یروردگارا! بر فن

 های درختان و هر فنچه خشكی و دریا در بر گرفته است. به عدد  برگ
ها درود فرسپت؛ درودی ، چه ناطق و چه غيرناطق، بر فنهای خالیقیروردگارا! به تعداد جان

ای برای ما دار باشپپپد و انجامش، یایان نادیرد، و فن را رخيره دائمی و فزاینده که فغازش، ادامه
دهپد و نپه فرزنپدان، کنيم؛ روزی کپه نپه مپال سپپپودی میقرار ده، در فن روز کپه تو را مالقپات می

ها نزد تو بياید. یروردگارا! تمام درود خود را به والیت غير فن  ها و کفرمهر کسپپی که با والیت فن
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ها هرگز و هيچ  و بر جانشينان به حق او بفرست و بين ما و فن  )ص(بر جدشان محمد مصرفی  
 ترین مهربانان!زمان حد فاصلی قرار نده به مهربانيت ای مهربان

 
ابي  )عزوـج (ـقال اهلل  

تـَ كي
مم الَ
ُ
اْت ُهن  أ َحَكمـَ اْت مم نـَ ُ آيـَ اَب مي تـَ كي

َع الَ نَزَل َعَديـَ
َ
َي أ يي

: ﴿ُهَو الـ 
ةي وَ  َتنـَ في

اء الَ بـَ نـَ ُ ابَتي َ  مي ابـَ ا َتشـــــَ ُعوَن ـمَ ري
َم َاَيْب َفَيت  يَن   ُقدُوبيهي يي

ا الـ  مـ 
َ
ل اْت فـَ ـهَ ابي

َخُر ُمَتشـــــَ
ُ
اء  َوأ بـَ ابَتي

ا َيَعَدمُ  يدـي ي َوـمَ وي
َ
ل ا    تـَ ا َوـمَ ـندي َرب نـَ َن عي  م 

ا بـي ي كـُ ن
َدمي َيُقولُوَن آَمنـ  عي

ُخوَن  ي الَ ــي اســ ُ َوالر   ُ  ُ إيال  ا
يدـَ وي
َ
ل تـَ

 ﴾ َرابي
َولُواَ األلَ

ُ
ُر إيال  أ

ك    .(1)َيي 
 

او همان کسپپی اسپپت که این کتاب را بر تو نازل کرد بعزپپی از ) فرماید:خدای عّزوجل می
ها که در ها، متشپپابهاتند. فنباشپپند، و بعزپپی فیهها ام الكتاب مید، این فیههایش محكماتنفیه
کنند،  جویی و ميل به تأویل، از متشپابهات یيروی میشپان ميل به باطل اسپت، به سپبب فتنهدل

گویند:  اند میداند، و فنان که قدم در دانش اسپتوار کرده در حالی که تأویل فن را جز خداوند نمی
 .(2) (گيرندایمان فوردیم، همه از جانب یروردگار ما است، و جز خردمندان یند نمی ما به فن

 
ــول محمد  ــول   وآل بيت    وقد نص الرسـ ــاب  القرآن ال يعدم  إال الرسـ عدى أن متشـ

 .، وال يعرف إال عن هريقهم وبابهم واألئمة من  ريت   
 

فرمودند کسپی   )ع(و اهل بيت عصپمت و طهارت  )ص(همچنين حزپرت محمد مصپرفی  
گاه نيسپپت؛ و کسپپی   )ع(و امامان از خاندان ایشپپان    )ص(جز یيامبر اکرم   به متشپپابهات قرفن ف

 ها.داند مهر از راه و دروازه فنقرفن را نمی
 

 .(3): )نحن الراسخون   العدم، ونحن نعدم تلويد ( )ع(عن أبي جعفر 
 

 

 .7فل عمران :  -1
 .7فل عمران:  - 2
 .198ص 27وسائل الشيعة )فل البيت( : ج -3
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ما راسپخان در علم هسپتيم و ما تأویل فن  فرمایند: »نقل شپده که می  )ع(از حزپرت امام باقر 
 (1)«دانيم.را می

 
( واألئمة من ولد   )ع(أم، املؤمنني  :  قال: )الراســخون   العدم، )ع(وعن أبي عرد اهلل 

(2). 
 

و ائمه    )ع(راسپخان در علم، امير المممنين  روایت شپده اسپت که فرمود: »  )ع(از امام صپاد   
 (3)«باشند.می )ع(از فرزندان ایشان 

 
يَن   يي

ــ  ال ــَ ُ  م َلَعدي َنُهَم  مي َمري 
َ
األ َوليي 

ُ
أ َوإيَلى  ولي  ــُ ســ الر  إيَلى  وُ   َردم ــ : ﴿َوَلَو  وعن أبي جعفر   قول

َنُهَم﴾  ُاونَ ُ مي  .(5)( األئمة املعصومون ، قال: )هم (4)َيَسَتنري
 

که اگر در فن به  و حال فن)  نقل شپپپده که در مورد این سپپپخن خداوند متعال  )ع(از امام باقر  
هپا،  فن فرمود: » (6) (یپافتنپدکردنپد، حقيقپت امر را از فنپان درمییيپامبر و اوليپای امر خود رجوع می

 (7)«باشند.می )ع(ی معصوم ائمه

 
واألحاديث كث،ة جداً   هيا الراب، ومنها يترني أن تفســ، أو تلوي  متشــاب  القرآن عدم  

إلى يوم القيامة، وال يوجد عند ب،هم أبداً إال أن  قد ُخص ب  األئمة من أوصـياء الرسـول  
 .يكون ملخو اً عنهم 

 

 
 .198ص  27وسایل الشيعه )فل البيت(: ج  - 1
 .179ص 27وسائل الشيعة )فل البيت( : ج -2
 .179ص  27وسایل الشيعه )فل البيت(: ج  - 3
 .83النساء :  -4
 .200ص 27وسائل الشيعة )فل البيت( : ج -5
 .83نسا:  - 6
 .200ص  27وسایل الشيعه )فل البيت(: ج  - 7
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سپپير یا تأویل متشپپابه   شپپود که تفها روشپپن میاحادیث فراوانی در این باره وجود دارد. و از فن
تا روز قيامت اختصپاص داده شپده اسپت و    )ص(قرفن، علمی اسپت که به ائمه از اوصپيای یيامبر

 گرفته شده باشد.  )ع(ها ها یيدا نخواهد شد؛ مهر اینكه از فنبه هيچ وجه نزد غير فن
 

ألن املتشاب   ؛فً يوجد متشاب  عندهم   ب  إن القرآن كد  محكم عند األئمة  
فهم ترجمان  بعد الرسـول    ال يشـتر  عديهم القرآن ما تشـاب  عدى صـاحر ، وأه  الريت  

 .محمد 
 

ها متشابهی وجود ندارد؛ چرا که به طور کامل، محكم اسپت و برای فن  )ع(قرفن در نظر ائمه  
  )ع(بيت  که قرفن بر اهلشپپود و حال فنمتشپپابه، چيزی اسپپت که برای صپپاحبش مشپپتبه می

 باشند.می )ص(، ترجمان قرفن یس از حزرت محمد )ع(مشتبه نيست؛ چرا که اینان 
 

د اهلل   ــ  ،)ع(عن هرول بن حمزة، عن أبي عـر اْت  ي  ـقال: ســ
اْت بَي نـَ َ  ُهَو آيـَ معـت  يقول: ﴿بـَ

َدَم﴾  عي
وُتوا الَ

ُ
يَن أ يي

 .(2)، قال: هم األئمة خاصة( (1)ُصُدوري ال 
 

بلكه قرفن، فیاتی  ) فرماید:روایت شپده اسپت: شپنيدم می  )ع(از هرولة بن حمزه از امام صپاد   
  (3)   (کنندسپتمكاران انكار نمیی اهل دانش جای دارد و فیات ما را جز اسپت روشپن که در سپينه

 (4)«باشند.ها، به طور خاص، ائمه میفنو فرمود: »
 

اْت  ي    )ع(وعن برـيد بن مـعاوـية، عن أبي جعفر  
اْت بَي نـَ َ  ُهَو آيـَ ـقال: قـدت ـل : قول اهلل: ﴿بـَ

َدَم﴾ أنتم هم؟ قال: )من عىس أن يكونوا ب،نا؟!(  عي
وُتوا الَ

ُ
يَن أ يي

 .(5)ُصُدوري ال 
 

 

 

 .49العنكبوت :  -1
 .180ص 27وسائل الشيعة )فل البيت( : ج -2
 .49عنكبوت:   - 3
 .180ص  27وسایل الشيعه )فل البيت(: ج  - 4
 .198ص 27وسائل الشيعة )فل البيت( : ج -5
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کنپد: بپه حزپپپرت عرض کردم: در خصپپپوص این  روایپت می )ع(بریپد بن معپاویپه از امپام بپاقر 
ی اهل دانش جای دارد و فیات ما را بلكه قرفن، فیاتی اسپت روشپن که در سپينه﴿  سپخن خداوند:

تواند  چه کسی غير از ما میها هستيد؟ فرمود: »، فیا شما، فن (1)  (کنندجز ستمكاران انكار نمی
 (2)؟!«باشد
 

ــر    ـفالقرآن كـد  آـيات بيـنات عـند األئـمة  ،  إ ن ال يوـجد فـي  متشـــــاـب ، وـليـلع انحصــ
ــ، القرآن   األئـمة  ألن ب،هم ال يعرف ـما تشـــــاـب  من القرآن وال يفـق  ـتلويـد ،   ؛تفســ
ــء ال يعاـي . عدى ـهي  الحقيـقة مرات ـعدـيدة   رواـياتهم،    وـقد نـر  األئـمة    وـفاـقد ال ــ

ــر  كًم   ــ، القرآن بالرأي، ونرهوا كيلع عدى أن كًم اهلل تعالى ال يشـ وحيروا عن تفسـ
  هيا املو،ـوع لتترـو  ًمهم  ال شـر فً يمكن قياسـ  عدي ، ولنادع عدى بعك ك

 املسللة:
 

شود و قرفن به طور کامل فیات  بّينات است و در فن، متشابه یافت نمی  )ع(بنابراین برای ائمه  
ها متشپپابه  منحصپپر و محدود شپپده اسپپت؛ چرا که غير  فن  )ع(از همين رو تفسپپير قرفن، به ائمه

« ائمه  ی فن باشد.تواند دهنده قد چيزی نمیفاکند و »شناسد و تأویلش را درک نمیقرفن را نمی
اند و از تفسپير قرفن به ریی و نظر  شپخصپی شپان یرده برداشپتهبارها از این حقيقت در روایات  )ع(

توان  اند که کالم خداوند متعال به کالم بشپپر شپپبيه نيسپپت و نمیبرحدر داشپپته و بيان فرموده 
ن شپدن بيشپتر مسپ له در این خصپوص به برخی  برای فهم فن از قيا  اسپتفاده نمود. برای روشپ 

 نمایيم:مراجعه می )ع(از کالم فل محمد 
 

ـقال: )إن اهلل بـعث محـمداً، فختم ـب  األن ـياء، فً نه بـعد ، وأنزل عدـي     ،)ع(عن الصـــــادق 
اب بعـد    اً، فختم ـب  الكـتب، فً كـت اـب اً     إلى أن قـال: فجعـد  النه    -كـت اقـي عدمـاً ـب

ــيائ ، ف كه ــهداء عدى أه  ك  امان حن عاندوا من أوهر والية  أوصــ م الناا، وهم الشــ
والة األمر، وهدب عدومهم، و لع أنهم ،ــربوا القرآن بعرــ  برعك واحتجوا باملنســو  وهم 
ــو، واحتجوا بالخاه وهم يقدرون أن  العام، واحتجوا بلول ا،ية، وتركوا   يظنون أن  الناسـ
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لويدهـا، ولم ينظروا إلى   ــنـة   ـت مـا يفتو الكًم، وإلى مـا يختمـ ، ولم يعرفوا موارد   الســ

 .(ومصادر ، إ  لم يلخيو  عن أهد ، فردوا وأ،دوا
 

همانا خداوند متعال حزپپپرت محمد  روایت شپپپده اسپپپت که فرمود: »  )ع(صپپپاد   از امام
را بپه یيپامبری مبعوک کرد و نبوت را بپا او خپاتمپه داد و بعپد از او هيچ یيپامبری  )ص(  مصپپپرفی  

هپای فسپپپمپانی را بپا فن خپاتمپه داد و بعپد از او  نخواهپد بود و کتپابی را بر ایشپپپان نپازل کرد و کتپاب
ی  قرفن کریم را بپه وسپپپيلپه   )ص(هيچ کتپابی نخواهپد فمپد ... تپا این کپه فرمودنپد: یيپامبر اکرم  

خود یرچمی برافراشپپته قرار داد. یس فنان را برای فدميان منصپپوب کرد و فنان را بر  جانشپپينان  
ای که خود را برای  ها را ترک کردند. و عده اهل هر زمانی شپپپاهد تعيين نمودند. ليكن مردم فن

ها ایسپپتادند و علم خود را در این باره درخواسپپت کردند. و  والیت مردم معرفی کردند در برابر فن
عيان، فیات قرفن کریم را بر اپد هم تفسپير کردند. و با منسپوخ احتجاج نمودند در حالی  فن مد

کردند کردند در حالی که گمان میکردند فن ناسپخ قرفن اسپت و با خاص احتجاج  که گمان می
در تأویل فن را   )ص(کردند و سپنت یيامبر اکرم  فن عام قرفن کریم اسپت. با اول فیه احتجاج می

کردنپد. و موارد و  نمپایپد نهپاه نمیودنپد. و بپه فنچپه کپه صپپپحبپت را شپپپروع یپا ختم مینم ترک می
دانستند. زیرا فن را از غير اهلش برداشتند. یس خود را گمراه کردند و غير خود مصادر فن را نمی

 «.را به هالکت رساندند
 

ــام وفنون ووجو ، تزيد عدى مائة   )ع(ام  كر   ــيم القرآن إلى أقسـ ًً   تقسـ كًماً هوي
وهيا دلي  وا،ــو عدى أن كًم الراري ســرحان  ال يشــر  كًم  ): )ع(وعشــرة، إلى أن قال 

الخدق، كما ال تشر  أفعال  أفعالهم، ولهي  العدة وأشراهها ال يردب أحد كن  معىن حقيقة  
عن تفســـ،  )ع(... إلى أن قال: ام ســـللو    ي  وأوصـــيا   تفســـ، كتاب اهلل تعالى إال ن

ـــخ  عء فقوـل  عز وـج : ﴿ُهَو   املحكم من كـتاب اهلل، فـقال: أـما املحكم اـليي لم ينســ
َخُر ُمَتَشابيَهاْت﴾  

ُ
َتابي َوأ كي

مم الَ
ُ
َحَكَماْت ُهن  أ َن ُ آَياْت مم َتاَب مي كي

نَزَل َعَدَيَع الَ
َ
َي أ يي

ا،ية.   (1)ال 
ــعوا ـل  وإن ـما هـدع الـناا   املتشـــــاـب  ألنهم لم يقفوا عدى معـنا  ولم يعرفوا حقيقـت ، فو،ــ

ًً من عند أنفســهم بارائهم، واســتبنوا بيلع عن مســللة األوصــياء، ونريوا قول رســول  تلوي
 .(2). الحديث( .وراء وهروهم . اهلل 
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 مختلف نون و وجوه تقسپيمات و ف  به بندی قرفنسپخنی طوالنی در تقسپيم  )ع(سپاس ایشپان  

 اسپت  فشپكاری دليل و اینفرمودند: » اینكه شپود؛ تامی نكته بالغ بر یكصپد و ده  بيان فرمود که
طور که کارهای خداوند شپپبيه  نيسپپت همان مخلوقات کالم تعالی شپپبيهباری کالم بر اینكه

 تفسپير حقيقی و معنی جوهر به همين دليل و دالیل مشپابه فن اسپت که نيسپت. اعمال بندگان
گویپد: از می اینكپه تپا ،...«)ع(او یيپامبرش و اوصپپپيپای مهر دانپدنمی کسپپپی را خپداونپد کالم  

 که اسپت  اما محكم، چيزیخداوند سپوال کردند. فرمود: » محكم کتاب از تفسپير  )ع(ایشپان
او همان کسپی ):  کند، مصپدا  این سپخن خداوند عّزوجل کهنمی نسپخ را فن دیهری چيز هيچ

هپا اّم الكتپاب  هپایش محكمپاتنپد، این فیپهکپه این کتپاب را بر تو نپازل کرد. بعزپپپی از فیپهاسپپپت  
مردم فقط در متشابه هالک شدند؛ چرا که بر معنای  . (1)  (ها، متشپابهاتندباشپند، و بعزپی فیهمی

برایش   شپان، تأویلیبر اسپا  نظر شپخصپی فن توقف ننمودند و حقيقتش را درک نكردند، یس
سپپخن   نياز دیدند ویيامبر، خود را بی جانشپپينان از نمودن سپپمال د و به این ترتيب ازقرار دادن

 (2).... تا انتهای حدیث«.سر افكندند یشت  را یيامبرشان
 

عن عء من التفسـ،، فلجاب  ام سـللت  عن    )ع(قال: سـللت أبا جعفر    ،عن جابر بن يزيد
ـهي  املســــلـلة بجواب ب، ـهيا، فـقال: )ـيا  ـاانـية ـفلـجاب  بجواب آخر، فقـدت: كـنت أجرت   

اً ،  جـابر اً   إن لدقرآن باـن [ وـل  وهر، ولدظهر وهر، ـيا جـابر وليط عء أبـعد من  ]ولدران باـن
ا،ية يكون أولها   عء وآخرها   عء، وهو كًم   عقول الرجال من تفســ، القرآن، وإن  

 .(3)متص  متصرف عدى وجو ( 
دربپاره چيزی از تفسپپپير قرفن کریم سپپپمال کردم.   )ع(بپاقر   امپام گویپد: ازمی بن یزیپد ابرجپ 

و یاسپپخ   نمودم سپپمال را همان مسپپ له دوباره   )ع(ایشپپان   از یاسپپخ را دادند. سپپاس  )ع(ایشپپان
  )ع(فرموده بودی! ایشان   بنده  به این از در این مورد یاسپخی غير کردم فرمودند. عرض  دیهری

دارد و   ظپاهری قرفن بپاطنی دارد )و بپاطنش نيز بپاطنی( و همچنين جپابر! قرفن ایفرمودنپد: »
هپای  ظپاهرش نيز ظپاهری. ای جپابر! هيچ چيز دیهری چون تفسپپپير قرفن دورتر از عقپل  برای
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ای از قرفن در خصپپوص چيزی اسپپت و انتهایش در خصپپوص چيز  ابتدای فیه مردمان نيسپپت؛
 (1)و بر وجوهی متعدد قرار دارد«.دیهری، و قرفن، کالمی است متصل 

 
 رســـــاـلة: )ـفلـما ـما ســـــلـلت عن القرآن،     )ع(ـقال: ـقال أبو عـرد اهلل    ،عن املعدى بن خنيط

اوـتة املختدـفة، ألن القرآن ليط عدى ـما  كرت وكـ  ـما   ـفيـلع أيرـــــا من خاراـتع املتـف
ســــمعت فمعنا  ]عدى[ ب، ما  ه ت إلي ، وإنما القرآن أمثال لقوم يعدمون دون ب،هم، ولقوم  

ــكال  عديهم  يتدون  حق تًوت ، وهم اليين يؤمنون ب  ويعرفون ، وأما ب،هم فما أ ــد إشـ شـ
: ]إن [ ليط عء أبعد من قدوب الرجال  وأبعد  من مياهب قدوبهم، وليلع قال رـسول اهلل  

من تفســـ، القرآن، و   لع تح، الخًئق أجمعون إال من شـــاء اهلل، وإنما أراد اهلل بتعميت   
ــراـه  وأن يعـردو  وينتهوا   قوـل  إلى ـهاـعة القو ام بكـتاـب ،     ـلع أن ينتهوا إلى ـباـب  وصــ

والناهقني عن أمر ، وأن يـستنراوا ما احتاجوا إلي  من  لع عنهم، ال عن أنفـسهم، ام قال: 
َنُهَم﴾. فلما عن  ُاونَ ُ مي َتنري ــَ يَن َيســ يي

َم ُ ال  َنُهَم َلَعدي َمري مي
َ
َوليي األ

ُ
ولي َوإيَلى أ ــُ ســ وُ  إيَلى الر  ﴿َوَلَو َردم
وقد عدمت أن  ال يســتقيم أن يكون الخدق كدهم  ، وال يوجد، ب،هم فديط يعدم  لع أبداً 

ألنهم ال يـجدون من ـيلتمرون عدـي  ومن يردبوـن  أمر اهلل ونهـي ، فجـع  اهلل الوالة    ؛والة األمر
وإياك وإياك وتًوة القرآن برأيع، فان الناا   ،خواه ليقتد  بهم، فافهم  لع إن شــاء اهلل

األمور، وال قادرين عدى تلويد ، إال   ب، مشــ كني   عدم ، كاشــ اكهم فيما ســوا  من
من حد  وباب  اليي جعد  اهلل ل  فافهم إن شــاء اهلل، واهدب األمر من مكان  تجد  إن شــاء 

 .(2)اهلل( 
 

 قرفن مورد در و امپا فنچپهای فرمود: »در نپامپه )ع(صپپپاد   گویپد: امپاممی خنيس معلی بن
کردی، این نيز از رهنيات ناهماهنگ و ناسپپازگار تو اسپپت؛ زیرا قرفن فن گونه که گفتی   سپپمال

ای، بر خالف ریی و نظر تو اسپپپت. جز این نيسپپپت که قرفن  نيسپپپت و معنای هر فنچه شپپپنيده 
اش  که شپایسپتهها؛ برای گروهی که قرفن را چنانهایی برای اهل دانش اسپت و نه غير فنَمَثل

شپناسپند. اما  فورند و فن را میها کسپانی هسپتند که به قرفن ایمان مید؛ فنکنناسپت تالوت می
هاشپان به دور اسپت. از همين رو اسپت که  بر غير فنان، قرفن سپخت و مشپكل و از دسپتر  دل

های  اند: به راسپتی که هيچ چيزی نسپبت به تفسپير قرفن دورتر از دلفرموده   )ص(رسپول خدا 
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ی مردم جز فنكه خداوند بخواهد، سپرگردانند  ن خصپوص، همهاین قبيل اشپخاص نيسپت. در ای
و جز این نيسپت که خدا با یوشپاندن مرالب قرفن خواسپته اسپت تا مردم به باب و راه او برسپند و  

برداری از بریادارندگان کتپاب )قرفن( و گوینپدگان فرمان او  او را بارسپپپتنپد و از راه قرفن به فرمان
)و  فهمش نيازمندند را از فنان جویا شپوند نه از خود. سپاس فرمود:  برسپند و فنچه از قرفن که به

اوليپای امر خود رجوع می یيپامبر و  بپه  اگر در فن  فنكپه  فنپان  حپال  از  کردنپد، حقيقپت امر را 
شپپپود. حپال فهمنپد و چنين چيزی یپافپت نمیرا نمی فنپان، هرگز فن غير از . ولی﴾یپافتنپددرمی

امر باشپند، شپدنی نيسپت؛ چرا که در این صپورت کسپی باقی    ی مردم اوليایفهميدی اینكه همه
 خداوند برسپانند. یس او را به خداوند و امر و نهی باشپند داشپته امارت بر او هافن که ماندنمی

 را کن، ان شپپپاء الله، و تو درک  را این کنند؛ اقتدا هافن به تا دیهران داد قرار خواص  اوليا را
چرا که مردم در  با ریی و نظر خودت بخوانی را قرفن دهم از اینكهمیدهم و هشپدار هشپدار می

دانش فن مانند سپایر موارد، مشپترک و همهون نيسپتند و بر تأویل فن توانایی ندارند، مهر از مرز 
و راهی که خدا برای فن قرار داده اسپپت. یس بفهم، ان شپپاء الله و امور را از جایهاه خودشپپان  

 (1)«.شاء اللهطلب کن، ان
 

 تكدي  األمة تجا  القرآن، وما عديهم وما لهم: وقد بني  األئمة 
ها اسپت را شپان اسپت و فنچه متعّلق به فنتكليف اّمت در برابر قرفن و فنچه بر عهده   )ع(ئمه  ا

 اند:بيان فرموده 
 

ـــعد بن هري ، عن أبي جعفر   ـقال:    -  حـدـيث كًـم  مع عمرو بن عرـيد    -  )ع(عن ســ
َد َهَو ﴾   هي َفـقَ

ــَ َ  َعَديـَ ي َبرــ ، ـفننـما عدى الـناا أن يقر وا القرآن  (2))وأـما قوـل : ﴿َوَمن َيَحدـي
 .(3)كما انزل، فن ا احتاجوا إلى تفس،  فاالهتداء بنا وإلينا يا عمرو!( 

م کند که امانقل می داشپت، عبيد بن عمرو با که کالمی در  )ع(باقر  از امام طریف بن عدسپ 
به او رسپپد، در فتش    من کس خشپپمکه هر  )  :خداوند یخصپپوص این فرموده  درفرمود: »  )ع(
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 نياز و ای عمرو، اگر کنند شپده اسپت قرائت  نازل که گونه فن را قرفن که اسپت  بر مردم .(1(افتد
 (2)«.ما است  و به سوی ما طریق از داشتند، هدایت  فن تفسير به

 
قـالوا: فمـا    -إلى أن قـال:    -قـال: )اتقوا اهلل وال تفتوا النـاا بمـا ال تعدمون    ،)ع(عن عدي  

 .(3)( نصنع بما قد خربنا ب    املصح ؟ فقال: يسلل عن  لع عدماء آل محمد 
اینكه   «.... تاندهيد فتوا دانيدنمی فنچه به را و مردم بترسپيد خدا ازفرمودند: »  )ع(علی   ماما

در این خصپوص از مورد فنچه در مصپحف به ما خبر رسپيده اسپت چه کنيم؟ فرمود: »گفتند: در 
 (4)«.شودیرسيده می )ع(علمای فل محمد 

 
قال: ) من فـسر القرآن برأي ، إن أـصاب لم يؤجر، وإن   ،)ع(وعن أبي بـص،، عن أبي عرد اهلل  

 .(5)أخال خر  أبعد من السماء( 
 خویش ریی به را قرفن هرکسایت شپده اسپت که فرمود: »رو   )ع(صپاد    امام بصپير از ز ابوا

نماید به دورتر از فسپمان می  اشپتباه  گيرد و اگرنماید یاداشپی نمی تفسپير درسپت  کند، اگر تفسپير
 (6)«.افتد

 
ــني  ـــعد املنرب فيخـاب، فحـمد اهلل   )ع(وعن موىس بن عقـرة أن مـعاوـية أمر الحســ أن يصــ

ام قــال: ) نحن حزب اهلل البــالرون، وع ة ن يــ  األقربون، أحــد الثقدني الدـيين    ،وأاىن عديــ 
جعدنا رســــول اهلل ااني كتاب اهلل، في  تفصــــي  لك  عء، ال يلتي  الراه  من بني يدي   

ــ، ، ال   ترع حـقائـق ، ـفلهيعوـنا، ـفان ـتلويـد ، ـب  ن تظىننوال من خدـف ، واملعول عديـنا   تفســ
يُعواَ   هي

َ
َ َوأ  ُ يُعواَ ا هي

َ
ــول  مقرونة، قال اهلل: ﴿أ ــة إ  كانت بااعة اهلل ورسـ هاعتنا مفرو،ـ

 
 .81طه:  - 1
 .200ص  27وسایل الشيعه )فل البيت(: ج  - 2
 .186ص 27وسائل الشيعة )فل البيت( : ج -3
 .186ص  27وسایل الشيعه )فل البيت(: ج  - 4
 .149ص 18وسائل الشيعة )فل البيت( : ج -5
 .149ص  18وسایل الشيعه )فل البيت(: ج  - 6
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  ﴾ ُسولي ي َوالر   ُ وُ  إيَلى ا ٍء َفُردم ن َتَناَاَعُتَم  ي َعَ نُكَم َفني َمري مي
َ
َوليي األ

ُ
ُسوَل َوأ ، وقال: ﴿َولََو  (1)الر 

َنُهَم﴾ ... الحديث(  ُاونَ ُ مي يَن َيَسَتنري يي
َم ُ ال  َنُهَم َلَعدي َمري مي

َ
َوليي األ

ُ
ُسولي َوإيَلى أ وُ  إيَلى الر   .(2)َردم

 

 
 و خربه رود منبر دسپپتور داد باالی  )ع(حسپپين  امام به گوید: معاویهمی عقبه بن موسپپی

و   یروردگار هسپپتيم یيروز حزب مافرمود: » نمود و سپپاس ثناو   را حمد خداوند  )ع(بخواند. امام 
 قرفنی نمود؛ معرفی قرفن یاور را فن یيامبر که هسپتيم ثقلی دو از یيامبر او و یكی نزدیک عترت

رویش.  یيش از سپر و نه یشپت  از نه ندارد، راه  در فن باطل دارد، وجود فن در چيزی هر شپر  که
 دنبال را حقایق  فن نداریم، بلكه و تردید شپک فن تأویل اسپت و در شپده  محّول ما به فن تفسپير

و   اطاعت از خداوند اسپت؛ زیرا با واجب  اطاعت از ما کنيد؛ چرا که اطاعت  ما کنيم. یس، ازمی
اید، از خدا  )ای کسپپانی که ایمان فورده  :فرمایدمتعال می اسپپت. خداوند گشپپته قرین رسپپولش

االمرتپان فرمپان بریپد و چون در امری اختالف کردیپد، بپه خپدا و   اطپاعپت کنيپد و از رسپپپول و اولو
االمرشپپپپان رجوع   )و حپال فنكپه اگر در فن بپه یيپامبر و اولو  و همچنين  (3) (یيپامبر رجوع کنيپد

 (4)...«.یافتند(کردند، حقيقت امر را از فنان درمیمی
 

ــرون    وكـيـلع نًحك كي  منع األئـمة   بعك اـليين كـانوا يفتون الـناا ويفســ
 القرآن برأيهم أمثال أبي حنيفة:

افرادی چون ابوحنيفپه کپه مردم را فتوا   )ع(ائمپه   چهونپه کپه کنيممی مچنين مالحظپهه
 اند:کردند، منع نموده و قرفن را به ریی خویش تفسير می دادندمی
 

قال: )كنت عند أبي عرد اهلل  ، )ع(عن شـــعيب بن أنط، عن بعك أصـــحاب أبي عرد اهلل 
ــتفـتا    مســــلـلة ـفلفـتا  فيـها، فعرـفت البًم واملســــلـلة  )ع( إ  دـخ  عدـي  بًم كـندة ـفاســ

فقدمت الكوفة فدخدت عدى أبي حنيفة، فن ا  اك البًم بعين  يســتفتي    تدع املســللة 
، فقـمت إلـي  فقـدت: ويـدع ـيا أـبا حنيـفة  )ع(ـما أفـتا  أبو عـرد اهلل    بعينـها ـفلفـتا  فيـها بخًف

 

 .59النساء :  -1
 .195ص 27البيت( : جوسائل الشيعة )فل  -2
 
 .59نساء:  - 3
 .195ص  27وسایل الشيعه )فل البيت(: ج  - 4



 18 ( ول الجزء األ ) بهات المتشا
مســـدماً عدي  فوجدت هيا البًم يســـتفتي     )ع(إني كنت العام حاجاً فلتيت أبا عرد اهلل 

ـهي  املســــلـلة بعينـها ـفلفـتا  بخًف ـما أفتيـت . فـقال: وـما يعدم جعفر بن محـمد أـنا أعدم مـن ،  
فواههم، وجعفر بن محمد صــــحفي، فقدت   نفاــــ: واهلل  أنا لقيت الرجال وســــمعت من أ

ألحجن ولو حرواً، ـقال: فكـنت   هـدب حـجة فـجاءت  حـجة فحجـجت ـفلتـيت أـبا عـرد اهلل 
فحكيت ل  الكًم فرحع ام قال: عدي  لعنة اهلل أما   قول : إني رج  صحفي فقد  )ع(

 لصح ؟ صدق، قرأت صح  إبراهيم وموىس، فقدت ل : ومن ل  بمث  تدع ا
 بودم  )ع(صپپاد    کند: »نزد اماممی نقل  )ع(صپپاد    برخی یاران امام از ینس بن عيب شپپ 

نده  اهل از جوانی  که هنهامی   )ع(و امام   کرد سپمال ایمسپ له یدرباره  و از او شپد وارد بر او ک 
شپدم.  وارد ابوحنيفه و بر کردم حرکت  کوفه سپوی شپناختم. به را و مسپ له داد. جوان جواب  او به

 جواب خالف را نمود. او جوابمی سپپمال از او مسپپ له همان مورد در که دیدم را جوان همان
  من اباحنيفه! ای تو بر و به او گفتم: وای برخاسپپتم جا داد. از او به  )ع(صپپاد    امام حزپپرت

 را جوان و همين سپپالمی کنم او رفتم تا به  )ع(صپپاد   و نزد امام بودم سپپال گدشپپته در ح 
فنچه تو به او جواب دادی، یاسپخش   خالف و او بر نمودمی سپمال او از را مسپ له که همين دیدم

 را حپدیپث  نپاقالن من دانپاترم. او دانپد؟! من ازمی بن محمپد چپه جعفر گفپت: را داد. ابوحنيفپه
گفتم:   خود هایی اسپت. یيششپنيدم ولی جعفر بن محمد را کتاب هافن زبان و از کردم مالقات

ی خيز باشپد. درروم حتی اگر سپينهمی ح  به سپوگند خدا به  و فمد یيش موقعيتی که بودم ح  ی 
و فرمود:  خندیدند نمودم. ایشپپان برایش تعریف و ماجرا را رفتم  )ع(صپپاد    ح  و نزد امام به
هپایی دارم، من مردی هسپپپتم کپه کتپاب مورد این سپپپخن  او کپه در او بپاد! ولی بر خپدا لعنپت »

 کردم: و چه ایشپان عرض  « بهامخوانده  و موسپی را های ابراهيمکتاب گفته اسپت؛ من راسپت 
 دارد؟ را هاکتاب این مثل کسی

 
ــحاب  فقال لدبًم: انظر  ، قال: فما لرثت أن هرق الراب هارق وكان عند  جماعة من أصـ

  فرد  ،  )ع(  م عدى أبي عرد اهللفقال: أبو حنيفة. قال: أدخد ، فدخ  فسد  ،  من  ا؟ فرجع البًم
، ام قال: أصــدحع اهلل أتل ن لي   القعود فلقر  عدى أصــحاب  يحداهم ولم يدتفت إلي . )ع(

الـثة فدم يدتـفت إلـي ، فجدط أبو حنيـفة من ب، إ ـن ، فدـما عدم أـن  ـقد   انـية والـث ام ـقال الـث
ــدحـع اهلل، فـقال: أـنت فقـي    أـه  جدط التـفت إلـي  فـقال: أين أبو حنيـفة ؟ فـقال: هو  ا أصــ

ا حنيـفة   ا أـب ال: ـي ـــنة ن ـي . ـق ا تفتيهم؟ ـقال: بكـتاب اهلل وســ ال: نعم. ـقال: فرـم العراق؟ ـق
وتعرف الناسـو واملنسـو ؟ قال: نعم، قال: يا أبا حنيفة ولقد  ،  تعرف كتاب اهلل حق معرفت 
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ادعـيت عدـماً ويـدع ـما جـع  اهلل  ـلع إال عـند أـه  الكـتاب اـليين أنزل عديهم ويـدع وال هو إال 

 -، وـما ورـاع اهلل من كـتاـب  حرـفاً، ـفنن كـنت كـما تقول  الـخاه من  رـية ن يـنا عـند 
نينَي﴾   -ولسـت كما تقول  ي اماً آمي

َ
يَها َلَياليَي َوأ ُ،وا في  (1)فلخربني عن قول اهلل عز وج : ﴿سـي

د اهلل   ة، فـالتفـت أبو عـر ديـن ا بني مكـة وامـل ـــر  ـم إلى   )ع(أين  ـلع من األر؟؟ قـال: أحســ
ــحـابـ  فقـال: تعدمون أن النـاا يقاع عديهم بني املـدينـة ومكـة فتؤخـي أموالهم وال  أصــ
يلمنون عدى أنفســــهم ويقتدون؟ قالوا: نعم. قال: فســــكت أبو حنيفة، فقال: يا أبا حنيفة  

نـاً﴾  أخربني عن قول اهلل عز و اَن آمي أين  لـع من األر؟؟ قـال:   ،(2)جـ : ﴿ََمن َدَخدـَ ُ كـَ
الكعرة. قال: أفتعدم أن الحجاج بن يوسـ  حني و،ـع املنجنيق عدى ابن الزب،   الكعرة  

ــ ت، ام ـقال: ـيا أـبا حنيـفة إ ا ورد عدـيع عء ليط   كـفقتـد  كـان آمـنا فيـها؟ ـقال: فســ
ي  تصـنع؟ فقال: أصـدحع اهلل أقيط وأعم  في  ولم تلت ب  ا،اار والسـنة ك،  كتاب اهلل

برأيي. ـقال: ـيا أـبا حنيـفة إن أول من ـقاا إبديط املدعون، ـقاا عدى ربـنا تـرارك وتـعالى فـقال: 
أنا خ، من  خدقت  من نار وخدقت  من هني. فســــكت أبو حنيفة. فقال: يا أبا حنيفة أيما 

يبتســدون من الجنابة وال يبتســدون من  أرجط الرول أو الجنابة؟ فقال: الرول. فقال: الناا  
الرول، فســكت. فقال: يا أبا حنيفة أيما أفرــ  الصــًة أم الصــوم؟ قال الصــًة. فقال: فما 

 . (3). الحديث( ..بال الحائك تقيض صومها وال تقيض صًتها؟ فسكت ..
 ودند. بهدهد: کسپپپی در  خانه را کوبيد و در این حين، گروهی از یارانش نزدش بو ادامه میا

است.  حنيفه کرد: ابو و عرض  برگشت  غالم ؟«است  در یشت  کسی چه ببينغالمش فرمود: »
 گفت: داد. سپاس را او سپالم جواب و حزپرت کرد و سپالم شپد وارد «. اووارد کن او را» فرمود:

 هافن و با نمود اصپحابش رو به  )ع(بنشپينم؟ امام   بنده  دهيدمی خدا تو را به صپال  فورد، اجازه 
 توّجهی  )ع(و امام   کرد عرض  باره  و سه دوباره  نمود. ساساو توّجهی نمی و به کردمی صحبت 

نشپسپته اسپت   ابو حنيفه که فهميد  )ع(نشپسپت. وقتی امام  اجازه  بدون کرد. ابو حنيفهاو نمی به
 راتو   خدا هسپتم خودم گفت: من او ؟«کجا اسپت  ابوحنيفهو فرمود: » برگرداند او به سپوی رو

عرض کرد: فری. امام   ؟«هسپپتی عرا  اهل فیا تو فقيهفرمود: »  )ع(کند. امام  به خير عاقبت 
و   خپداونپد کتپاب عرض کرد: بپا ؟«دهیمی فتوا هپافن بپه چيزی بر اسپپپا  چپهفرمود: »  )ع(

شپناسپی و ناسخ  را فن گونه که باید، می اباحنيفه! فیا قرفن ایفرمود: »  )ع(یيامبرش. امام  سپّنت 
 

 .18سبأ :  -1
 .97فل عمران :  -2
 .292ص 2بحار األنوار : ج -3
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علمی را  ابپا حنيفپه! ادعپای ایفرمود: »  )ع(؟«. گفپت: فری. امپام  دانیوخش را میو منسپپپ 
 نازل هافن بر را فن خداوند که کتاب جز اهل کسپی نزد را علم این تو! خداوند بر نمودی. وای

نزد کس  ، )ص(برتو! و این علم جز نزد افراد خپاصپپپی از فرزنپدان یيپامبر مپا  نپداد. وای قرار کرد
دیهری نيسپت و خداوند حرفی از کتابش را به تو ارک نداده اسپت. اگر این گونه هسپتی که ادعا  

ها و  ها ایمن از گزند، شپب در فن راه )پپپپ از این سپخن خداوند عّزوجلکه هرگز نيسپتیکنی پپپپ می
 سپرزمين را فن عرض کرد: من  مرا خبر ده که کدام قسپمت از زمين اسپت؟ (1)  (روزها سپفر کنيد

 دانيدمی شپماو فرمود: » نمود اصپحابش به رو  )ع(فورم. امام  می شپمار به و مدینه مكه مابين
 امنّيت  و حتی شپودمی برده  هافن و دارایی کنندمی قرع و مدینه مكه بين در بر مردم را راه  که

شپد. امام   سپاکت  گفتند: این گونه اسپت. ابو حنيفه «. اصپحابشپوندمی و کشپته ندارند هم جانی
هر که به فن داخل شپود، ایمن  )ابا حنيفه! در مورد این سپخن خداوند عّزوجل ایفرمود: »  )ع(

  )ع(اسپپپت. امپام   ؟«. عرض کرد: کعبپهمرا بپاخبر نمپا کپه کپدام نقرپه از زمين اسپپپت  (2) (اسپپپت 
و او را در  داد زبير قرار ابن سپمت  به را منجنيق یوسپف بن حجاج  که  هنهامی دانیمیفرمود: »

فرمود:   )ع(امام   ماند. سپاس سپاکت  حنيفه ابو ؟«بود ایمن فنجا در او رسپانيد؛ فیا قتل به کعبه
و اخبار   سپّنت  در و همچنين نباشپد خدا کتاب در که شپود وارد چيزی بر تو حنيفه! اگر ابا ای»

 و به نمایممی قيا  کند بخير عاقبت  را تو گفت: خدا ؟«کنیمی باشپپد، چه اش نيامده درباره 
 نمود قيا  که کسپپپی ابا حنيفه! اولين ایفرمود: »  )ع(کنم. امام می عمل و نظر خود ریی

من از او بهترم. مرا از فتش  ) :و گفپت  کرد قيپا  متعپال خپداونپد برابر بود کپه در ملعون ابليس
 حنيفه! کدام ابا ایفرمود: »  )ع(امام   شپپد. سپپاس سپپاکت  (« ابو حنيفهففریدی و او را از گل

 غسپپپل جنپابپت  از مردمفرمود: » )ع(؟« گفپت: ادرار. امپام جنپابپت  یپا یليپدتر اسپپپت: ادرار یپک
 یا اسپت: نماز برتر یک کدامفرمودند: »  )ع(شپد. امام   سپاکت  «. ابوحنيفهخير ادرار و از کنندمی
 را و نمازش کندمی قزپا را اشروزه  حائض زن چرا یس»فرمود:    )ع(گفت: نماز. امام  ؟«روزه 
 (3)ماند.... تا یایان حدیث. ساکت  ؟« ابو حنيفهخير
 

فقال: يا قتادة أنت فقي     )ع(قال: )دخ  قتادة بن دعامة عدى أبي جعفر  ،  وعن ايد الشحام
: بدب  أنع تفسـر القرآن؟ فقال ل  )ع(أه  الرصـرة؟ فقال: هكيا يزعمون، فقال أبو جعفر 
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ــر  بعدم فلنت أنتن: ف)ع(قتادة: نعم فقال ل  أبو جعفر   ــللع  ، ن كنت تفســ إلى أن    ..وأنا أســ

ــرت القرآن من تدـقاء نفســـــع فـقد )ع(ـقال أبو جعفر   : ويحـع ـيا قـتادة! إن كـنت إنـما فســ
ــرـت  من الرجـال، فـقد هدكـت وأهدكـت ويحـع   ـيا هدكـت وأهدكـت، وإن كـنت ـقد فســ

 .(1)قتادة! إنما يعرف القرآن من خوهب ب ( 
  )ع(شپد. امام   وارد  )ع(باقر امام بر دعامه ز زید شپحام روایت شپده اسپت که گفت: قتادن بنا

یندارند.  می کرد: این چنين عرض  ؟« قتاده هسپپتی بصپپره  اهل فقيه قتاده! فیا تو ایفرمود: »
فرمود:   )ع(. امام   گفت: بله ؟« قتاده کنیمی تفسپپپير قرفن امشپپپنيده فرمود: »  )ع(باقر  امام

  )ع(امام اینكه .... تا  یرسپم؟«می تو از تو، همانی و من یس کنیمی تفسپير علم با را فن تو اگر»
هالک  خود نمودی، تفسپپير خودت با نظر فقط را قرفن تو قتاده! اگر ای تو بر وایفرمود: »
خود را  نمودی تفسپپپير حدیث  ناقالن را از فن افكندی، و اگر هالکت  به را دیهران شپپپدی و

 کسپپی فقط را قتاده! قرفن ای تو بر وای رسپپاندی. ای هالکت  به را هالک کردی و دیهران
 (2)«.است  شده  نازل او بر که داندمی

 
فقال: )أتعرف الناســو من املنســو ؟  ،  مر عدى قا؟ )ع( عن عرد الرحمن الســدمي أن عدياً 

 . (3)قال: ال، فقال: هدكت وأهدكت تلوي  ك  حرف من القرآن عدى وجو ( 
 فیافرمود: »  او کرد. به گدر قااپی یک بر  )ع(علی   امام که کندمی نقل سپلمی الرحمن بدع

 دیهرانو   شپدی هالک فرمودند: »  )ع(کرد: خير. امام   عرض  ؟«شپناسپیمی منسپوخ از را ناسپخ
 (4)«.مختلف است  هایبر صورت قرفن حرف هر افكندی. تأویل هالکت  به را

 
ــا   ــدت الهروي، عن الر،ــ وال  ،  أن  قال البن الجهم: )اتق اهلل -  حديث   - )ع(عن أبي الصــ

ُخوَن  ي   اهلل يقول:  فان  ،  ل كتاب اهلل برأيعتؤو   اســــي ُ َوالر   ُ يَد ُ إيال  ا وي
َ
﴾(  ﴿َوَما َيَعَدُم َتل َدمي عي

الَ
(5). 
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 22 ( ول الجزء األ ) بهات المتشا

تقوای الهی  کند که در حدیثی به ابن جهم فرمود: »نقل می )ع(ابو صپلت هروی از امام راپا
تپأویپل فن را جز خپدا و  : )فرمپایپدیيشپپپه کن و کتپاب خپدا را بپه ریی خود تپأویپل ننمپا کپه خپداونپد می

 (1)(«.داننداند، نمیفنان که قدم در دانش استوار کرده 
 

يمكن ألحد أن يفيت الناا أو بلال   ومن هي  القصـص وما سـرقها من روايات ينتا اليقني  
يفسـر القرآن برأي  إن لم يكن من اليين يعدمون محكم القرآن من متشـابه  وناـسخ  من  

إلى يوم القيامة     وهم خدفاء الرســول  هيا العدم خاه باليرية املعصــومة ن  إمنســوخ ، و
 .ن واألئمة واملهدي

شپود که اگر شپخصپی ها و روایاتی که یيش از فن گدشپت، این یقين حاصپل میز این داسپتانا
داننپد نبپاشپپپد،  جزو افرادی کپه محكم قرفن را از متشپپپابپه  فن و نپاسپپپخ فن را از منسپپپوخش می

ی  تواند برای مردم فتوا دهد یا قرفن را به ریی خویش تفسير نماید، و این علم، مختص رریه نمی
 .)ع(تا روز قيامت؛ ائمه و مهدیين )ص(معصوم است؛ همان جانشينان یيامبر

 
من حكمة اختصــاه عدم متشــاب  القرآن بالحجا املعصــومني هو معرفة املعصــوم    ن  إو

واال،ـارار إلى هاعت  لعدم وجود باب إلى معرفة القرآن ب، ، ول  ً يدعي اإلمامة ك  من  
    بحار من األمواج املتًهمة، وسيظهر تناقر  من يفع   لع سيجد نفس  ألن    ؛هب ودب

 وا،اراب    تفس، القرآن كنار عدى عدم ملن لهم قدوب يفقهون بها.
های معصپوم، شپناختن  های اختصپاص داشپتن علم متشپابه قرفن به حّجت ز جمله حكمت ا

رای شپناخت  برداری از او اسپت؛ از فن رو که غير از او باب دیهری بمعصپوم و اپرورت به فرمان
باشپد و نيز به فن جهت که هر کسپی که قال و قيلی دارد، ادعای امامت نكند؛ چرا که  قرفن نمی

هر کس چنين کند، خود را ميان دریاهایی از امواج یر تالطم خواهد یافت و تناقض و فشپپفتهی  
 او در تفسير قرفن چون فتشی برای کسی که قلبی برای فهميدن دارد، فشكار خواهد شد.

 
  احتجاج  عدى انديق سـلل  عن آيات متشـابهة من القرآن، فلجاب    )ع(عن أم، املؤمنني  

يُعواَ -  )ع(إلى أن ـقال   - هي
َ
ًً وفر؟ عدى العـراد ـهاعتهم بقوـل : ﴿أ : )وـقد جـع  اهلل لدعدم أه

وُ  إي  نُكَم﴾، وبقول : ﴿َوَلَو َردم َمري مي
َ
َوليي األ

ُ
وَل َوأ ـسُ يُعواَ الر  هي

َ
َ َوأ  ُ َمري ا

َ
َوليي األ

ُ
ولي َوإيَلى أ ـسُ َلى الر 
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 23 ( جلد اولابهات )متش

نَي﴾   قي ادي َ َوُكونُواَ َمَع الصــ   ُ َنُهَم﴾، وبقول : ﴿ات ُقواَ ا ُاونَ ُ مي َتنري يَن َيســَ يي
َم ُ ال  َنُهَم َلَعدي ، (1)مي

َن   ُرُيوَت مي
الَ ُتواَ 

َ
﴾، وبقولــ : ﴿َوأ َدمي عي

ُخوَن  ي الَ ــي اســ ُ َوالر   ُ ا إيال    ُ 
يدــَ وي
َ
ل َيَعَدُم تــَ ا  وبقولــ : ﴿َومــَ

ا﴾   ـهَ بََوابي
َ
ـــيا هم، فكـ     ،(2)أ ــتودعـها األن ـياء، وأبوابـها أوصــ والريوت هي بيوت العدم اليت اســ

اء وع ـــي ــرائعهم،  عـم  من أعـمال الخ، يجري عدى ب، أـيدي األوصــ هودهم، وحـدودهم وشــ
وســننهم، ومعالم دينهم مردود ب، مقرول، وأهد  بمح  كفر وإن شــمدهم صــفة اإليمان،  

ال   من  يعرف  العالم والجاه ، وقســماً  ام إن اهلل قســم كًم  اًاة أقســام : فجع  قســماً 
ال  اً يعرف  إال من ـصفا  هن  ولا  حـس  وـصو تميزي  ممن ـشر  اهلل ـصدر  ل ـسًم، وقـسم

ــخون   العدم. وإنمـا فعـ   لـع ل ً يـدعي أهـ  الرـاهـ    يعدمـ  إال اهلل ومًئكتـ  والراســ
ــول اهلل   ــتولني عدى م،اا رســ من عدم الكـتاب ـما لم يجعـد  اهلل لهم، وليقودهم    املســ

 .(3)اال،ارار إلى االئتمام بمن ولي أمرهم فاستكربوا عن هاعت  .. الحديث( 
بر کافری فمده اسپپت که از او در مورد فیات متشپپابهی از قرفن    )ع(ين  ر احتجاج امير المممند

لم، اهلی قرار داد و با این  یاسخش را داد تا اینكه فرمود: »  )ع(سمال کرد و امام   خداوند برای ع 
اطپاعپت کنيپد و از یيپامبر    )از خپداونپد  :هپا را بر بنپدگپان واجپب فرمودسپپپخن خود اطپاعپت از فن

و حال فنكه اگر در فن به یيامبر  )  :و با این سخن خود(  از اولی االمرتاناطاعت کنيد و همچنين  
از خدا بترسپيد  )  و همچنين  یافتند(کردند، حقيقت امر را از فنان درمیاالمرشپان رجوع می و اولو

در حالی که تأویل فن را جز خداوند و فنان  )  و همچنين با این فیه(  گویان باشپيدو همراه با راسپت 
و منظور (  ها درفیيدو از درها به خانه) و با این سپخن  دانند(اند نمیدر دانش اسپتوار کرده که قدم  
ها  ی فن های علم اسپپپت که به اوصپپپيا سپپپارده شپپپد و درهای فن نيز اوصپپپياها، خانهاز خانه

باشپپند؛ بنابراین هر عملی که از مسپپيری غير از این برگزیدگان و والیت و حدود و شپپرایع و  می
ها انجام نشپود، مردود و غير قابل قابل قبول اسپت و اهل فن در جایهاه ا و َمعالم دین فنهسپّنت 

سپاس خداوند کالم خود را به سپه   ها اطال  گردد...باشپند حتی اگر صپفت ایمان بر فنکفر می
م و جاهل از فن اطالع دارند، و   دسپپپته تقسپپپيم نمود: قسپپپمتی از فن را طوری قرار داد که عال 

ش را لريف و انتخابش را قسپپپمتی د یهر از فن را جز کسپپپی که رهن خود را یاک کرده و حسپپپّ
شان را برای قبول کردن اسالم گشود، صپحي  نهه داشپته باشپد، همان کسپانی که خداوند سپينه

کند و قسپپمتی دیهر که غير از خدا و مالئكه و اسپپتواران در علم، کسپپی دیهر از فن  درک نمی
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 24 ( ول الجزء األ ) بهات المتشا

عال فقط به این جهت این تقسپپپيمات را ایجاد نمود تا اهل باطلی که بر  اطالع ندارد. خداوند مت
لمی را نمپاینپد؛ خپداونپد این علم را در   )ص(ميراک یيپامبر مسپپپّلط شپپپدنپد نتواننپد ادعپای چنين ع 

گردان شپدند، ها قرار نداد، تا مجبور شپوند به سپوی ولّی امرشپان که با تكّبر از اطاعتش رویفن
 (1)«.رو کنند...

 
ًً روي أن هنـاك    بـ  لدقرآن   كـ  امـان، وال يعرف هـيا التـلويـ  إال اإلمـام الحجـة    تـلوي

 املنصب من اهلل تعالى: 
داند مهر وایت شپده اسپت که برای قرفن در هر زمان، تأویلی اسپت و کسپی این تأویل را نمیر 

 امام حّجت منصوب شده از جانب خداوند متعال:
 
 

ًً، فمن  ما قد   )ع(قال: ســــمعت أبا عرد اهلل   ،عن إســــحاق بن عمار  يقول: )إن لدقرآن تلوي
 .(2)جاء ومن  ما لم يجيء، فن ا وقع التلوي    امان إمام من األئمة عرف  إمام  لع الزمان( 

قرفن را تأویلی اسپت که فرمود: »شپنيدم که می  )ع(گوید از امام صپاد   سپحا  بن عّمار میا
رخی از تأویل فن هنوز محقق نهشپپته اسپپت، یس هرگاه تأویل فن در زمان  برخی از فن فمده و ب

 (3)«.داندهر امامی محقق شود امام فن زمان، فن تأویل را می
 

ــوم من  ــاب  مختص باإلمام املعصــ وبهيا يترني أن تلوي  القرآن ومعرفة املحكم من املتشــ
 ، وال يمكن أن يعرف عن ب،  أبداً.أوصياء الرسول محمد 

ی امام معصپپوم از شپپود که تأویل قرفن و شپپناخت محكم از متشپپابه، ویژه ز اینجا معلوم میا
 است و امكان ندارد کسی غير از ایشان فن را بداند. )ص(اوصيای حزرت محمد 

 
ويترني أيرـاً من الرواية السـابقــــــة أن  تلوي  القرآن   عصـر الظهور ال يعرف  إال اإلمــــــام  

، وبهيا نعرف أن اإلمام  )ع(  ب  اتصـاالً مراشـراً وتحم   لع العدم من  أو من اتصـ )ع(املهدي  
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 25 ( جلد اولابهات )متش
ــاب   )ع(املهدي   ــ  ب  يعرف عن هريق إفحام  لجميع العدماء   معرفة عدم متشـ أو من اتصـ

 .القرآن وإحكام ، كما اا ت أجداد  إمامتهم عن هريق  لع العدم الخاه بهم 
  )ع(تأویل قرفن در عصپر ظهور را فقط امام مهدی گردد که مچنين، از این روایت معلوم میه

به دسپت فورده   )ع(یا کسپی که به طور مسپتقيم با او در ارتباا اسپت و این علم را از فن حزپرت  
یا کسپپی که مرتبط با او اسپپت، از )ع(  یابيم که امام مهدیداند و به این ترتيب درمیاسپپت می

شپناخت علم متشپابه قرفن و اسپتوار سپاختن    طریق به خاموشپی کشپاندن تمام علماء در معرفت و
شپان را از طریق همين علم که خاص شپود؛ همان گونه که اجداد ایشپان امامت فن، شپناخته می

 ها است، به اثبات رسانيدند.ی فنو ویژه 
 

حمد الحســــن   هيا العدم  أفعدى املتصــــدين واليين يدعون املرجعية مناقشــــة الســــيد 
ن   إ حمد الحســـن، وأاملقدا، فنن عجزوا عن  لع أو لم يســـتجيروا ليلع يث ت حق الســـيد  

 ألن هيا العدم ال يكون إال عند أوصـياء الرسـول محمد   ؛)ع(ويص ورسـول اإلمام املهدي  
 كما صرحت ب  الروايات املتواترة.

 حمد وآل  األئمة واملهديني.والصًة والسًم عدى م ، والحمد هلل رب العاملني
 الشيو ناوـم العقـيدي                         

    هـ . ق 1429                                    
 

یس بر متصپپدیان و کسپپانی که ادعای مرجعّيت دارند الزم اسپپت با سپپيد احمدالحسپپن در 
ناتوان باشپپند یا این دعوت را ها از این عمل  خصپپوص این علم مقد  به بحث باردازند. اگر فن

ی امام  شپپود؛ اینكه او وصپپی و فرسپپتاده اجابت نكنند، حقانيت سپپيد احمدالحسپپن اثبات می
انپد، این علم فقط نزد طور کپه روایپات متواتر تصپپپری  کرده اسپپپپت؛ چرا کپه همپان  )ع(مهپدی

 شود.یافت می )ص(اوصيای حزرت محمد 
 الم علی محمد و فله االئمة و المهدیين.والحمد لله رب العالمين، و الصالن و الس

 شيخ ناظم العقيلی
 هپ.  1429



 
 

 
 

ــخر الرـيا ، مجري الفـدع ،ـماـلع املـدع، الحـمد هلل رب الـعاملني ان  ، مســ ـــرا  ديـ  ـفالق اإلصــ
وترج  األر؟ ،  الحمد هلل اليي من خشـــيت  ترعد الســـماء وســـكانها. رب العاملني،  الدين

ارها  يسرو   بمراتها.وتموج الرحار ومن ، وعم 
يلمن من ركرها  ،  الفدع الجارية   الدجا البامرة،  الدهم ص   عدى محمد وعدى آل محمد

 والًام لهم الحق.، واملتلخر عنهم ااهق، املتقدم لهم مارق ،ويبرق من تركها
 بسم الله الرحمن الرحيم

مالک سپلرنت، روان  مد و سپتایش مخصپوص خداوند، یروردگار جهانيان اسپت؛ کسپی که ح
سپّخر کننده کننده  فرمای روز ی صپب ، حكمی سپايده ی بادها، شپكافنده ی کشپتی )وجود(، مس

جزا و یروردگار جهانيان اسپت.سپاا  مخصپوص خدایی اسپت که از تر  و خشپّيت او، فسپمان و  
ور  لرزند و دریاها و هر فن که در اعماقش غوطهغرند و زمين و فبادکنندگانش میسپپپاکنانش می

 زنند.است موج می
های ژرف؛ هر که بر فن  بار خدایا! بر محمد و فل محمد درود فرست؛ کشتی روان در اقيانو 

ها یيش افتد، از دین  سپپوار شپپود، ایمنی یابد و هر که فن را رها کند غر  شپپود. کسپپی که از فن
.ها است ها، ملحق به فنبود است؛ و همراه با فنها عقب بماند، ناخارج است و کسی که از فن





 
 

 

 [ : شناخت خدا با خدا؟ 1واب ج / ؤال ]س 
 

 ؟ (1)باهلل  اهللاعرف : ۱ سؤال/
 2خدا را با خدا بشنا ، یعنی چه؟  :۱یرسش 

 
، فهو صدوات   )ع(الجواب: أي اعرف اهلل سرحان  وتعالى باهلل   الخدق، وهو اإلمام املهدي  

 ربي عدي  تجدي ووهور اهلل   الخدق، أي تجدي ووهور مدينة الكماالت اإللهية   الخدق.  
یاسپپخ: یعنی خداوند سپپبحان و متعال را با خدای در خلق بشپپنا  و او، همان امام مهدی 

. ایشپان که سپالم و صپلوات یروردگارم بر او باد، تجّلی و ظهور خدا در خلق اسپت؛ باشپدمی  )ع(
 یعنی تجّلی و ظهور شهر کماالت الهی در خلق.

 
وبعرارة أخر : تجدي ووهور أســـماء اهلل ســـرحان    الخدق، فهو صـــدوات ربي عدي  وج   

ن  البد ل  من معرفة  اهلل ســـرحان  وتعالى اليي يواج  ب  خدق ، فمن أراد معرفة اهلل ســـرحا
 .(3) )ع(ام املهدي مـاإل

باشپد. ایشپان که صپلوات  های خدای سپبحان در خلق میو به عبارت دیهر: تجّلی و ظهور نام
یروردگپارم بر او بپاد، همپان وجپه خپداونپد سپپپبحپان و متعپال اسپپپت کپه بپا فن رو بپه سپپپوی َخلقش  

 ( 4) را بشناسد.  )ع(کند؛ یس هر که بخواهد خدای سبحان را بشناسد، ناگزیر باید امام مهدی  می

 

باألمر بالمعروف والعدل : )اعرفوا الله بالله والرسپول بالرسپالة ویولي األمر )ع(الظاهر یّن هدا السپمال منبثق عن قول یمير المممنين  -1
 .286 – 285، التوحيد للشيخ الصدو  : ص85ص 1واإلحسان( الكافي : ج

شپده باشپد: »خداوند را با خدا بشپنا ، و فرسپتاده را با رسپالت، و   ی)ع( ناشپ  ني المممن  ري گفتار ام  نییرسپش از ا  نیا رسپدیبه نظر م -2
 .286و  285صدو : ص  خي ش دي ؛ توح 85ص  1: ج یاالمر را با امر به معروف و عدل و احسان«. کاف یاول

، فقپد ورد في الزیپارن الجپامعپة: ).. من یراد اللپه بپدی بكم ، بكم یبين اللپه الكپدب، وبكم یبپاعپد وهپدا مپا ورد عنهم في یحپادیثهم   -3
د اللپه تبپار  وتعپالی،  )ع(اللپه الزمپان الكلپب  (. وعن بریپد العجلي قپال: سپپپمعپت یبپا جعفر   یقول: )بنپا عبپد اللپه، وبنپا عرف اللپه، وبنپا وحپ 

 .145ص 1ومحمد حجاب الله تبار  وتعالی( الكافي : ج
 ی کبيره فمده اسپت: »...  شپان روایت شپده اسپت. در زیارت جامعهدر احادیث این، همان چيزی اسپت که از ایشپان   -4

َ
َراَد اللَه َبَدی

َ
َمْن ی

َب  َماَن اْلَكل  دس اللهس الزَّ َباع  ْم یس كس َب َو ب  نس اللهس اْلَكد  َبي  ْم یس كس ْم ب 
كس ی شپما درو  شپما شپروع کرد، خدا به وسپيلههرکه خدا را خواسپت، از ...« )....  ب 

با ما خداوند فرماید: » می  )ع(گوید: شپنيدم ابوجعفر  ....(. برید بن عجلی میرا فشپكار کند، و خدا به خاطر شپما دور نماید روزگار گزنده را
فورده شپد و محمد، حجاب خداوند تبارک و تعالی یرسپتيده شپد، با ما خداوند شپناخته شپد و با ما به یكتایی خداوند تبارک و تعالی ایمان  

 .145ص  1...«. کافی: ج باشدمی



 29 ( جلد اولابهات )متش
 

 ***** 

 

 [ د؟ ی را د  د ی فقط ستار  و ما  و خورش   )ع(   می چرا ابراه   : 2واب ج / ؤال س ] 
 

 كوكراً وقمراً وشمساً فقط؟ )ع(إبراهيم  رأ ملا ا  : ۲ سؤال/
 فقط ستاره و ماه و خورشيد را دید؟ )ع( ابراهيم:چرا ۲یرسش 

 

املهدي   امــ، والكوكب اإلم (1) )ع(ر اإلمام عدي ــ، والقم  ط رسول اهللــالجواب: الشم
 . (2) )ع(

 

 

یواپ  الله به   عن یبي بصپير عن یبي عبد الله )ع( قال: سپألته عن قول الله: )والشپمس واپحاها( قال: الشپمس رسپول الله   -1
والنهپار ارا جالهپا( قپال: را  اإلمپام من رریپة فپاطمپة  للنپا  دینهم، قلپت: )والقمر ارا تالهپا( قپال: را  یمير المممنين )ع(، قلپت: )  

فيجلي لمپپپپپن سپپأله، فحكی الله سپپبحانه عنه فقال: )والنهار ارا جالها(. قلت: )والليل ارا    عليها السپپالم، یسپپأل رسپپول الله 
یولی به منهم،  الله  وجلسپوا مجلسپاك کان فل رسپول   یغشپاها( قال: را  یئمة الجور الدین اسپتبدوا باألمر دون فل رسپول الله  

 24بالظلم والجور، وهو قوله: ) والليل ارا یغشپاها( قال: یغشپي ظلمة الليل اپوء النهار ...( بحار األنوار : ج فغشپوا دین رسپول الله  
: )مثلي فيكم مثل الشپپمس ومثل علي مثل القمر، فارا غابت الشپپمس فاهتدوا . وعن ابن عبا  قال: قال رسپپول الله  70ص

 .76ص 24( بحار األنوار: جبالقمر
فهو الكوکب الدري،  واإلمام علي وفاطمة الزهپپراء والحسپپن والحسين ...   اإلمام المهدي )ع( ارا قرن مع رسول الله   -2

: لما اسري بي الی السماء  عن یمير المممنين )ع( قال: )قال رسول الله   عن الصاد  جعفر بن محمد، عن یبيه، عن فبائه  
: ارفع ریسپ  فرفعت ریسپي وارا ینا بأنوار علي وفاطمة والحسپن والحسپين وعلي بن  )ع(..... الی ین قال: فقال   )عزوجل(یوحی الي ربي 

الحسپپين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسپپی بن جعفر، وعلي بن موسپپی، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد ؟ والحسپپن بن  
"م   م د" بن الحسن القائم في وسرهم کأنه کوکب دري، قلت: یا رب ومن همالء؟ قال: همالء األئمة وهدا القائم الدي یحلل    علي، و

حاللي ویحرم حرامي وبه ینتقم من یعدائي، وهو راحة ألوليائي، وهو الدي یشپپپفي قلوب شپپپيعت  من الظالمين والجاحدین والكافرین  
 .252ة : ص....( کمال الدین وتمام النعم



 30 ( ول الجزء األ ) بهات المتشا

  )ع(و سپپتاره، امام مهدی   (1))ع(اسپپت، و ماه، امام علی   )ص(خورشپپيد، یيامبر خدا    یاسپپخ:
 (2).باشدمی

 
والشــمط والقمر والكوكب   املدكوت كانت تجدي اهلل   الخدق، ولهيا اشــتر  بها  

بلنهم تمام تجدي اهلل    ولكن كْ  بحســر . واختص محمد وعدي والقائم )ع(إبراهيم  
دني وليط فقط ُمرَسدني.     الخدق   هي  الحياة الدنيا؛ ألنهم ُمرسي

بپاشپپپنپد و بپه همين دليپل امر بر در خلق میخورشپپپيپد و مپاه و سپپپتپاره در ملكوت، تجّلی خپدا 
مشپتبه شپد؛ ليكن هر کدام به فراخور حال خود. فن حزپرت، محمد و علی و قائم    )ع(ابراهيم  

هپا غپایپت تجّلی خپدا در خلق، در این زنپدگی دنيوی  کنپد؛ چرا کپه فنرا بپه طور خپاص رکر می )ع(
ل )ارسالباشند؛ زیرا فنمی  شده(. فقط مرَسل )ارسال کننده( هستند، و نهها مرس 
 

 
( سپمال کردم.  سپوگند به خورشپيد و برفمدن ففتابش)  در مورد این سپخن خداوند متعال  )ع(از ابو بصپير نقل شپده اسپت: از ابو عبدالله   -1

و سوگند به ماه چون از یی   ) «. عرض کردم:گردانداسپت که خداوند با او دین مردم را برایشان واا  می خورشپيد، رسپول خدا فرمود: » 
منظور امام از نسپپل  (. فرمود: » و سپپوگند به روز چون فن را روشپپن کند) «. عرض کردم:اسپپت  )ع(امير المممنين(. فرمود: » برفیدفن 

و سوگند ) :کندکند، و خداوند حكایت میشود و برای کسی که یرسيده است، روشن میاست که از دین رسول خدا یرسيده می فاطمه  
منظور امامان جور و ستم هستند؛ کسانی  (. فرمود: » و سوگند به شب چون فرو یوشدش)  عرض کردم:  («.به روز چون فن را روشن کند

 به فن سپزاوارتر بودند، تكيه زدند و دین رسپول خدا  مسپتبدانه حكومت کردند و بر جایهاهی که فل رسپول خدا   که به جای فل محمد 
ها نور  ظلم فن(« و فرمود: » و سپوگند به شپب چون فرو یوشپدش) عال اسپت کهرا با ظلم و سپتم یوشپانيدند و این همان سپخن خداوند مت 

َمَثل من بين شپما مانند خورشپيد فرمود: »   . از ابن عبا  روایت شپده اسپت: رسپول خدا70ص  24«. بحار االنوار: ج روز را یوشپانيد....
 .76ص  24«. بحار االنوار: ج هدایت جویيدو َمَثل علی، مانند ماه است. هنهامی خورشيد ینهان شد، با ماه 

ای درخشپپان  .... مقارنه شپپود، چون سپپتارهی زهرا و حسپپن و حسپپين  و امام علی و فاطمه با رسپپول خدا  )ع(اگر امام مهدی    - 2
فرمود:   رسپپول خداروایت شپپده اسپپت که فرمود: »   )ع(از اميرالمممنين   از یدرانش    )ع(باشپپد. از امام صپپاد  جعفر بن محمد می

تا اینكه فرمود: خدای عّزوجل فرمود: سپر بلند کن. سپر بلند کردم و ....  هنهامی که به فسپمان برده شپدم یروردگارم به من وحی فرمود
ناگاه انوار علی، فاطمه، حسپن، حسپين، علی بن الحسپين، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسپی بن جعفر، علی بن موسپی، محمد 

ای درخشپپپان بود. ها ماننپد سپپپتپارهبن الحسپپپن قائم را دیدم که در وسپپپط فن« م   م د»  مد، حسپپپن بن علی وبن علی، علی بن مح
انپد و این همپان قپائمی اسپپپت کپه حالل مرا حالل و حرام مرا حرام کنپد و بپه  کردم: یروردگپار اینهپا کيپاننپد؟ فرمود: اینهپا امپامپانعرض
ی راحتی دوسپتان من اسپت و او اسپت که دل شپيعيانت را از ظالمان و منكران و کافران  ی او از دشپمنانم انتقام گيرم و او مایهوسپيله

 .252«. کمال الدین و تمام النعمه: ص ....دهدشفا می
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هو صاحب الفتو املرني، وهو اليي فتو ل  مث  سم اإلبرة، وكش  ل  عء   وألن محمداً  

، وهي صـورة ملدينة  (2). وهو مدينة العدم  (1)من حجاب الًهوت، فرأ  من آيات رب  الكرب   
 الكماالت اإللهية أو اليات اإللهية. 

صپاحب فت  المبين اسپت و او کسپی اسپت که چيزی شپبيه    )ص(و از فنجا که حزپرت محمد  
های  سپوراخ سپوزنی برایش گشپاده شپد و چيزی از حجاب الهوت برایش کنار رفت، و از نشپانه 

شپهری که صپورت کماالت الهی یا رات   (4)او همان شپهر علم اسپت؛ (3)بزرگ یروردگارش را دید.
 باشد. الهی می

 
أـما عدي فنـن  ـباب ـمديـنة العدم، وهو جزء منـها، وكـ  ـما يـفا؟ منـها يـفا؟ من خًـل .  

تجدي اهلل سـرحان  وتعالى، واسـم اهلل سـرحان    الخدق، وعدي ممسـوا بيات    فمحمد  
ا ال يرقى محمـد، وال يرقى إال اهلل الو(5)اهلل   دـم ات، يكون عدي عدـي   ، فعـن ار   آـن احـد القـه

ــدوات ربي معـ ، وهي  ــرحـاـن    الخدق، وفـاهمـة عديهـا صــ ــدوات ربي هو تجدي اهلل ســ صــ
: )لو كشـ  لي البااء ملا  )ع(مخصـوصـة بلنها باهن القمر وواهر الشـمط. ولهيا قال عدي  

 ؛ ألن  وإن لم يكش  ل  البااء، ولكن  بمقام من كش  ل  البااء. (6)ااددت يقيناً( 
رود، و هر فنچه از فن  ، از فنجا که باب شپهر علم اسپت، بخشپی از فن به شپمار می)ع(اما علی  
تجّلی خدای سپبحان و متعال و اسپم خداوند   )ص(باشپد. محمد شپود از طریق او میافااپه می

باقی   )ص(هنهامی که محمد   (7)رات الهی اسپت.  سپبحان در خلق اسپت و علی ممسپو  به
مپانپد، علی کپه صپپپلوات  مپانپد، و در لحظپاتی جز خپدای واحپد قهپار چيز دیهری بپاقی نمینمی

 

في حدیث المعراج : )  الی ین یقول:   فنظر في مثل سپپم اإلبرن الی ما شپپاء الله من نور العظمة ،  )ع(ورد عن اإلمام الصپپاد    -1
 .443ص 1فقال الله تبار  وتعالی: یا محمد، قال : لبي  ربي، قال:  ( الكافي : ج

 الحدیث المعروف : )ینا مدینة العلم وعلي بابها  ( . ورد عن الرسول  -2
ی خدا، از چيزی شپبيه ميان یيامبر گویی به ارادهدر حدیث معراج رواسپت شپده اسپت: ».... تا اینكه فرمود:....   )ع(از امام صپاد    - 3

:....«. کافی: ج خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای محمد! گفت: لبيک، یروردگارم. فرمود  .سپوراخ سپوزن به نور عظمت الهی نهریسپت
 .443ص  1
 ....«.من شهر علم و علی درب  فن استروایت شده است: »  از رسول خدا  - 4
الشپپيخ  -الله( الغدیر)ال تسپپبوا علياك فانه ممسپپو  بدات  :)ع(في حق یمير المممنين   هدا التفسپپير یواپپ  لنا قول الرسپپول   -4

 .213ص 10األميني : ج
 .317ص 1المناقب البن شهر اشوب : ج -6
ممسپو  به رات به علی دشپنام ندهيد که او  را برای ما فشپكار می کند: »  )ع(در حق اميرالمممنين  این تفسپير گفتار رسپول خدا    - 7

 .213ص  10شيخ امينی: ج   -«. غدیر است خداوند
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باشپپد و فاطمه که صپپلوات یروردگارم بر او  یروردگارم بر او باد، تجّلی خدای سپپبحان در خلق می
عنوان باطن ماه و  ه  ب  یشپپپاند بود. ابا او خواه ) (و حزپپپرت فاطمه باد نيز همراه او اسپپپت. 

اگر یرده از یيش  فرماید: »می  )ع(و از همين رو علی    اختصپاص داده شپده اسپت.  يدظاهر خورشپ 
چرا که ایشان در مقام کسی است که   (1)«؛روی من برداشپته شپود، چيزی بر یقينم افزوده نهردد

 یرده از جلویش برداشته شده، هر چند یرده در حقيقت از جلوی فن حزرت برداشته نشده باشد.  
 

فهو تجدي اســم اهلل ســرحان  وهو حي وقر  شــهادت ؛ لاول حيات  وهول   )ع(أما القائم  
ت ، وكلن  ال عرادت  مع كمال صــفات  وإخًصــ ، فهو يصــ  صــًت  بقنوت  وقنوت  بصــً

يف  عن عرادة اهلل ســرحان . وألن  الجالط عدى العري يوم الدين أي يوم القيامة الصــبر ،  
ــم اهلل بني األمم    ـلع اليوم، فًـبد أن يكون   و  القرآن اليوم املعدوم. وألـن  الـحاكم ـباســ
 ً يات اإللهـية   الخدق ليكون الحـاكم هو اهلل   الخدق، فيكون ك م  مرآة تعكط اـل

ــرـحان    )ع(هو كًم اهلل، وحكـم  هو حكم اهلل، ومـدع اإلـمام   )ع(اإلـمام   هو مـدع اهلل ســ
وتعالى، فيصـدق    لع اليوم قول  تعالى   سـورة الفاتحة: ﴿مدع يوم الدين﴾، ويكون  

 .(2)ويد اهلل  ،ولسان اهلل الناهق ،   لع اليوم عني اهلل )ع(اإلمام 
سپبحان اسپت، فنهاه که زنده اسپت و یيش از شپهادتش؛ و این    تجّلی اسپم خدای  )ع(امام  قائم 

باشپد. فن  به جهت طول حيات فن حزپرت و طول عبادت او با کمال صپفاتش و اخالص او می
کنپد و قنوتش را بپه نمپازش؛ گویی از عبپادت خپدای  حزپپپرت نمپازش را بپه قنوتش متصپپپل می

طور که  یعنی روز قيامت صپغری و فنگردد؛ و از فنجا که در روز دین  سپبحان خسپته و ملول نمی
در قرفن رکر شپده اسپت، روز معلوم، او بر عرش نشپسپته اسپت، و از فنجا که حاکم به نام خدا بين  

گرداند  ای باشپپد که رات الهی را در خلق منعكس میباشپپد، حتماك باید فینهها در فن روز میملت 
همان سپپخن خداوند، و    )ع(ن امام تا حاکم، همان خداوند در خلق باشپپد و به این ترتيب سپپخ

سپپلرنت خدای سپپبحان و متعال باشپپد و در فن روز فن    )ع(حكم او حكم خدا، و سپپلرنت امام  
فن  )  ﴿مل  یوم الدین﴾فرماید: ی فاتحه که میحزپپرت، مصپپدا  کالم خداوند متعال در سپپوره 

 
 .317ص  1مناقب ابن شهر فشوب: ج  - 1
ظهره الی الحرم، ویمد یده فتری   )ع(في کالم طویل مع المفزپل بن عمر: )... بل یا مفزپل یسپند القائم   )ع(عن اإلمام الصپاد   -1

یبپایعون اللپه ید اللپه فو  بيزپپپاء من غير سپپپوء ویقول: هده ید اللپه، وعن اللپه، وبأمر اللپه ، ثم یتلو هده انیة : " ان الدین یبپایعون  انمپا  
 .8ص 53ییدیهم فمن نكث فانما ینكث علی نفسه "...( بحار األنوار : ج
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چشپم خدا و زبان گویای خدا و دسپت خداوند    )ع(باشپد. در فن روز امام ( میروای روز جزافرمان
 (1)باشد.می

 
 ****** 

 

 [ بواگری شیاان و ورود او ب  بهشت : چگونگی ا 3واب ج / ؤال ]س 
 

 : ۳ سؤال/
، فكي  اسـتااع أن )ع(إبديط هرد من الجنة بسـ ب عدم سـجود  ،دم    من املعدوم أن   -أ

ن  إيدخ  إلى الجنة حن يوسوا ،دم ويجعد  يلك  من الشجرة اليت نها  اهلل عنها، حيث 
ــ )هيا(،  أعدى    كًم إبديط مع آدم يدل   ــجرة بــــــ ــارت  إلى الشـ ن  كان مع    الجنة من إشـ

 ،م، املخاهرة اليي يدل عدى مراشرة املتكدم لدمخاهب الحا،ر؟!
 ؟!)ع(أك  منها آدم  ما هي الشجرة اليت -ب
ــرة من ب، لراا، وعندما أكً من الشـجرة  أه    -ج ن آدم وحواء كانت سـوأتهما واهــــ

 بدت لهما سوأتهما، فلخيوا يتس ون بورق الجنة؟! وما هو  لع الورق اليي تس وا ب ؟!
 

از بهشپپت رانده شپپد. حال   )ع(روشپپن اسپپت که ابليس به خاطر سپپجده نكردن بر فدم   -الف
چرور او توانسپپت وارد بهشپپت شپپود تا فدم را وسپپوسپپه کند و او را به خوردن از فن درختی که  
خپداونپد منعش فرموده بود، سپپپو  دهپد؟ زیرا گفتهوی ابليس بپا فدم داللپت دارد بر اینكپه او در 

ی او به درخت با عبارت »هدا« )این( و اپمير مخاطب ؛ به خاطر اشپاره بهشپت با فدم بوده اسپت 
 که بر گفتهوی مستقيم با مخاطب حاار اشاره دارد!

 از فن خورد چه بود؟! )ع(درختی که فدم  -ب
فیپا شپپپرمهپاه فدم و حّوا بپدون لبپا  نمودار بوده اسپپپت و هنهپامی کپه از درخپت خوردنپد،  -ج

خود بپا برگ بهشپپپتی نمودنپد؟ و فن برگی کپه خود را بپا فن    یپدیپدار شپپپد و شپپپروع بپه یوشپپپانيپدن
 یوشانيدند چه بود؟

 
ای مفزپپل! بلكه قائم یشپپتش را به حرم تكيه روایت شپپده اسپپت: »....    )ع(در گفتهویی طوالنی با مفزپپل بن عمر از امام صپپاد   -1

فرماید: این دسپپت خداوند و از  بينی در حالی که میهيچ عيب و نقصپپی میفورد که فن را سپپفيد بدون دهد و دسپپتش را بيرون میمی
کننپد جز این نيسپپپت کپه بپا خپدا بيعپت فنپان کپه بپا تو بيعپت می) :کنپدجپانپب خپداونپد و بپه امر خپداونپد اسپپپت. سپپپاس این فیپه را تالوت می

 .8ص  53االنوار: ج  (....«. بحاراستهایشان است و هر که بيعت بشكند، به زیان خود شكسته کنند. دست خدا روی دستمی
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اج مـقدـمة، وهي: ــ ـدة نحـت أي من ـهي   ،  خدق من هني  )ع(إن آدم    ل جـاـبة عدى ـهي  األســ

ا،  عدى هـي  األر؟ فقط  َق ولكـن  لم ير،  األر؟ دنـي ــمـاء اـل ــ الســ أي  ،  وإنمـا رفع إلى أق ــ
وهي الجنة املدكوتية أو عدى تعر، الروايات  ،  الســماء الثانيةأو ق  إلى باب ،  الســماء األولى

 .(1)تال  املًئكة(  -أي الجنة املدكوتية  -و،ع   باب الجنة : )عنهم 
 یاسخ:

از گل ففریده شپپد   )ع(ای نياز داریم: اینكه فدم برای یاسپپخ دادن به این سپپواالت، به مقّدمه
ين زمين باقی نماند بلكه به منتهی اليه فسپپپمان دنيا  یعنی از این زمين، ولی صپپپرفاك بر روی هم 

توان گفت تا درب  فسمان دوم که همان بهشت ملكوتی  باال برده شد؛ یعنی به فسمان اول، یا می
یا  پپپپ  در برابر درب  بهشت قرار داده شد: »)ع(است، یا بنا به تعبير روایات وارد شده از معصومين  

 (2)«.کردندو گدر میمالئكه بر اپ همان بهشت ملكوتی
 

 
وبالتالي ملا بث  اهلل في   ،  ولاافتها بنور ربها )ع(وهيا الرفع لاينة آدم يدزم إشـــراق هينت   

ــم  لايفاً  ــمانية، الرو  أول مرة كان جسـ ولم يكن   هي  ،  متنعماً بالجنة املادية الجسـ
 . )ع(الجنة من الظدمة ما يستوجب خروج فرًت من جسم آدم 

ی این رفع شپپپدن گل فدم، اشپپپرا  و نورانی شپپپدن گل فن حزپپپرت به نور و لرپافت الزمه
باشپد، و در نتيجه هنهامی که خداوند برای بار اول رو  را در فن منتشپر سپاخت، یروردگارش می

دی جسپمانی برخوردار بود؛ در این بهشپت چيزی از ظلمت جسپم فدم لريف بود و از بهشپت ما
 شود وجود نداشت.  )ع(که مستوجب خارج شدن فزوالت از بدن فدم 

 

 

 .55قصص األنبياء للسيد نعمة الله الجزائري : ص -1
 .55قصص انبيا سيد نعمت الله جزایری: ص  -2
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الجـنة املدكوتـية  فـقد كـاـنت تتنع    )ع(وأـما رو  آدم   ا  (1)م ـب ان املدكوتـية؛ ألنـه ، أو الجـن
اُر﴾  نَـهَ

َ
ا األ ـهَ ن َتَحتي ي مي اٍت َتَجري

ـــمانـية والجـنة املدكوتـية  (2)كث،ة ﴿َجنـ  ، والجـنة الجســ
َفَناٍن﴾  

َ
َتاني ... َ َواَتا أ

ََن َخاَف َمَقاَم َرب  ي َجن  ، وهما  (3)هما الدتان ُ كرتا   سورة الرحمان ﴿َوملي
َما  أيراً  ن ُدونيهي ﴾﴿َومي َتاني َتاني ... ُمَدَهام 

 .(4) َجن 
چرا کپه   (5)شپپپد، یپا در دو بهشپپپت ملكوتی،در بهشپپپت ملكوتی متنّعم می  )ع(امپا رو  فدم  

. این بهشپپت جسپپمانی و   (6)  ها نهرها جاری اسپپت﴾هایی که در فنبهشپپت  ﴿ها بسپپيارند بهشپپت 
هر  ﴿ ها یاد شپده اسپت:ی الرحمن از فنبهشپت ملكوتی همان دو بهشپتی هسپتند که در سپوره 

کس را که از ایسپپتادن به یيشپپهاه یروردگارش ترسپپيده باشپپد دو بهشپپت اسپپت.... فن دو یر از 
ه  ها دو بهشپپپت دیهر اسپپپت.... از شپپپدت سپپپبزی متمایل ب ﴿و جز فن   و همچنين  (7)﴾درختانند
 .( 8) ﴾ سياهی

 
التـالي فـنن آدم ليط  ،    (9))أي مكـاني(    )وهور( وليط رفع تجـاٍف   والرفع هو رفع تجـ ٍ  وـب

اً فيهـا   ة اليت نعيش فيهـا ـب  موجود فيهـا، ولو كـان معـدوـم ــمـانـي بمعـدوم   األر؟ الجســ
 لكان ميتاً.

 

کان مجاوراك للنا  ولهدا العالم الجسپماني ببدنه وروحه في ملكوت السپماوات، کما   )ع(وال تسپتغرب من رل ، فعلي بن یبي طالب  -1
، وسپپتعقبون مني جثة خالء ، سپپاکنة بعد حرا ،   )ع(یتبين رل  من کالمه قبل اسپپتشپپهاده  : )... وانما کنت جاراك جاورکم بدني ییاماك

 .34ص 2وصامتة بعد نرق ...( نه  البالغة : ج
 ات یخری في سور غيرها کثيرن .، وفی25البقرن :  -2
 .48، 46الرحمن :  -3
 .64، 62الرحمن :  -4
در این عالم جسمانی با بدنش در همسایهی با مردم بود در حالی که روحش در  )ع(و چنين چيزی غریب نيست؛ علی بن ابی طالب -5

ای بودم که  من فقط همسپایهگردد: »....  گونه که از سپخنش یيش از به شپهادت رسپيدنش مشپخص میها بود، همانملكوت فسپمان
ای ساکت یس از  ی ساکن بعد از حرکت و جثهبدنم چند روزی با شما همسایه شد و از این یس از من چيزی جز بدنی بدون رو  و جسم

 .34ص  2....«. نه  البالغه: ج سخن گفتن نخواهيد یافت
 ها.و فیات بسيار دیهری در سایر سوره 25سوره بقره:  - 6
 .48و  46الرحمن:  - 7
 .64و  62الرحمن:  - 8
الظهور مع بقاء الحقيقة المنعكسپة والمحكية علی حالها،   التجافي : هو انتقال الشپيء عن مكانه بعد وجوده فيه، ویما التجلي: فهو  -5

 وسيأتي مزید من التواي  لدل .  
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و از همين رو فدم از    (1)منظور از رفع، رفع تجّلی )ظهور( اسپپت و نه رفع َتجافی )یعنی مكانی(
کنيم از بين رفته نبود بلكه در فن موجود بود، که اگر  این زمين جسپپمانی که ما بر فن زندگی می

 شد.بود، مرده محسوب میدر فن از بين رفته می
 

ولكن  عاد  ،  يعيش   هي  الحياة الدنيا بجســــم لاي    الرداية  )ع(وبالتالي كان آدم  
 فع منها ملا ع  رب  سرحان .كثيفاً إلى األر؟ اليت ر 

کرد ولی  در این حيپات دنيوی، در فغپاز بپا بپدنی لريف زنپدگی می  )ع(بر این اسپپپپا  فدم  
هنهامی که یروردگارش را عصپپيان نمود، با بدنی متراکم به زمينی که از فن باال برده شپپده بود،  

 بازگشت. 
 

            
 

ا آدم  (ب)واب  ج ــجرة اليت أكـ  منـه ا  والتمر والتني و ... ،   )ع(: الشــ هي: الحناـة والتـف
  .(2) وهي شجرة عدم آل محمد 

از فن خورد عبارت بود از: گندم، سپپيب، خرما، انجير و....، و   )ع(درختی که فدم -یاسپپخ ب
 (3)بوده است. )ع(فن، درخت علم فل محمد 

 
    العوالم العدوية ترمز إلى العدم، وهي  الشـجرة املراركة امليكورة    ــــــفهي  الفواك

 . كانت تحم  العدم الخاه بمحمد وآل محمد رآنـالق
 

بپاشپپپد. تجّلی: ظهور بپه همراه بپاقی مپانپدن حقيقپت تجپافی: منتقپل شپپپدن شپپپیءای از مكپانش یس از موجود بودنش در فن، می  - 1
 هد فمد.تر خواباشد؛ و توايحات بيشکننده از واعيت فن میمنعكس شده و حكایت

: )... " وال تقربا هده الشجرن " شجرن العلم فانها لمحمد وفله خاصة دون غيرهم، ال یتناول )ع(عن تفسير اإلمام الحسن العسكري   -6
وعلي وفاطمة والحسپپن والحسپپين صپپلوات الله عليهم یجمعين بعد اطعامهم   منها بأمر الله اال هم، ومنها ما کان یتناوله النبي  

المسپكين واليتيم واألسپير حتی لم یحسپوا بعد بجوع وال عرش وال تعب وال نصپب، وهي شپجرن تميزت من بين یشپجار الجنة، ان سپائر 
نسپها تحمل البر والعنب والتين والعناب وسپائر یشپجار الجنة کان کل نوع منها یحمل نوعاك من الثمار والمأکول، وکانت هده الشپجرن وج

 .189ص 11ینواع الثمار والفواکه واألطعمة ...( بحار األنوار : ج
َجَرنَ ﴿فمده اسپت: »....    )ع(در تفسپير از امام حسپن عسپكری    - 3 ه  الشپَّ یعنی درخت علم ( و به این درخت نزدیک نشپوید)  ﴾َواَل َتْقَرَبا َهپپپپد 

 ی فن، فنچه یيامبرخورد و از جملهها به امر خداوند از فن نمیمحمد است و نه کس دیهر و کسی غير از فنکه مخصوص محمد و فل  
طعام مسپكين و یتيم و اسپير میو علی و فاطمه و حسپن و حسپين که صپلوات یروردگارم بر فن باشپد که  ها باد، از فن تناول کردند یس از ا 

تشپنهی، بيماری و سپختی حس نكردند. این درختی اسپت که متمایز از سپایر درختان بهشپتی اسپت. هر یس از فن دیهر هيچ گرسپنهی، 
درختی از درختان بهشپپتی، نوعی از ميوه و خوراکی را با خود دارد درحالی که این درخت و نوع فن، گندم، انهور، انجير، عناب و سپپایر  

 .189ص  11االنوار: ج ...«. بحار ها را با خود داردها و خوردنیانواع ميوه
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لم دارد، و این درخت مبارک رکر شپده در قرفن، علمی  ها در عوالم باالیی  این ميوه  اشپاره به ع 
 کرده است. بوده را حمل می )ع(ی محمد و فل محمد که ویژه 

 
 الدراا اليي نزع عن آدم وحواء  ،(1): قال تعالى: ﴿َوليَراُا الت َقَو  َ ليَع َخَ،﴾ (ج)جواب 

ــ  العورة ـبالتقو  ففي العوالم العدوـية اليت  ، هو لـراا التقو    ؛كـاـنا يعيشـــــان فيـها تســ
 وحواء   )ع(فدما ع ــ آدم  ،  ألنها تصــرو لراســاً يســ  جســم اإلنســان   تدع العوالم

ــجرة املراركة   ــجرة عدم آل محمد   -باألك  من الشــ ــرو نقمة عدى من    شــ اليت تصــ
  فقدا لراا التقو ، فردت لهما عوراتهما. -أكدها بدون إ ن اهلل سرحان  وتعالى 

.   (2)﴾ای بهتر اسپپت  ی یرهيزگاری از هر جامهو جامه ﴿فرماید: خداوند متعال می  -یاسپپخ ج
لبپاسپپپی کپه از فدم و حوا کنپده شپپپد، لبپا  تقوا بود. در عوالم بپاالیی کپه این دو در فن زنپدگی 

شپد؛ زیرا در فن عوالم، تقوا لباسپی اسپت که جسپم انسپان را کردند، عورت با تقوا یوشپانده میمی
درخت علم فل محمد با خوردن از فن درخت مبارک پپپپپ  و حوا    )ع(یوشپاند. هنهامی که فدم  می
کپه اگر کسپپپی بپدون ارن خپدای سپپپبحپان و متعپال فن را بخورد بر او نقمپت و عپداب وارد   )ع(
هایشپپان  بر یروردگار خویش عصپپيان ورزیدند، لبا  تقوا را از دسپپت دادند و عورت  -شپپودمی

 فشكار شد.
 

أما ورق الجنة اليي تسـ وا ب  فهو الدين؛ حيث الورق األخرـر   العوالم العدوية يرمــــــز  
ــ  ب  آدم    إلى الدين ــ ت ب  حواء   )ع(وهيا الورق اليي تســ ــتبفار وهدب   هو وتســ االســ

أـسماءهم مكتوبة عدى ـساق   )ع(اليين قرأ آدم   املبفرة من اهلل بحق أـصحاب الكـساء
 .(3)العري 

 

 .26األعراف :  -7
 .26اعراف:  - 2
ْنها َرَغداك َحْيثس )ع(عن المفزپل بن عمر، قال: قال یبو عبد الله   -3 ال م  : ).. فلما یسپكن الله عز وجل فدم وزوجته الجنة، قال لهما: َوکس

يَن فنظرا الی منزلة محمد وعلي وفاطمة والحسپپ م  ال 
َن الظَّ ونا م  َجَرَن یعني شپپجرن الحنرة َفَتكس ه  الشپپَّ ما َوال َتْقَربا هد  ْ تس ن والحسپپين  شپپ 

لجنة. فقاال: یا ربنا، لمن هده المنزلة؟ فقال الله جل جالله: ارفعا رؤوسپپكما الی سپپا  فوجداها یشپپرف منازل ا واألئمة بعدهم 
العرش، فرفعا رؤوسپهما فوجدا یسپماء محمد وعلي وفاطمة والحسپن والحسپين واألئمة )صپلوات الله عليهم( مكتوبة علی سپا  العرش  

، فقال لهما: انكما ظلمتما ینفسپكما  )ع(ن یتوب عليهما جاءهما جبرئيل بنور من نور الله الجبار جل جالله ..... فلما یراد الله عز وجل ی
بتمني منزلة من فزپپل عليكما، فجزاؤکما ما قد عوقبتما به من الهبوا من جوار الله عز وجل الی یراپپه، فسپپال ربكما بحق األسپپماء  

کرمين علي : محمد، وعلي، وفاطمة، والحسپپن  التي رییتماها علی سپپا  العرش حتی یتوب عليكما. فقاال: اللهم انا نسپپأل  بحق األ 
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برگ درخت بهشپتی که با فن خود را یوشاندند، همان دین بود؛ زیرا در عوالم باالیی، برگ سبز  
نيز با فن خود را یوشپپاند،   با فن خود را یوشپپاند و حوا   )ع(دین اشپپاره دارد و فن برگی که فدمبه  

  )ع(بود، همان کسپپپانی که فدم  )ع(اسپپپتغفار و طلب فمرزش از خداوند به حق اصپپپحاب کسپپپا  
 ( 1)ها را بر سا  عرش خواند.ی فنشده های نوشتهنام

 
 

     
هي الجـنة املدكوتـية، وأيرـــــاً الجـنة    (لعـن  اهلل): الجـنة اليت هرد منـها إبديط (أ)جواب  

الـتالي    )ع(ولكن آدم  ، املدكـية )اـلدنيوـية( موجود   كـ  العوالم املدكـية )اـلدنيوـية(، وـب
ــوســــة إبديط لعـن  اهلل كـاـنت ،دم املوجود   العوالم اـلدنيوـية اليت هي دون الجنة   ـفنن   وســ

 .(2) املدكية )الدنيوية(
بهشپتی که ابليس لعنت الله عليه از فن رانده شپد، بهشپت ملكوتی و نيز بهشپت   -یاسپخ الف

لكی )دنيوی( بود؛ ولی فدم   لكی )دنيوی( موجود بود و درنتيجه وسوسه   )ع(م  ی  در تمام عوالم م 
باشپپپد، برای فدم موجود  تر از بهشپپپت ملكی )دنيوی( میابليس )لع( در عوالم دنيوی که یایين

 (3)بود.
 

 

الشپپپيخ الصپپپدو  :  -اال تبپت علينپا ورحمتنپا، فتپاب اللپه عليهمپا انپه هو التواب الرحيم ...( معپاني األخبپار   والحسپپپين، واألئمپة 
 .1  108ص

جل فدم و همسپپپرش را در هنهامی که خداوند عّزوفرمود: »....    )ع(از مفزپپپل بن عمر روایت شپپپده اسپپپت که گفت: ابو عبد الله    - 1
و هر جا که خواهيد از ثمرات فن به خوشپپپی بخورید و به این درخت نزدیک  و هر چه خواهيد﴿:بهشپپپت سپپپكونت داد، به فن دو فرمود

ی  یس به منزلت و جایهاه محمد و علی و فاطمه و حسپن و حسپين و ائمه .  ﴾ی سپتمكاران درفیيدکه به زمره﴿یعنی درخت گندم  ﴾مشپوید
ترین جایهاه بهشپپت دیدند. گفتند: ای یروردگار ما، این جایهاه از فن  کيسپپت؟ خداوند جل  نهاه کردند و فن را شپپریف یس از ایشپپان  

های محمد، علی، فاطمه، حسپن، حسپين و اسپم جالله فرمود: سپرهایتان را به سپمت سپا  عرش بلند کنيد. سپرهایشپان را بلند کردند و
ائمه که صپلوات یروردگارم بر ایشپان باد را بر سپا  عرش، نوشپته شپده با نور خداوند جبار جل جالله دیدند.... یس فن هنهام که خداوند 

ار شپدن جایهاهی که فزپلی بر به سپویشپان فمد و به فن دو گفت: شپما با خواسپت  )ع(شپان را بادیرد، جبرئيل  عّزوجل اراده فرمود تا توبه
باشپپد. یس یروردگارتان را به حق  شپپما بود، به خود سپپتم روا داشپپتيد، مجازات شپپما هبوا شپپدن از جوار خداوند عّزوجل به زمينش می

نی محمد، علی، ترینان  در نظر تو یعتان را بادیرد. گفتند: خداوندا! ما به حق کریمهایی که بر سپا  عرش دیدید عزیز بدارید تا توبهاسپم
شپان را یدیرفت که  ی ما را بادیری و بر ما رحم فوری. یس خداوند توبهنمایيم که توبهاز تو درخواسپت می فاطمه، حسپن، حسپين و ائمه  

 .1   108....«. معانی االخبار شيخ صدو : ص یدیر و مهربان استاو بسيار توبه
بين العوالم الدنيویة والجنة یو الجنان الملكية تفرقة وااپپپحة، فابليس المحجوب عن )باب  )ع(وهنا فر  السپپپيد یحمد الحسپپپن   -2

 في العوالم الدنيویة، ال في ملكوت الدنيا یو قل في السماء األولی. )ع(الجنة( وسو  ندم 
ی بهشپت د. ابليس از دروازهشپو های ملكی به واپو  تفاوت قائل میبين عوالم دنيوی و بهشپت یا بهشپت  )ع(سپيد الحمد الحسپن   - 3

 را در عوالم دنيوی وسوسه نمود نه در ملكوت دنيا یا همان فسمان اول. )ع(محجوب و به دور بود و فدم
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أما إشــــارت  لدشــــجرة وكلنها حا،ــــرة عند  )لعن  اهلل(، فنن امار األشــــجار عدى هي   

إنمـا هي   ..، فـالتفـاحـة والحناـة والتني    األر؟ إنمـا هي وهور وتجدي لعدم آل محمـد
 .(1)  )بهم تراقون(، كما ورد   الدعاء   الرواية عنهم بركات عدم آل محمد 

اینكه شپيران )لع( به درخت چنان اشپاره کرد که گویی کنار فن اسپت، از فن جهت بوده اسپت 
بپاشپپپنپد؛  می )ع(هپای درختپان بر این زمين، صپپپرفپاك تجّلی و ظهوری از علم فل محمپد  کپه ميوه 

طورکه در دعا  باشپپند؛ هماننمی  )ع(لم فل محمد سپپيب، گندم، انجير و ... چيزی جز برکات ع
 (2)( .شویدها روزی داده میی فنبه واسرهوارد شده است: ) )ع(از معصومين 

 
 ****** 

 
 [ ! ها داشنت خداوند متعال در نجاست   ی تجد   ی شره    : 4واب ]سؤال/ج 

 
ــؤال/ فكي   ،  املوجوداتومتجدي    ،  : إ ا كـان اهلل موجوداً   كـ  مكـان واـمان۴ ســ

  يمكن دفع شرهة وجود  وتجدي  سرحان  بالنسرة لدنجاسات؟
 

ها موجود اسپت و در موجودات تجّلی دارد، ها و زمانی مكان: اگر خداوند در همه۴یرسپش  
 ی وجود داشتن و تجّلی او در نجاسات را یاسخ داد؟توان شبههچرور می

 

 

: )ان اللپه خلقنپا فپأحسپپپن صپپپورنپا )ع(. وعن یبي عبپد اللپه 244ص  2رواه الكليني في الكپافي : ج  )ع(فقرن من دعپاء لممپام البپاقر    -1
ولسانه الناطق في خلقه ویده المبسوطة علی عباده، بالریفة والرحمة ووجهه الدي یمتی منه وبابه الدي یدل عليه  وجعلنا عينه في عباده

وخزانه في سپمائه ویراپه، بنا یثمرت األشپجار ویینعت الثمار، وجرت األنهار وبنا ینزل غيث السپماء وینبت عشپب األرض وبعبادتنا عبد 
 .144ص 1في : جالله ولوال نحن ما عبد الله( الكا

روایت شپپده اسپپت که    )ع(الله روایت کرده اسپپت. از ابو عبد 244ص  2که کلينی در کافی: ج  )ع(فرازی از دعای امام محمد باقر    - 2
های ما را نيكو سپپپاخت، و ما را در ميپان بنپدگانش چشپپپم خود قرار داد، و در ميپان خلقش زبان خداوند ما را ففرید و صپپپورتفرمود: » 

ی خویش قرار داد که از فن سپو به او گرایند و ی مهر و رحمتش بر بندگان خود نمود، و ما را چهرهگویای خود کرد، و ما را دسپت گشپوده
ها به  فورند، و ميوهداران خود در فسپمان و زمينش نمود، به سپبب ما درختاْن ميوه میکند، و ما را خزانهبابی سپاخت که بر او داللت می

روید، و به عبادت ما، خداوند ریزد، و گياه زمين میمی شپپپوند، و به سپپپبب ما باران فسپپپمان فرورسپپپند، و رودها جاری میمی یختهی
 .144ص  1!«. کافی: ج شدشود که اگر ما نبودیم، خدا یرستيده نمییرستش می
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ـب     ،أو أـن  فيهـا،  ـن  جزء منهـاأالجواب: يجـب معرفـة أن تجدي اهلل   املوجودات ال يع   

وال يظهر إال بنور اهلل، ســواء بيلع أقرب أو أبعد املوجودات  ،ن  ال يقوم موجود إال باهللأيع   
 . واهلل ليط كمثد  عء، عن  سرحان 

ارد به این معنا نيسپت که او جزئی از که خداوند در موجودات تجّلی دیاسپخ: باید دانسپت این
باشپد، بلكه به این مفهوم اسپت که موجود، قوامی ندارد مهر با خداوند و  ها میها یا درون فنفن

هپا نسپپپبپت بپه خپدای  ترین موجودات و چپه دورترین فنظهوری نپدارد مهر بپا نور خپدا، چپه نزدیپک
 چيزی همانند خدا نيست.سبحان، و هيچ

 
ــمط الشــ نور  األر؟   فكون  عدى  ــمط موجودة  الشــ أن  يع   ال  األر؟  عدى  ،  موجوداً 

 . وكوننا نر  األـشياء عدى األر؟ بنور الـشمط ال يع  أن نور الـشمط مـستقر عدى األر؟
ومؤارة باألر؟ بشــك  أو باخر، مع أن  ، بدى، الشــمط متجدية   األر؟ بشــك  أو باخر

النجاسـة لنا لنراها بلعيننا ال يع     وإوهار نور الشـمط،  نورها وتلا،ها يسـع األر؟ وب،ها
 أن نور الشمط تنجط بها أو انفع  بمسها. 

که نور خورشپيد بر زمين موجود اسپت به این معنا نيسپت که خورشپيد روی زمين قرار دارد؛ این
بينيم به این مفهوم نيسپپت که نور  که ما اشپپيای موجود بر روی زمين را با نور خورشپپيد میو این

وی زمين قرار گرفته اسپت بلكه خورشپيد به شپكل یا صپورتی در زمين متجّلی گشپته  خورشپيد بر ر 
که نور و تاثير خورشپيد، زمين و چيزهای دیهر جا در زمين اثرگدار اسپت؛ با اینو به نحوی از فن

که نور خورشيد باعث شود نجاست برای ما نمودار گردد تا ما با چشمان خود گيرد. اینمیرا دربر
شپپپود یا با لمس کردن فن  بينيم، به این مفهوم نيسپپپت که نور خورشپپپيد با فن نجس میفن را ب

 کند.تغييری می
 

 : ولتو،يو الصورة أكرث أقول
بحسـب البالب  ، وأما ودمة مشـوبة بالنور ،  إن املوجودات املخدوقة أما نور مشـوب بالظدمة

إال املكدفني كـاإلنط  ،  ولكـ  موجود مخدوق مـقام ـااـبت ال يتب،.  الظدـمة أو النور ،  عديـها 
ــرـحاـن   والجن ــرو   فدكـ  واـحد منهم االختـيار أن يق ب من النور ـبالـااـعة هلل ســ حن يصــ

حن   أو أن يق ب من الظدمة بمعصـــية اهلل ســـرحان . نوراً مشـــوباً بالظدمة وكْ  بحســـر 
االرتقاء   النور ويتمزي اإلنسـان بلن ل  قابدية  .  وكْ  بحسـر ، يصـرو ودمة مشـوبة بالنور 

ل  قابدية التساف    الظدمات حن   وأيراً ،  حن ال يداني  مدع مقرب ويصرو فوق املًئكة
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يٍم   اُم  : ال يداني  إبديط )لعن  اهلل( وجند  األرجاا ني َتَقوي ــَ َحسـ

َ
اَن  ي أ ــَ ﴿َلَقَد َخَدَقَنا اإَلنَسـ

دينَي﴾  َسَفَ  َسافي
َ
  .(1)َرَدَدنَاُ  أ

 گویم:بيشتر میبرای تواي  
که  اند و یا ظلمت فميخته با نور، براسپپا  این موجودات  ففریده شپپده، یا نور فميخته با ظلمت 

یپک غپالپب بپاشپپپد: ظلمپت یپا نور. هر موجود  مخلوقی نيز مقپامی ثپابپت و بپدون تغيير دارد بپه  کپدام
برداری از رمانیک از این دو را چنين اختيپاری هسپپپت که با ف جز مكّلفين ماننپد انس و جن؛ هر

یک به فراخور هرکه نوری فميخته با ظلمت گردد پپپپپ خداوند سپپبحان به نور نزدیک شپپود تا این
گاه که  ی مخالفت با خدای سپپبحان به ظلمت نزدیک گردد تا فنپپپپپپ و یا به واسپپرهحال خود

تفاوت دارد پپ. انسان از این بابت تمایز و یک به فراخور حال خودهرظلمتی مخلوا با نور گردد پپ 
ی مقّربی بپه او نزدیپک نشپپپود و برتر از توانپد بپه حپدی در نور ارتقپا یپابپد کپه هيچ فرشپپپتپهکپه می

فرشپپتهان گردد و نيز این قابليت را دارد که در ظلمات چنان فرو رود که حتی ابليس )لعنت الله  
که ما فدمی را در  تر شپود(: ﴿ها نيز یسپت عليه( و لشپكریان یليدش نيز نزدیک او نهردند )و از فن

 . (2)﴾ی فروتران گردانيدیم گاه او را فروتر از همهنيكوترین اعتدال بيافریدیم * فن
 

أو العـق   ،    محـمد  وهو،  إنســـــان  مخدوق   عوالم النور هو  موجودأرقى    ومن املعدوم أن  
 .(3)األول

ی 
ّ
ترین موجود مخلو  در عوالم نور، انسپپان اسپپت و او، حزپپرت مشپپخص اسپپت که مترق

 (4)باشد.یا عقل اول می )ص(محمد 
 

 

 .5 – 4التين :  -1
 .5و  4تين:  -2
. وفي حدیث 442ص 1وعترته الهپدان المهتپدین ...( الكپافي: ج : )یا جابر، ان اللپه یول ما خلق َخلق محمپد  )ع(قال یبو جعفر   -3

عن النبي، قپال: )یول مپا خلق اللپه العقپل( . وروي برریق فخر: )ین اللپه عز وجپل لمپا خلق العقپل قپال    97ص 1فخر في بحپار األنوار : ج
فقال تعالی: وعزتي وجاللي ما خلقت خلقاك هو یکرم علي من ، ب  یثيب وب  یعاقب، وب  فخد  له: یقبل فأقبل، ثم قال له: یدبر فأدبر،

 وب  یعري(.
....«.  ی او بودیپافتپهی هپدایپتکننپدهو عترت هپدایپت  ای جپابر! اولين مخلوقی کپه خپداونپد بيپافریپد محمپدفرمپایپد: » می  )ع(ابو جعفر -4

اولين چيزی کپه خپداونپد از یيپامبر روایپت شپپپده اسپپپت کپه فرمود: »   97ص   1بحپار االنوار ج  . در حپدیثی دیهر در  442ص    1کپافی: ج 
که خداوند عّزوجل عقل را ففرید به او فرمود: یيش فی. یس یيش »هنهامی  و به طریق دیهری روایت شپپپده اسپپپت:ففرید، عقل بود« 

ی تو تر از تو نيافریدم، به واسپرهلم سپوگند، خلقی بزرگفمد. سپاس فرمود: برو. یس رفت. سپاس خداوند متعال فرمود: به عّزت و جال
 «.کنمی تو اعرا میگيرم و به واسرهی تو میکنم، به واسرهی تو عقوبت میدهم و به واسرهیاداش می
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ــان ــاً إنسـ ــف  موجود مخدوق   عوالم الظدمة هو أيرـ الجه  فقد    وهو،  وهو الثاني، وأسـ

 . (1) عنهم أدبر ولم يقر ، كما   الحديث 
باشپد، و طبق و فروترین موجود مخلو  در عوالم ظلمت نيز انسپان اسپت؛ او همان دومی می

 (2)نقل شده او جهل است که یشت کرد و رو ننمود. )ع(حدیثی که از معصومين 
 

ــان املؤمن: ومما تقدم ــاف  اإلنســ ــية يتســ ب  وبك  التفاتة إلى الدنيا  ،  فنن بك  معصــ
ــة والرجط ونـار جهنم،  وبفدـة عن اهلل ينبمط   الظدمـة ولهـيا جعـ  ،  ويمط النجـاســـ

ــوء والبســـــ  ــوء مـث  ، إن املؤمن ال ينجط):  وـقد ورد عنهم  ، الو،ــ ويكفـي    الو،ــ
وإنما  ،    اليي يواقعها يتنجط  ن  إو،  الدنيا كدها نجاسـة الفان أن   مما يفهم من ، (3)(  الدهن

 )ع( وقد صــر  أم، املؤمنني ، وتعالىن  ال يتنجط بكرامة من  ســرحان   أأكرم اهلل املؤمن  
ــفـها   ،(4)  (الدنـيا جيـفة وهًبـها كًب):  أن   ،  (5)(  عراق خنزير   يد مـجيوم)بلنـها:    )ع(ووصــ

 ب  هي  هي الحقيقة يكشفها اهلل ألوليائ .، يرالب )ع(عدياً  وال تتوهم أن  
کند و حتی با هر  میگردد که انسپان مممن  با هر معصپيت تنزل  چه گدشپت مشپخص میاز فن

شپپود و نجاسپپت و یليدی و فتش جهنم ور میالتفات به دنيا و غفلت از خداوند، در ظلمت غوطه
روایت )ع(  کند و به همين دليل واپپو و غسپپل قرار داده شپپده اسپپت. از معصپپومينرا لمس می

 

: )ع(ه  وعنده جماعپپپپپة من مواليه، فجری رکر العقل والجهل، فقال یبو عبد الل )ع(عن سپپماعپپپپپة، قال: کنت عند یبي عبد الله   -1
: )ان الله  )ع()اعرفوا العقل وجنده، والجهل وجنده تهتدوا(، قال سپپپماعة: فقلت جعلت فدا  ال نعرف اال ما عرفتنا، فقال یبو عبد الله  

جپل ثنپاؤه خلق العقپل وهو یول خلق خلقپه من الروحپانيين عن یمين العرش من نوره فقپال لپه یقبپل فپأقبپل، ثم قپال لپه: یدبر فپأدبر، فقپال 
، فقپال لپه یدبر اللپه   تبپار  وتعپالی : خلقتپ  خلقپاك عظيمپاك ، وکرمتپ  علی جميع خلقي. قپال: ثم خلق الجهپل من البحر األجپاج ظلمپانيپاك

 .110ص 1فأدبر، ثم قال له یقبل فلم یقبل، فقال له: استكبرت؟ فلعنه ...( بحار األنوار : ج
دارانش نيز نزدش بودند. یاد عقل و جهل به ميان فمد. ابو بودم و جماعتی از دوسپت  )ع(از سپماعه نقل شپده اسپت: نزد ابو عبدالله -2

گوید: گفتم: ما چيزی «. سپپپماعه میعقل و لشپپپكریانش و جهل و لشپپپكریانش را بشپپپناسپپپيد تا هدایت شپپپویدفرمود: »   )ع(عبدالله  
بلند مرتبه عقل را ففرید. او اولين مخلوقی از روحانيون بود  خداوندفرمود: »   )ع(اللهای. ابو عبدچه شپپما به ما فموختهدانيم جز فننمی

که از سپمت راسپت عرش از نورش بيافرید. به او فرمود: یيش فی، یيش فمد و سپاس فرمود: برو، رفت. خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
لقی عظيم خلق کردم و بر جميع خالیقم برتری دارم. سپاس جهل را در دریای شپور   تشپنهی بيافرید. به او فرمود: یشپت کن،  تو را بر خس

 .110ص  1....«. بحار االنوار: ج رفت. ساس فرمود: بازگرد، و بازنهشت. به او فرمود: تكّبر کردی؟ و لعنتش نمود
ء  ، قال: )انما الواپوء حد من حدود الله ليعلم الله من یريعه ومن یعصپيه وان المممن ال ینجسپه شپي )ع(ورد ییزپاك عن یبي جعفر  -3

 .21ص 3انما یكفيه مثل الدهن( الكافي : ج
 .237ص 32شر  احقا  الحق للمرعشي ج -4
 . 236/ موعظة رقم  52ص 4شر  محمد عبده : ج –نه  البالغة  -5
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ن  و انسپا   (1)«کندشپود و واپو مانند روغن کفایتش )یاکش( میمممن نجس نمیشپده اسپت: »
شپود. که در فن واقع شپود نجس میفهمد که دنيا سپراسپر نجاسپت اسپت و کسپیزیرک از فن می

خداوند سپبحان و متعال به خاطر کرامتی که نسپبت به مممن دارد، چنين قرار داده اسپت که او  
ای اسپپت و طالبان فن،  دنيا الشپپهتصپپری  فرموده اسپپت: »)ع(  المممنينشپپود. اميرنجس نمی

توصپيف فرموده اسپت.  (3)«اسپتخوان خوکی در دسپت بيماری جدامیو فن را به »  (2)«هایندسپگ
کنپد بلكپه این حقيقتی اسپپپت کپه خپداونپد برای اوليپای خود مبپالغپه می)ع(  گمپان مبر کپه علی

 گرداند.فشكار می
 

 ****** 
 

 
 [ ها ی سایر سور  ی فاتح  با بسمد  : تفاوت بسمد  سور  5واب ]سؤال/ج 

 
تختد  بسـمدة الفاتحة عن بسـمدة بقية سـور القرآن؟ وه  ال سـمدة جزء  : ه  ۵  سـؤال/

 من السورة؟!
های قرفن متفاوت اسپت؟  ی سپوره های بقيهی فاتحه با بسپملهفیا »بسپمله« سپوره :  ۵یرسپش  

 و فیا بسمله، جزئی از سوره است؟
 

القرآن هي صــورة  وال ســمدة   جميع الســور   ،  (4)الجواب: بســمدة الفاتحة هي األصــ   
فك   ،  والفاتحة   بســمدة الفاتحة،  فالقرآن كد    الفاتحة  ،لجزء من بســمدة الفاتحة

  بقية    ماأ،  وال ـسمدة آية من آيات ـسورة الفاتحة،  بـسمدة   القرآن هي   بـسمدة الفاتحة
  ولكنها ليست آية من آيات السورة.، السور فال سمدة جزء من السورة

 یاسخ:

 
کند و کسپپی اطاعتش میواپپو حّدی از حدود خداوند اسپپت تا بداند چهروایت شپپده اسپپت که فرمود: »  )ع(همچنين از ابو جعفر  -1

 . 21ص  3«. کافی: ج  کندکند، و در واو چيزی مانند روغن است که کفایتش میاش، و چيزی مممن را نجس نمیکسی نافرمانیچه
 .237ص  32شر  احقا  الحق مرعشی: ج  -2
 .236، نصيحت شماره 52ص  4نه  البالغه پ شر  محمد عبده: ج  -3
ویكون کلپه في القرفن، وعلم القرفن في سپپپورن الفپاتحپة، وعلم الفپاتحپة في بسپپپم اللپه  : )ان علم مپا کپان )ع(عن سپپپيپد الموحپدین    -4

 .315ص 1الرحمن الرحيم ( نور البراهين للسيد نعمة الله الجزائري : ج
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های قرفن، صپورتی برای  و بسپمله در سپایر سپوره   (1)فاتحه، اصپل و ریشپه اسپت  یبسپمله سپوره 
ی فاتحه و  ی قرفن در سپوره گر فن جزء هسپتند(؛ همهباشپند )که نمایانجزئی از این اصپل می

فاتحه )مسپپتتر(   یفن اسپپت و هر بسپپمله قرفن، در بسپپمله سپپوره   ی فاتحه در بسپپملهسپپوره 
که بسپپمله در سپپایر  حالیسپپت درهای فن اای از فیهفاتحه، فیه  یباشپپد. بسپپمله در سپپوره می

 .باشندای )مستقل( از فیات فن سوره نمیها، جزئی از سوره هستند ولی فیهسوره 
ــمـاء الثًاـة يات اإللهيـة هي أركـان   (2)(  اهلل، الرحمن، الرحيم: )واألســ   الًهوت أو اـل

، لهية اهللواألســماء الثًاة هي مدينة الكماالت اإل  االســم األعظم األعظم األعظم )هو(.
 . الرحمن الرحيم: بابها الظاهر والراهن

در الهوت یا همان رات اقد  الهی یرکان    (3)گانه یعنی »الله، الرحمن و الرحيم«های سهنام
ی کماالت الهی هسپتند؛  گانه همان مدینههای سپهاسپم اعظم اعظم اعظم )هو( هسپتند؛ نام

 درون( دارد یعنی الرحمن الرحيم.یعنی الله که درب ظاهر )بيرون( و درب باطن )
 

ــماء الثًاة   الخدق هي محمد وعدي وفاهمة، أو مدينة العدم: محمد، وبابها   وهي  األسـ
 الظاهر والراهن: عدي وفاهمة.

  ی زهرا و فپاطمپه)ع(  و امپام علی)ص(  ی در َخلق، حزپپپرت محمپدگپانپههپای سپپپهاین نپام
لم )شهر  باشند؛ یعنی مدینهمی و درب ظاهر و باطن فن علی و فاطمه )ص(  دانش(، محمدی ع 

 باشند.می )عليهما السالم(
 

وهي  األســماء الثًاة هي: أركان االســم األعظم األعظم )اهلل، الرحمن، الرحيم( ﴿ُق ي  
َسَماُء الَُحَسىَن﴾ 

َ
اً َما َتَدُعوا َفَد ُ اأَل ي 

َ
َحَمَن أ وي اَدُعوا الر 

َ
َ أ  ُ  .(4)اَدُعوا ا

 
ی فاتحه  سپورهچه هسپت، جملهی در قرفن وجود دارد و علم قرفن در چه بوده و فنعلم  فنروایت شپده اسپت: »  )ع(از سپيد موّحدین   -1

 .315ص 1«. نور البراهين سيد نعمت الله جزایری: جباشدو علم فاتحه در بسم الله الرحمن الرحيم می
یعری السيد صورن وااحة عن األسماء الثالثة : )الله، الرحمن، الرحيم( یرکان االسم )األعظم، األعظم، األعظم( في تفسير سورن   -2

 الفاتحة، فراجع .
کشپند؛ ارکان اسپم »اعظم ی »الله، رحمن و رحيم« را به تصپویر میگانهی فاتحه صپورت وااپحی از اسپامی سپهر سپورهسپيد در تفسپي  -3

 اعظم اعظم«. مراجعه نمایيد.
 .110اإلسراء :  -4
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بهو خدا را  باشپپند: ﴿گانه َارکان اسپپم اعظم اعظم )الله الرحمن الرحيم( میهای سپپهن نامای
 . (1)﴾های نيكو است کدام را بخوانيد برای او نامبخوانيد یا رحمان را بخوانيد، هر

 
هي االســـم األعظم، فمحمد من اهلل،  ،  (محمد وعدي وفاهمة)وهي  األســـماء الثًاة أي 

وعدي وـفاهـمة من رحـمة اهلل، فهم الرحمن الرحيم،  .  ـب  هو اهلل   الخدق،  اهللفهو كـتاب 
اً﴾ ي  َدٍق َعدي َنا َوَجَعَدَنا َلُهَم ليَساَن صي َن َرَحَمتي  .(2) ﴿َوَوَهَرَنا َلُهَم مي

گانه یعنی »محمد، علی و فاطمه« خود اسپپم اعظم هسپپتند؛ یس محمد از های سپپهاین نام
بلكه او تجّلی خداوند در َخلق اسپت، و علی و فاطمه از رحمت خداوند    خدا اسپت و او کتاب خدا

ها ارزانی داشپپتيم و  و از رحمت خویش به فنباشپپند: ﴿ها )الرحمن الرحيم( میهسپپتند؛ یس فن
 .(3)﴾ها زبان نيكوی بلندمرتبه قرار دادیم برای فن

 
،  كامدة لهي  ال سـمدة وال سـمدة   جميع السـور صـورة ب،  ،  وبسـمدة الفاتحة حقيقة
وكلن بســمدة الفاتحة تقع   مركز تحيا  مجموعة من  .  ب  تعكط جهة من جهاتها

ــورة من جـهة معيـنة تختد  عن األخر ،  املراـيا و  نفط  ،  كـ  واحـدة منـها تعكط صــ
ألنها  ؛  نها تشـــ ك مع الحقيقةأكما  ،  الوقت تشـــ ك جميع الســـور بلنها لحقيقة واحدة

 .تعكسها من جهة معينة
ها نمایی غيرکامل )جزئی( از این  ی فاتحه، حقيقت اسپت و بسپمله در سپایر سپوره بسپمله سپوره 

ی فاتحه در کنند. گویا بسپپمله سپپوره یک جهتی از جهات فن را منعكس میحقيقت اسپپت و هر
هپا  کپدام از این فینپه کننپد و هرهپا فن را احپاطپه میای از فینپهگيرد کپه مجموعپهمرکزی قرار می

کنپد و در عين حپال از جهپت معّينی از فن را کپه بپا دیهری متفپاوت اسپپپت، منعكس می  نمپایی
ها با حقيقت  ی فنطور که همپهشپپپوند، همپانها در حقيقتی واحد مشپپپترک میی سپپپوره همپه

 کنند.که هر کدام، جهتی معين از فن نور اصلی را منعكس می شوند؛ چرامشترک می
 

 
 .110اسراء:  -1
 .50مریم :  -2
 .50مریم:  -3
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ــمـدة الـفاتحفدو مثـدت لعقـدع القرآن لوـجدت ب ــســ ــور ـــــــ ة نقـاة ـتدور حولـها جميع الســ

ف سـمدة الفاتحة  ،  وجميع ما جاء ب  األن ياء واملرسـدني  ،  ب  والتوراة واإلنجي ،  القرآنية
 هي الرسالة والوالية والرداية والنهاية.

م نمایی، بسپمله سپوره  یابی  ای میی فاتحه را همانند نقرهیس اگر قرفن را با عقل خود تجسپّ
رد فن میکپه همپه ی یيپامبران و  چپه را کپه همپهچرخپد؛ حتی تورات و انجيپل و هر فنی قرفن گ 

ی فاتحه، رسپالت، والیت، سپرفغاز و نهایت یس بسپمله سپوره  اند.با خود فورده   )ع(فرسپتادگان  
 .است 
 

 ****** 
 

 
 [ است   ن املؤمنی ر ی تمام قرآن در »باء« و آن »باء« همان ام   ک  ن ی ا   ی معن :  6جواب ]سؤال/ 

 
 هو النقاة؟ )ع(وأن أم، املؤمنني عدي ، ن القرآن كد    نقاة الراءأ: ما معىن ۶ سؤال/

فن نقره اسپپت، چه )ع(  المممنين علیی »باء« اسپپت و اميرکه قرفن در نقره: این۶یرسپپش  
 معنایی دارد؟

 
  .ويتقاهر محتوا  من أـسفد  ، وبدأ يفيك عدى ب،  الراء هي: وعاء امتنالجواب: إن هي ة 

ا   ــتقـر  الفيك من أعً :  ن هيـ ة النون هيأكـم   ،ويتـقاهر فـي  العدم من موال ،  وـعاء يســ
َدماً﴾ َدنيي عي  .(1) ﴿َوُقَ  َرب  اي

کند و میشپپكل »باء« به صپپورت ظرفی اسپپت که لبریز گشپپته، بر دیهران افااپپه    یاسپپخ:
طور که شپكل نون نيز به صپورت ظرفی اسپت چكد. همانمحتوای فن از یایينش قرره قرره می

لم از موالیش قرره قرره در فن میکپه از بپاالیش فيض را دریپافپت می و بهو:    چكپد. ﴿کنپد و ع 
 . (2)﴾ یروردگارم، بر علمم بيافزای

 

 

 .114طپه :  -1
 .114طه:  - 2
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َقَدمي   بـــــ )َن(، وخاهب اهلل سرحان  وتعالى رسول  الكريم محمداً  

قال تعالى: ﴿َن َوالَ
 .(1) َوَما َيَسُاُروَن﴾

را با »ن« مورد خراب قرار داده   )ص(خدای سبحان و متعال یيامبر کریمش حزرت محمد
 . (2)﴾ نویسندچه مینون، سوگند به قلم و فن فرماید: ﴿است. حق تعالی می

 
  اســم لرســول اهلل،  نَ ) :)ع(، قال اإلمام الصــادق  )ع(عدي  :   هي  ا،ية فهو  موأما القد

 .(3)( )ع(والقدم اسم ألم، املؤمنني 
اسپت و   )ص(ْن اسپم رسپول اللهفرماید: »می)ع(  امام صپاد اسپت.  )ع(  در این فیه قلم علی

 (4)«.باشدمی)ع( قلم اسم اميرالمممنين
 

فهو سـاعة  ، والقدم يلخي املداد من )َن( وينقد  إلى الكتاب ويسـار في . فالقدم ل  أحوال
فهو ، )ع(وكيلع أم، املؤمنني ، وســاعة نقاة الراء، وســاعة نقاة النون ،نون وســاعة باء

ــول اهلل    (5)فهو الـراء ونقـاة الـراء  . فمـن  يـفا؟ عدى الخدق، وـباب ـمديـنة العدمـباب رســ
ــول  . والقدم وامـلداد اـليي يحمـد  القدم ولدنقاـة أحوال فهي الفيك الـناال من اهلل إلى الرســ

ة من اهلل إلى ـــناالة الـــإلى الخدق. فالنقا )ع(، ومن عدي  )ع(إلى عدي   ، ومن الرسول  
 هو )ن( ونقاة النون أيراً.  والرسول،   هي القرآنـرسول

نویسپپپپد. قلم را کنپد و در فن میگيرد و فن را بپه کتپاب منتقپل میقلم، جوهر را از »ن« می
ی باء. ی نون اسپت و سپاعتی نقرهاحوالی اسپت؛ سپاعتی نون اسپت و سپاعتی باء. سپاعتی نقره

و باب شپهر علم اسپت و از   )ص(گونه اسپت؛ ایشپان باب رسپول اللهنيز همين  )ع(اميرالمممنين  
و قلم و جوهری اسپت که قلم )فن    (6)ی باء اسپت شپود، یس او باء و نقرهفااپه میاو بر خلق ا

کنپد. برای نقرپه )نيز( احوالی وجود دارد؛ نقرپه، فيض نپازل شپپپده از جوهر را( بپا خود حمپل می
 

 .1القلم :  -1
 .1قلم:  - 2
 .583 – 582ص 8مستدر  سفينة البحار للشيخ علي النمازي : ج -3
 .583و  582ص  8مستدرک سفينة البحار شيخ علی نمازی: ج  -4
: )ان علوم الكون کلها في القرفن، وعلوم القرفن کلها في السپپبع المثاني، وعلوم السپپبع )ع(والحدیث هو ما ورد عن یمير المممنين   -5

 .231البسملة، وعلوم البسملة في النقرة، وینا تل  النقرة( األربعون حدیثاك للشيخ ابراهيم الخوئي : صالمثاني في 
علوم هسپپتی، جملهی در قرفن اسپپت و تمام علوم قرفن در سپپبع مثانی )فاتحه( و روایت شپپده اسپپت: »   )ع(المممنين  حدیثی از امير -6

 .231«. چهل حدیث شيخ ابراهيم خویی: ص است و من فن نقره هستمعلوم سبع مثانی در بسمله و علوم بسمله در نقره 
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ی نپازل  بر خلق اسپپپت. نقرپه  )ع(و از علی  )ع(  بر علی  )ص(و از یيپامبر )ص(خپداونپد بر یيپامبر  
ی نون  همپان »ن« و نيز نقرپه  )ص(بر یيپامبرش قرفن اسپپپت، و یيپامبرشپپپده از سپپپوی خپدا  

 باشد.می
 

ــرة لعدي   ام إن   ــول بالنسـ ــول   )ع(الرسـ ــرة لدرسـ   يمث  الراء ونقاة الراء، وعدي بالنسـ
 بالنسرة لدخدق يمث  الراء ونقاة الراء. )ع(يمث  )ن( ونقاة النون، وعدي 
 )ص(ی باء اسپپت و علی نسپپبت به یيامبر  مانند باء و نقره  )ع(سپپاس یيامبر نسپپبت به علی  

 باشد.ی باء میی نون است و علی نسبت به خلق، مانند باء و نقرهمانند »ن« و نقره
 

 

 ****** 
 

 
پروردگار من    د ی ستار ، ما  و خورش   د ی گو ی م   م ی چگون  ابراه :  7واب ]سؤال/ج 

 [ است؟ 
 

ــؤال/ أن يقول عن الكوكـب أو   )ع(: كي  يديق بنه من أولي العزم وهو إبراهيم  ۷  ســ
 القمر أو الشمط بلن  ربي؟!

، سپتاره، )ع(:چهونه سپزاوار اسپت که یيامبری از یيامبران اولو العزم همانند ابراهيم  ۷یرسپش  
 ماه یا خورشيد را یروردگار خود بخواند؟!

 
ــ  ــهادة )ع(من إبراهيم    الجواب: متوهم من يظن أن هيا الكًم حصـ أي    ،    عالم الشـ

لدتركـيت بقوـم  ؛  ربـما أـعاد    ـهي  الحـياة اـلدنـيا  )ع(ن كـان إبراهيم إـهي  الحـياة اـلدنـيا و
 .(1)أو األروا  املحركة لها ، هي  الكواكباليين يعردون 

 

عن علي بن محمد بن الجهم، قال: حزپرت مجلس المأمون وعنده الراپا علي بن موسپی عليهما السپالم، فقال له المأمون: یا بن   -1
، فكان فيما سپأله في األنبياء   رسپول الله، یليس من قول  ین األنبياء معصپومون؟ قال: )بلی(. قال: فسپأله عن فیات من القرفن

ي(، فقپال الراپپپا )ع(ین قپال لپه: فپأخبرني عن قول اللپه عز وجپل في ابراهيم  يْپلس َریی َکْوَکبپاك قپاَل هپدا َرب  ا َجنَّ َعَليْپه  اللَّ : )ان )ع(: )َفَلمپَّ
وقع الی ثالثة یصپناف: صپنف یعبد الزهرن، وصپنف یعبد القمر، وصپنف یعبد الشپمس، ورل  حين خرج من السپرب الدي  )ع(ابراهيم  

اخفي فيپه، فلمپا جن عليپه الليپل فریی الزهرن قال: هدا ربي؟! علی اإلنكپار واالسپپپتخبپار، فلمپا یفل الكوکب قال: ال یحب انفلين؛ ألن 
قدیم، فلما ریی القمر بازغاك قال: هدا ربي؟! علی اإلنكار واالسپتخبار، فلما یفل قال: ل ن األفول من صپفات المحدک ال من صپفات ال
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حاصپل )ع(  که گمان کند این سپخن در عالم شپهادت یعنی در این دنيا از ابراهيمیاسپخ:کسپی
فن را در زندگی این دنيا تكرار   )ع(چند ممكن اسپت ابراهيم  شپده، دچار یندار و توّهم اسپت، هر

شپپپپان را کرده بپاشپپپپد؛ بپه جهپت نكوهش قومش کپه این سپپپتپارگپان یپا اروا  حرکپت دهنپده 
 (1)یرستيدند.می

 
ـــية  ن  أوالحقيـقة  ــحـاب العقول الـتاـمة من  محـمداً وآل محـمد ح،ت أنوارهم الـقدســ أصــ

 . (3)املدع العًم سرحان   حن ونوا أنهم  ،(2)األن ياء العظام واملًئكة الكرام 

 

کونن من القوم الزپالين، فلما یصپب  وریی الشپمس بازغة قال : هدا ربي؟! هدا یکبر من الزهرن والقمر، علی اإلنكار   لم یهدني ربي أل
ي َبر يواالسپتخبار ال علی اإلخبار واإلقرار، فلما یفلت قال ل ن  ْوم  ا 

َ
وَن ألصپناف الثالثة من عبدن الزهرن والقمر والشپمس: یا ق ر کس

شپْ ا تس مَّ ء  م 
يَن(. وانمپا یراد ابراهي  ر ک 

شپپپْ َن اْلمس نَپا م 
َ
يفپاك َومپا ی ْرَض َحن 

َ
مپاوات  َواأْل ي َفَرَر السپپپَّ د 

لپَّ َي ل  هْپتس َوْجه  ي َوجَّ ن  بمپا قپال ین یبين لهم برالن    )ع(م ا 
ثبپت عنپدهم ین العبپادن ال تحق لمپا کپان بصپپپفپة الزهرن والقمر والشپپپمس، وانمپا تحق العبپادن لخپالقهپا، وخپالق السپپپمپاوات  دینهم، وی

 
َ
يَم َعلی ق ْبراه  نپا فَتْينپاهپا ا  تس جَّ لْپَ  حس ه  . فقپال واألرض، وکپان مپا احت  بپه علی قومپه ممپا یلهمپه اللپه عز وجپل وفتپاه کمپا قپال عز وجپل: َوت  ْومپ 

 .1  197ص 1: ج)ع(در ، یا بن رسول الله( عيون یخبار الراا  المأمون: لله
قرار    از علی بن محمد بن جهم روایت شپپده اسپپت: مأمون در مجلس حااپپر شپپد در حالی که در برابرش علی بن موسپپی الراپپا -1

«. یس از او بلهفرمودند: » گویيد یيامبران معصپوم هسپتند؟ امام )ع( مهر شپما نمی  داشپت. مأمون به او گفت: ای فرزند رسپول خدا
سواالتی در خصوص فیات قرفن کریم در مورد انبيا یرسيد که در بينشان سوالی بود که در فن مأمون گفت: یس مرا از مفهوم این سخن  

﴾ . امام   ای دید. گفت: این اسپت یروردگار منچون شپب او را فرو گرفت، سپتاره خبر بده: ﴿ )ع(  خداوند عّزوجل در مورد حزپرت ابراهيم
یرسپپتيدند، گروهی ماه را و گروهی دیهر ی زهره را میدر جمع سپپه گروه قرار داشپپت؛ گروهی سپپتاره )ع(ابراهيم  فرمودند: »  )ع(راپپا 

که شپب او را فرا گرفت،  جا ینهانش کرده بودند خارج شپد. زمانیاز مخفيهاهی که در فن )ع(خورشپيد را و این در زمانی بود که ابراهيم  
من : » ی زهره غروب کرد گفتکه سپتارهو هنهامی؟!«  فیا این یروردگار من اسپت: » گفت  زهره را دید. از روی انكار و اسپتخبار یسپتاره

که ماه را در حال  زمانی«. های حادک اسپت نه از صپفات قدیم )ازلی(ها را دوسپت ندارم؛ زیرا غروب کردن از صپفات یدیدهغروب کننده
اگر یروردگپارم مرا  : » کپه مپاه غروب کرد گفپتهنهپامی؟!« فیپا این یروردگپار من اسپپپت: » ار و اسپپپتخبپار گفپتطلوع کردن دیپد از روی انكپ

که صپب  شپد و خورشپيد را در حال طلوع دید باز از روی انكار و اسپتخبار و نه  زمانی«. شپک از گروه گمراهان خواهم بودهدایت نكند بی
که خورشپپپيد هم غروب کرد به سپپپه گروه  زمانی!«.  تر اسپپپت؟! این از زهره و ماه بزرگفیا این یروردگار من اسپپپت: » از روی اقرار گفت

دانيد بيزارم، من از روی اخالص روی به سپوی  ای قوم من! من از فنچه شپریک خدایش می : ﴿زهره، ماه و خورشپيد گفت  یرسپتندگان
خواسپت برالن دینشپان را  چه گفت میاز فن  )ع(ابراهيم.  ﴾  ها و زمين را ففریده اسپت و من از مشپرکان نيسپتمکسپی فوردم که فسپمان

چه دارای صپفت زهره، ماه و خورشپيد باشپد صپحي  نيسپت و عبادت تنها ها ثابت کند عبادت برای فنبرایشپان روشپن کند و برای فن
به او الهام کرد و به او داد  ها و زمين صحي  است و این احتجاج و استدالل بر قومش را خداوند متعالها و خالق فسمانبرای خالق فن

﴾ . یس مپأمون گفپت: ای فرزنپد   این برهپان مپا بود کپه فن را بپه ابراهيم در برابر قومش دادیم  : ﴿فرمپایپدکپه خپداونپد عّزوجپل میهمپانرور
 .1   197ص  1: ج )ع(عيون اخبار الراا ففرین بر شما. رسول خدا

 کما في حدیث المعراج وعلة انران ، فراجع . -2
: )  وقد سپپپبقنپاهم الی معرفة ربنپا یقول فيپه الرسپپپول   وفي حدیث المعرفة الدي دار بين یمير المممنين ورسپپپول اللپه  -3

وتسپپپبيحپه وتهليلپه وتقپدیسپپپه، ألن یول ما خلق اللپه عز وجل خلق یرواحنپا فأنرقنپا بتوحيپده وتحميپده، ثم خلق المالئكپة فلمپا شپپپاهدوا  
یمرنا فسپبحنا لتعلم المالئكة انا خلق مخلوقون، وانه منزه عن صپفاتنا، فسپبحت المالئكة بتسپبيحنا ونزهته   یرواحنا نوراك واحداك اسپتعظموا
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های کامل از انبيای  واقعيت فن اسپپپت که انوار قدسپپپی  محمد و فل محمد، صپپپاحبان عقل
خدای    )ع(تا حّدی که گمان بردند ایشپپپان    (1)ده اسپپپت زده کر ی کرام را حيرتبزرگوار و مالئكه

  (2)باشند.دانای سبحان می
 

هيا ربي، فدما  : قال )ع(ورأ  نور القائم  ،  ملا ُكشـــ  ل  مدكوت الســـماوات )ع(فنبراهيم  
هيا ربي، ولم يســـتاع إبراهيم  : قال فدما رأ  نور محمد ، هيا ربي: قال )ع(رأ  نور عدي 

ــ  لـ  عن حقـائقهم    تميزي أنهم عرـاد  )ع( وترني  أفولهم وبي تهم عن ،  (3)إال بعـد أن كشــ
وعدم  ، وعندها فقط توج  إلى اليي فار الـسموات. وعودتهم إلى األنا   آنات،  اليات اإللهية

 . (4) كما ورد الحديث عنهم ( صنائع اهلل والخدق بعد صنائع لهم) أنهم 
را دید گفت: این    )ع(گشپوده شپد، و نور قائم  )ع(  ها برای ابراهيمکه ملكوت فسپمانهنهامی

که  را دید گفت: این یروردگار من است، و هنهامی  )ع(که نور علی  یروردگار من است، و هنهامی

 

لوا: ال عن صپفاتنا، فلما شپاهدوا عظم شپأننا هللنا ، لتعلم المالئكة ین ال اله اال الله وانا عبيد ولسپنا ب لهة یجب ین نعبد معه یو دونه، فقا
کبر محلنا کبرنا لتعلم المالئكة ین الله یکبر من ین ینال عظم المحل اال به، فلما شپپپاهدوا ما جعله  ( علل   اله اال الله، فلما شپپپاهدوا

 .5ص 1الشرائع: ج
 طور که در حدیث معراج و علت اران گفته شده است. به فن مراجعه کنيد.همان -1
که یيش از ایشپان  حالیدرفرماید: »....  می فن، رسپول خدا جریان یافت و در المممنين و رسپول خدا در حدیث معرفت که بين امير -2

ایم؛ زیرا اولين موجودی که خداوند عّزوجل ففرید اروا  ما بود. به یروردگارمان معرفت یيدا کرده و به تسبي  و تهليل و تقدیسش یرداخته
شان وقتی مشاهده کردند اروا  ما یک نور است امر یس از ففریدن، فن را به توحيد و تحميدش گویا ساخت ساس فرشتهان را ففرید. ای

که فرشپتهان بدانند مخلو  هسپتيم و او از صپفات ما مخلوقات مبّرا اسپت حزپرتش را تسپبي  و تنزیه  ما را بزرگ شپمردند و ما برای این
چون شپأن ما را باعظمت دیدند   نمودیم. فرشپتهان نيز با تسپبي  ما به تسپبي  حق یرداخته، حزپرتش را از صپفات ما منزه نمودند. و نيز

که فرشتهان بدانند هيچ خداوندی جز الله نيست و ما بندگان کوچكی هستيم و ما ففریدگار نيستيم که به همراه او یا به غير از  برای این
ادرت ورزیدند. و نيز او یرسپپتيده شپپویم، به تهليل فن حزپپرت یرداختيم. وقتی فرشپپتهان چنين دیدند فنان نيز به گفتن ال اله اال الله مب 

گپاه نمودن ایشپپپان از این تر از هر چيزی اسپپپت و کپه حق تعپالی بزرگوقتی عظمپت و موقعيپت و جپایهپاه مپا را مشپپپاهپده کردنپد جهپت ف
ی او اسپت به تكبير یرداخته، حزپرتش را به بزرگی یاد نمودیم. و چون عّزت و قوت ما را  عظمت و جایهاه و موقعيت ما صپرفاك به واسپره

 .5ص  1....«. علل الشرایع: ج هده کردندمشا
 لهم صپپلوات الله عليهم بحسپپبه هو، ال انه عرفهم معرفة حقيقية، وهل بعد قول رسپپول الله  )ع(ال یخفی ین معرفة ابراهيم   -4

 7: ) یپا علي مپا عرف اللپه اال ینپا وینپت، وال عرفني اال اللپه وینپت، وال عرفپ  اال اللپه وینپا( مسپپپتپدر  سپپپفينپة البحپار للنمپازي : ج)ع(لعلي 
 عرفهم بتمام حقائقهم ؟! )ع(، مجال للش  والتوهم في ین ابراهيم 182ص

ي نوراك بين یدي الرحمان قبل ین یخلق عرشپه : )کنت ینا وعل: روي عن النبي  64في اللمعة البيزپاء للتبریزي األنصپاري ص -4
فلم نزل نتمحض في النور حتی ارا وصپپلنا الی حزپپرن العظمة  -وفي روایة العوالم : قبل فدم بأربعين یلف عام   -بأربعة عشپپر یلف عام  

یپث فخر: )والخلق بعپد في ثمپانين یلف سپپپنپة، ثم خلق اللپه الخالئق من نورنپا، فنحن صپپپنپائع اللپه والخلق کلهم صپپپنپائع لنپا(. وفي حپد
 صنائعنا( .
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ها  نتوانسپپپت بفهمپد که این   )ع(را دید گفپت: این یروردگار من اسپپپت. ابراهيم   )ص(نور محمپد  
فول فن  (1)ها برایش کشپپپف شپپپدکه حقایق فناند، مهر یس از فنبندگان شپپپان از  ها و غيبت و اس

هایی، نمودار گشپت. فقط در فن هنهام بود که به  شپان به منّيت در لحظهرات الهی و بازگشپت 
مخلوقات »)ع(  گاه دانسپپت که ایشپپانها را یدیدار سپپاخته اسپپت روی فورد و فنکه فسپپمانفن

  )ع(ث از ایشپپان  طور که در حدی«، همانباشپپدخداوند هسپپتند و خلق یس از خلقت ایشپپان می
 (2) روایت شده است.

 
  وص  محمد وآل   )ع(العير، فقد ورد   دعاء أيام رجب عن اإلمام املهدي   )ع(وإلبراهيم  

، فسـرحان ربع رب العزة عما  (3))ال فرق بينع وبينها إال أنهم عرادك وخدقع(   :محمد 
 العاملني.والحمد هلل رب ، وسًم عدى محمد وآل محمد الااهرين، يصفون

در توصپپپيف محمد و فل  )ع(  را عدری اسپپپت. در دعای ایام رجب از امام مهدی  )ع(ابراهيم  
کپه فنپان بنپده و  هپا جپدایی نيسپپپت؛ جز اینميپان تو و فنچنين وارد شپپپده اسپپپت: » )ع(محمپد  

چپه بپه وصپپپفش  یس منّزه اسپپپت یروردگپارت، یروردگپار  عزت، از هر فن (4)«.مخلو  تو هسپپپتنپد
 و سالم بر محمد و خاندان طاهر او، و ستایش خاص یروردگار جهانيان است. گویند، می

 
نَي   :قال تعالى ني َن امَلُوقي َر؟ي َوليَيُكوَن مي

َ
َماَواتي َواأل يَم َمَدُكوَت السـ  ي إيبََراهي  ﴿َوَكَيليَع نُري

ا َيا َرب ي َفَدمـ  اَل هـَ   َكَوَكـراً قـَ
َ
ُ  َرأ ا َجن  َعَديـَ ي الد يـَ نَي   َفَدمـ  دي بم ا،في ـحي

ُ
اَل ال أ َ  قـَ فـَ

َ
     (5)أ

َ
ا َرأ   َفَدمـ 

 
که او حقيقت ها باد، با توّجه به ظرفيت خودش بود نه اینیوشپپيده نيسپپت که شپپناخت ابراهيم از ایشپپان که صپپلوت یروردگارم بر فن -1

نشناخت و مرا جز خدا و تو ای علی! خدا را جز من و تو : » )ع( به علی ها را درک کرده باشپد. فیا یس از این سپخن رسپول خداکامل فن
ماند که  ( فیا مجالی برای شپک و توّهم باقی می182ص  7« )مسپتدرک سپفينة البحار نمازی: ج نشپناخت و تو را جز من و خدا نشپناخت

 ها را شناخته باشد؟!تمام حقيقت فن )ع(ابراهيم
من و علی نوری در یيشپهاه حزپرت رحمن چهل روایت شپده اسپت: »   فمده اسپت: از یيامبر 64در لمعة البيزپا تبریزی انصپاری ص  -2

پپپپ و ما یيوسپته در نور بودیم تا در و در روایت عوالم: چهل هزار سپال یيش از فدمکه عرشپش را بيافریند بودیم پپپپهزار سپال یيش از این
مخلوقات خداوند هسپپتيم و تمام خلق،    هشپپتاد هزار سپپال به حزپپور عظمت رسپپيدیم. سپپاس خداوند خالیق را از نور ما ففرید. یس ما

 «.و خلق یس از خلقت ما« و در حدیثی دیهر: » مخلو  ما
 .393ص 95بحار األنوار : ج -3
 .393ص  95بحار االنوار: ج  -4
 : کيف یقصپد بالكواکب محمداك   -في بيان هده انیة   )ع(رّداك علی ما یحكمه السپيد یحمد الحسپن   -من قبي  ما قاله البعض  -2

 )ع(عن سپپپادن الخلق : )ال یحبهم( ؟! والجواب: ین نبي اللپه ابراهيم   )ع(وعليپاك والقپائم عليهمپا السپپپالم، وهل یعقپل ین یقول ابراهيم  



 52 ( ول الجزء األ ) بهات المتشا
ال نيَ  َقَومي الرـــ 

َن الَ نيي َرب ي ألُكونَن  مي َم َيَهدي
ن ل  َفَ  َقاَل َل ي

َ
ا أ باً َقاَل َهَيا َرب ي َفَدم  َقَمَر بَااي

ا  الَ    َفَدم 
ا م  يْء م  ري

َفَدَت َقاَل َيا َقَومي إين ي بَ
َ
ا أ َكرَبُ َفَدم 

َ
َبًة َقاَل َهَيا َرب ي َهَيا أ َمَط بَااي   الشـ 

َ
ُكوَن     َرأ ري

ُتشـَ

نَي﴾  كي َن امَلَُشري نَاَ مي
َ
يفاً َوَما أ َرَ؟ َحني

َ
َماَواتي َواأل ي َفَاَر الس  يي

َي ليد  َهُت َوَجهي ي َوج 
 .(1)إين 

 
ها و زمين را به ابراهيم نشپان دادیم تا  چنين ملكوت فسپمانو اینفرماید: ﴿خداوند متعال می

ای دید. گفت: این اسپپت یروردگار من.  فت، سپپتاره از اهل یقين گردد * چون شپپب او را فرو گر 
کند، گفت:  گاه ماه را دید که طلوع میشپوندگان را دوسپت ندارم. * فنچون فرو شپد، گفت: فرو

این اسپت یروردگار من. چون فرو شپد، گفت: اگر یروردگار من مرا راه ننماید، از گمراهان خواهم  
تر اسپت د، گفت: این اسپت یروردگار من، این بزرگکنبود. * و چون خورشپيد را دید که طلوع می

 . (2)﴾دانيد بيزارمچه شریک خدایش میو چون فرو شد، گفت: ای قوم من، من از فن
 

ولًحتجاج عدى عردة  ،  و  عالم الشـهادة  وتفسـ، كًم إبراهيم بلن    هي  الحياة الدنيا
ــوه ــمط ـبالخصــ ن الرواـية الواردة   أا كـم.  ال يـنا  ـما ـقدـمت، الكواكـب أو عـردة الشــ

ولًحتجاج عدى امللمون  ،  )ع(تفس، هي  ا،ية بلنها   هي  الحياة الدنيا هي عن اإلمام الر،ا  
ومن أين لدملمون العرايس أن يفق  كًم اإلمام  ، األن ياء معصـــومون بلن    (لعن  اهلل)العرايس  

ال  )ع(امللمون مجادل أراد بالســـؤال االحتجاج عدى اإلمام   ام إن  ؟!  لو تكدم   املدكوت )ع(
 .)ع(ادني لزاد  اإلمام  )ع(ن  لو قال ل مام الر،ا إام ، االستفهام

که در این زندگانی دنيا و در عالم شپپپهادت و برای احتجاج بر تفسپپپير سپپپخن ابراهيم به این
تر گفته  چه یيشاسپپت، با فنکنندگان سپپتارگان یا بندگان خورشپپيد به طور خاص بوده  یرسپپتش

که ماجرا  طور که در روایت وارد شپده در تفسپير این فیه اشپاره دارد به اینشپد منافاتی ندارد. همان
روایت شپده اسپت برای احتجاج    )ع(در همين زندگی دنيوی بوده اسپت؛ تفسپيری که از امام راپا 

)ع(  باشپند. اگر اماممبران معصپوم میکه یيابر مأمون عباسپی )لعنت الله عليه( بوده مبنی بر این
توانسپپپت سپپپخن امام را بفهمپد و  گفپت، مأمون عبپاسپپپی کجپا میی ملكوت سپپپخن میدرباره 

خواسپپت با این یرسپپش بر امام  یيشپپه بود و میجو، جدلدریابد؟! عالوه بر این، مأمون  سپپتيزه 

 

عن اله کامل حااپر ال یغيب وعندما ریی تل  الكواکب والح  یفولها قال: ال یحب انفلين ، یي ال یحب ین یعبد رباك   کان مرتاداك وباحثاك 
 یغيب؛ ألن األفول یو الغياب من صفات المخلوقين المحتاجين.

 .78 - 75األنعام :  -1
 .78تا  75انعام:  -2
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تر  گفت بيشمی)ع(  احتجاج کند و قصپپد وی فهميدن مرلب نبود. دراپپمن اگر به امام راپپا
 فرمود. تر سخن میبيش)ع( بفرماید، امام راا

 
ـــياق القرآني   ن  إام   ــمط هي   )ع(ر ـية إبراهيم   عدى أن   دالالســ لدكوكـب والقمر والشــ

ــة ــة مدكوتي إبراهيم  ،  ر ي إراءة  ــد الكًم عن  بع ــا  الكًم عنه ــد جــاء  ملدكوت   )ع(فق
 السماوات.

که دیدن سپتاره، ماه و خورشپيد توسپط بر اینعالوه بر این، سپْبک و سپيا  قرفن داللت دارد 
، رؤیتی ملكوتی بوده اسپپت؛ سپپخن در این خصپپوص یس از سپپخن در مورد نشپپان  )ع(ابراهيم  

 فمده است.)ع( ها به ابراهيمدادن ملكوت فسمان
 

عن قول إبراهيم هيا ربي أشــرك   قول  هيا   )ع(قال ســُ   أبو عرد اهلل   :  تفســ، القمي
)من قال هيا اليوم فهو مشـرك ولم يكن إبراهيم مشـرك وإنما كان   هدب   :)ع(ربي قال  

 . (1)رب  وهو من ب،  شرك( 
ی سپخن ابراهيم که به غير خدا درباره )ع(  در تفسپير قمی فمده اسپت: گفت: از امام صپاد 

کس امروز چنين بهوید  هربا این گفته مشپپرک شپپد؟ فرمود: »  گفت »هدا رّبی« یرسپپيدند؛ فیا او
وجوی یروردگارش مشپرک اسپت ولی از ابراهيم شپرکی سپر نزده اسپت؛ چرا که ابراهيم در جسپت 

 (2)«.شودبوده است، ولی بيان این جمله از دیهری، شرک محسوب می
 

ــًم:وااد عن أـحدهـما  :  وروا  العـياع ،  )إنـما كـان ـهالـراً لرـب  ولم يردب كفراً  عديهـما الســ
 .(3)وان  من فكر من الناا   مث   لع فلن  بمنزلت ( 

چنين افزوده   )عليهما السالم(عياشی نيز این حدیث را روایت کرده و به نقل از یكی از فن دو
شپپرایری  او فقط در طلب یروردگارش بود و به کفر نرسپپيد و اگر هر انسپپانی در چنين  اسپپت: »

 (4)«.گيردچنين تصوری کند در جایهاه او قرار می
 

 

 .206ص 1تفسير القمي : ج -1
 .206ص  1تفسير قمی: ج  -2
 .38   364ص 1تفسير العياشي : ج -3
 .38   364ص  1تفسير عياشی: ج   -4
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  وهو بحث عن الرب  ،أي   هي  الحياة الدنيا  ، فدو كان قول : )هيا ربي(   عالم الشـهادة   

ليط  )ع(ن  من إبراهيم  إأو ب، . بدى،  )ع(وال فرق   صــدور  عن إبراهيم  ، فهو قاعاً شــرك
د   ــركـاً؛ ألـن  بحـث مدكوتي روحي بـع ــ  إلبراهيم  شــ ــموات    )ع(أن كشــ مدكوت الســ

ألن  بحث   عالم الشـهادة   هي  الحياة الدنيا  ؛ فهو شـرك )ع(واألر؟. أما من ب، إبراهيم  
 واألجسام املوجودة فيها.

این گفتپپه دنيوی میاگر  این حيپپات  در  یعنی  عپپالم شپپپهپپادت  رّبی« در  از ی »هپپدا  و  بود 
فمد، و فرقی در صپپادر طور قرع شپپرک به حسپپاب میشپپد، به  وجوی یروردگار ناشپپی میجسپپت 

)ع(  نداشپپت. فری، صپپادر شپپدن فن از ابراهيم یا شپپخصپپی دیهر وجود )ع(  شپپدن فن از ابراهيم
ها و زمين برای ابراهيم  شپود؛ چرا که یس از کشپف شپدن ملكوت فسپمانشپرک محسپوب نمی

بزند شپرک  سپر  )ع(ابراهيم  وجویی ملكوتی و روحانی بود؛ ولی اگر از غير  ، این عمل، جسپت )ع(
وجو در عالم شپهادت در این زندگی دنيوی و اجسپام موجود در شپود؛ چرا که جسپت محسپوب می

 باشد.فن می
 
زلة  ـــــــب  هو بمن،  اليي يرحث عن رب    املدكوت فديط بمشــرك  بني  أن   )ع(اإلمام   ن  إام 

أو مدع مقرب، أو مؤمن  )إن أمرنا صــعب مســتصــعب ال يتحمد  إال نه مرســ ،   .)ع(إبراهيم  
 .. نعم، ألن  مؤمن امتحن اهلل قدر  ل يمان(1)امتحن اهلل قدر  لنيمان( 

که در ملكوت به دنبال یروردگار اسپپت مشپپرک نيسپپت  فرماید کسپپیبيان می)ع(  سپپاس امام
برانهيز است  چالشبه طور قرع امر ما سخت و باشد. »می)ع(  بلكه او در جایهاه و مقام ابراهيم

شده( یا َمَلک مقّرب یا مممنی که خداوند قلبش را برای ایمان  که کسی جز نبّی مرَسل )فرستاده 
فری، چرا که او مممنی بود که خداوند قلبش را برای    (2)«.تواند تحّملش کندفزموده اسپپپت، نمی

 ایمان فزموده بود.
 

 
 

 ****** 
 

 
 

 

 .26مختصر بصائر الدرجات : ص -1
 .26مختصر بصائر الدرجات: ص  -2
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  خدق  را   ها آسمان   ی احمد! اگر تو نرود  ی ا   ی قدس   ثی حد   ی معن :  8]سؤال/جواب 

 [ کردم نمی 
 

عن  : ما معىن الحديث القديس: عن جابر بن عرد اهلل األنصـاري عن رسـول اهلل ۸سـؤال/  
ا خدـقت األفًك ا أحمـد لوالك مـل ــرحـاـن : )ـي ا خدقـتع،  اهلل ســ ا  ،  ولوال عدي مـل ولوال ـفاهمـة مـل

 ؟ (1)خدقتكما( 
 

 )ص(قدسی چيست: از جابر بن عبدالله انصاری از یيامبر خدا: معنای این حدیث ۸یرسش  
َک، َو َلْوال   از خداوند سپپپبحان: » ی ّ َلما َخَلْقتس ْفالَک، َو َلْوال َعل 

َ
! َلْوالَک َلما َخَلْقتس اأْل ْحَمدس

َ
یپپپپپپا ی

ما كس َمةس َلما َخَلْقتس نبود تو    کردم، و اگر علیها را خلق نمی« )ای احمد! اگر تو نبودی فسپپمان  فاط 
 نمودم(؟را خلق نمی کردم، و اگر فاطمه نبود شما دو تن را خلق نمی

 
. وفاهمة تجدي الرحيم   الخدق،  وعدي تجدي الرحمن،  (2)تجدي اهلل    الجواب: محمد  

وباب إفا،ـــة هيا النور اإللهي  ، فك  املوجودات مشـــرقة بنور اهلل   خدق  وهو محمد 
  .معدي وفاهمة عديهما السً :هما

 

  .148، الجنة العاصمة :  334ص 3مستدر  سفينة البحار : ج -1
تجلي الله في خلقه، یعني ینه ظهور لصپفات الله تعالی في الخلق ، وممثل وحاکي عن  -  کرسپول الله  -ان کون شپخص ما   -4

نَ  يَقات  م  ی ل  وسپَ ا َجاء مس َمهس  صپفاته سپبحانه، بحيث به یعرف الله تعالی، وقد نص الله سپبحانه في القرفن الكریم علی التجلي فقال: )َوَلمَّ ا َوَکلَّ
ْر ا  

نظس
َ
ي ی ن  ر 

َ
اَل َرب  ی

َ
هس ق ی َر َربُّ ا َتَجلَّ ي َفَلمپَّ ْوَف َتَران  َتَقرَّ َمكَپاَنهس َفسپپپَ ن  اسپپپْ َلی اْلَجبَپل  َفا  ْر ا 

ن  انظس ي َوَلك  اَل َلن َتَران 
َ
ْلَجبَپل  َجَعلَپهس َدّکاك َوَخرَّ َليْپَ  ق  ل 

هس بُّ
ْمم   لس اْلمس وَّ

َ
َنْا ی

َ
َلْيَ  َوی  ا 

ْبتس ْبَحاَنَ  تس اَل سس
َ
َفاَ  ق

َ
ا ی قاك َفَلمَّ يَن( األعراف :موَسی َصع    .143 ن 

بالنسپپپبة له سپپپبحانه فهو منزه عنه، تعالی الله عن رل  علواك کبيراك بل تجليه   -یي تجافي   -وهنا قرعاك لم یكن انتقاالك وال تحيزاك مكانياك  

لجبل فجعله : ان الله تعالی تجلی برجل من الكروبيين لسپبحانه للجبل کان بظهوره بشپيء حاکي عنه، وقد ورد عن یهل البيت 
، عن یبي عبد الله   قال: )ان الكروبيين قوم من شپيعتنا من الخلق األول، جعلهم الله خلف العرش، لو قسپم نور واحد منهم علی  )ع(دکاك

( مسپپپتررفات   )ع(یهل األرض لكفاهم، ثم قال ان موسپپپی  لما سپپپأل ربه ما سپپپأل یمر رجالك من الكروبيين، فتجلی للجبل فجعله دکاك
 .569بن ادریس الحلي : صالسرائر ال 

، وبمجد  الدي ظهر علی طور سپپپيناء  وفي دعاء السپپپمات: )... وبنور وجه  الدي تجليت به للجبل فجعلته دکاك وخر موسپپپی صپپپعقاك
فكلمت به عبد  ورسول  موسی بن عمران، وبرلعت  في ساعير وظهور  في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود المالئكة الصافين 

 .419ئكة المسبحين ...( مصبا  المتهجد للشيخ الروسي : صوخشوع المال
: )طلعت  في سپپپاعير، وظهور  في جبل فاران( فالرلعة والظهور المادیان ممتنعان علی الله تعالی، فال یكون رل  )ع(تأمل في قوله  

کما بّين رل  السيد یحمد الحسن   ، وظهوره تعالی في فاران بمحمپپپد )ع(اال بالتجلپپپي، وطلعة الله في ساعير هو بنبيه عيسپپپی 
 في کتبه األخری، کالنبون الخاتمة، فراجع. )ع(
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علی تجّلی رحمان و فاطمه تجّلی رحيم در خلق هسپپتند.    (1)تجّلی خدا، )ص(یاسپپخ:محمد  
اسپپت، درخشپپان و نورانی هسپپتند و باب    )ص(تمام موجودات با نور خدا در خلقش که محمد

 باشد.می )عليهما السالم(ی این نور الهی علی و فاطمه افااه
 

﴾  :  قـال تعـالى يمي حي َحَمني الر  َن الر  ْ  مي ـي اب  .(2)﴿َتَنزي اهن  ،  وعدي وـاهر هـيا الـر وفـاهمـة ـب
ــان فيها،  الراب ــرة ل نســ ــهودها بالنســ ونها  وبيرة ا،خرة وبا، كظهور الحياة الدنيا وشــ

 بالنسرة ل  أيراً. 
ی مهربپان نپازل شپپپده کتپابی اسپپپت کپه از جپانپب فن بخشپپپاینپده  فرمپایپد: ﴿خپداونپد متعپال می

درون فن؛ ماننپد ظهور زندگانی دنيوی و    بيرون این باب اسپپپت و فاطمپه  )ع(. علی    (3)﴾اسپپپت 
 

تجّلی خداوند در خلقش اسپپت به معنی تجّلی و ظهوری برای صپپفات خداوند متعال در خلق و  که شپپخصپپی مانند رسپپول خدا  این -1
شپود. خداوند ی او خداوند متعال شپناخته میای که به واسپرهباشپد به گونهای برای صپفات او سپبحان میکنندهکننده و حكایتتمثيل

سپپی به ميعادگاه ما فمد و یروردگارش با او سپپخن گفت، گفت: ای  چون مو  فرماید: ﴿سپپبحان در قرفن کریم بر این تجّلی تصپپری  می
. یروردگار من، بنمپای تا در تو نظر کنم. گفت: هرگز مرا نخواهی دید. به فن کوه بنهر، اگر بر جای خود قرار یافت، تو نيز مرا خواهی دید

به هوش فمد گفت: تو منزهی، به تو بازگشپپتم و من  چون یروردگارش بر کوه تجّلی کرد، کوه را خرد کرد و موسپپی بيهوش بيفتاد. چون 
 (.143)اعراف:  ﴾.نخستين مممنانم

جایی موقعيتی )تجافی( برای او سپپبحان و متعال وجود ندارد که او از این صپپفات گونه انتقال مكانی یا جابهجا به طور قرع هيچدر این
پپپپپ بلكه تجّلی اومنّزه اسپت پپپپپ کند. از  سپبحان و متعال بر کوه با ظهور چيزی اسپت که از او حكایت می تعالی الله عن رلک علواك کبيراك

روایت    )ع(اللهروایت شپپده اسپپت که خداوند متعال با مردی از کروبين بر کوه متجّلی شپپد و فن را متالشپپی نمود. از ابو عبد بيت  اهل
د فنان را در یشپت عرش قرار داده اسپت و اگر نور یكی  کروبين قومی از شپيعيان ما از خلق اول هسپتند که خداونشپده اسپت که فرمود: » 

از خداوند تقااپپای رویت کرد یروردگار   )ع(که موسپپی زمانی  سپپاس فرمود:کند؛ ها بر اهل زمين قسپپمت شپپود همه را کفایت میاز فن
«. مسپتررفات السپرائر  یاره یاره گردید متعال به یكی از کروبين امر فرمود تجّلی کند و نور خود را بر کوه اندازد و چون تجّلی کرد فن کوه

 .569ابن ادریس حلی: ص 
ي َظهَ و در دعای سپپمات فمده اسپپت: »....   د 

َ  الَّ َمْجد  ، َو ب  قاك ع  ی صپپَ وسپپَ ْلَجَبل  َفَجَعْلَتهس َدّکا َو َخرَّ مس ه  ل  ْيَت ب  ي َتَجلَّ د 
َ  الَّ ور  َوْجه  نس َر َعَلی َو ب 

ه   ْمَت ب  ْيَناَء َفَكلَّ ور  سپپَ قَ   طس َرَبَوات  اْلمس ي َجَبل  َفاَراَن ب  َ  ف  ور  هس يَر َو ظس اع  ي سپپَ َ  ف  َرْلَعت  ْمَراَن َو ب  ی ْبَن ع  وسپپَ وَلَ  مس ود  َعْبَدَ  َو َرسپپس نس يَن َو جس سپپ  دَّ
يَن  ح  ب  سپَ َكة  اْلمس وع  اْلَمالئ  شپس يَن َو خس اف  َكة  الصپَّ تجّلی نمودی و فن را فرو یاشپيدی، و موسپی  ات که با فن بر کوهو به نور جلوه....« )....اْلَمالئ 

ات موسپی بن عمران و به  مدهوش درافتاد، و به بلندای جاهت که بر طور سپينا نمایان شپد، یس با فن، سپخن گفتی با بنده و فرسپتاده
امبر( در جپایهپاه  یرتو فروزانپت در سپپپاعير )کوهی در بيپت المقپد ( و ظهور یر فروغپت در فپاران )کوهی نزدیپک مكپه و محپل منپاجپات یيپ

 ....(.بلند قدسيان و با سااهيان صف کشيده از فرشتهان، و خشوع فرشتهان تسبي  کننده
ي َجَبل  َفاَراَن در این سپخن تامل کن »  َ  ف  ور  هس يَر َو ظس اع  ي سپَ َ  ف  یرتو فروزانت در سپاعير )کوهی در بيت المقد ( و ظهور یر ....« )َطْلَعت 
....( طلعت و ظهور از خصپوصپيات ماده اسپت که بر سپاحت خداوند متعال نزدیک مكه و محل مناجات یيامبر(فروغت در فاران )کوهی 

و ظهور خداومند متعال در فاران   )ع(راهی ندارد و چنين چيزی امكان ندارد مهر با تجّلی. طلعت خداوند در سپاعير با یيامبرش عيسپی
توانيد به  هایش مانند نبّوت خاتم رکر فرموده اسپت؛ میدر سپایر کتاب  )ع(الحسپنگونه که سپيد احمدصپورت یدیرفت همان  با محمد

 ها مراجعه کنيد.فن
 .2فصلت :  -2
 .2فصلت:  -3
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باز هم نسپبت به  شپهود فن برای انسپانی که در فن اسپت، و غایب بودن فخرت و باطن بودن فن،  
 همان شخص.

 
ابني  حـكـاتحـاد اوجني مت،  بينهمـا اتحـاد واف اق  -أو الرحمن الرحيم    -وعدي وفـاهمـة  

َدٍة﴾  َن نََفٍط َواحي  . واسمني يدالن عدى معىن واحد ،(1)﴿َخَدَقُكَم مي
هر پپ اتحاد و افترا  وجود دارد، مانند اتحاد زوجی که یكدییا رحمان رحيمبين علی و فاطمه پپ 

 و هر دو اسم بر معنای یكسانی داللت دارند. (2)﴾ شما را از یک تن بيافرید دارند ﴿را دوست می
 

و،ــيق الرحمة   الرحيم  ،  أما اف اقهما؛ فمن جهة ســعة الرحمة   الرحمن وشــمولها
فسـعة الرحمة  ،  ل  جهة اختصـاه مع هي  الحياة الدنيا - )ع(أو عدي    -فالرحمن  ،  وشـدتها

ن الفيك الناال من واهر الراب يشــــم  الجميع املؤمن  أكما  ،    الرحمن شــــامدة لدجميع
ََلَهُكما   الدعاء: )،  والكافر ََلْهُ وَ مَنْ لَمْ یَعْرففْهُ تَََنننا  مفو   یا مَنْ یُعْطى مَنْ سََ نْهُ یا مَنْ یُعْطى مَنْ لَمْ یَسَْ

 .(3)( وَ رَحْمَة 
ها از جهت گسترش رحمت و شمول فن در رحمان، و کم وسعت بودن  اما افترا  و جدایی فن

جهتی اختصپاصپی با این  )ع(  یا علیباشپد. بنابراین برای رحمان پپپپپ و شپدت رحمت در رحيم می
طور کپه فيض نپازل  گيرد همپاندنيپا وجود دارد و گسپپپتردگی رحمپت در رحمپان همپه را دربرمی

گونه که در دعا فمده اسپپت: گيرد؛ همانمیشپپده از بيرون باب، همهان از مممن و کافر را دربر
کند و تو را که درخواسپپپت نمیکه به هرکنی و ای فنکه درخواسپپپت کند عرا میکه هرای فن)

 .(4) (کنیهم نشناسد، باز از سر  لرف و رحمتت عرا می

 

 .1النساء :  -1
 .1نسا:  -2
: )بسپم الله الرحمن الرحيم، وقل في کل یوم من رجب صپباحاك ومسپاءك وفي یعقاب صپلوات  في یوم  وليلت : )ع(قال یبو عبد الله   -3

ی اْلَكثيَر  ْعر  ، یا َمْن یس ر  ل  شپَ ْنَد کس َخَرهس ع  ل  َخْيٍر، َو فَمنس سپَ كس وهس ل  ْعری  یا َمْن َاْرجس ، یا َمْن یس اْلَقليل  ، یا َمْن   ب  َ َلهس ْعریَمْن سپَ َ ْلهس َو َمْن   یس َمْن َلْم َیسپْ
ْفهس  نی َلْم َیْعر  ، َاْعر  ْنهس َو َرْحَمةك ناك م  َ َلتی َتَحنُّ َمسپْ ْنيا َو َجميَع َخْير   ب  اَ ، َجميَع َخْير  الدُّ یَّ ، َو اْصر ْف َعّنی ا  َرن  َمْسَ َلتی اأْلخ  ْنيا،  ب  ّیاَ  َجميَع َشر  الدُّ ا 

، َرن  هس  َو َشر  اأْلخ  نَّ ْدنی َفا  وٍص ماَاْعَرْيَت، َو ز  َ  یا َکریمس  َغْيرس َمْنقس ْن َفْزل   .211ص 3( اقبال األعمال: ج م 
ات در ماه بسپپم الله الرحمن الرحيم. در هر صپپب  و شپپام و در یی  نمازهای روزانه و شپپبانهفرماید: » می )ع(ابو عبدالله امام صپپاد   -4

در برابر   دهیمی که عرای بسپپپيارری به او اميد دارم و از خشپپپمش در هر شپپپّری ایمنی جویم. ایکه برای هر خي ای فن) :رجب بهو 
که از تو نخواهد و نه تو را بشپناسپد از روی نعمت بخشپی  که عرا کنی به کسپیکه از تو خواهد! ایکه عرا کنی به هر)طاعت( اندک. ای

فخرت را و بهردان از من    ها و خيرهای دنيپا و همپه خوبیی خوبیتو کردم همپهو مهرورزی! عرپا کن به من به خاطر درخواسپپپتی که از  
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ار  ــيم الجـنة والـن ار ارتـرامل املوجود ـب  واف اـق  عـن    ـهي     أـما   ا،خرة فهو قســ اعتـر ـب

 . ال باعترار ا،خرة، الحياة الدنيا
دارد  ی بهشپت و جهنم اسپت، به جهت ارتباطی که با او وجوداما در فخرت، او قسپمت کننده 

 و جدا بودن او از این زندگی دنيوی، نه به جهت فخرت.
 

 -فهي اليت تدتقط ـشيعتها  ،  (1)فدها جهة اختـصاه مع ا،خرة   -أو فاهمة   -أما الرحيم  
ــرـحاـن  ــني  ، يوم القـياـمة  - أي أـه  الحق والتوحـيد واإلخًه هلل ســ ــن والحســ وهم الحســ

،  ومن دونهم من املخدصني ،  واألن ياء واألوصياء،  ونو  وإبراهيم وموىس وعيىس  ،  واألئمة
وليا  ، فاألم هي األصــــ  اليي يرجع إلي ،  (2): )فاهمة أم أبيها(  وليا قال فيها رســــول اهلل 

ما معنا : )نحن حجة اهلل عدى الخدق وفاهمة حجة اهلل  )ع(قال فيها الحسـن العسـكري  
 .(3)عدينا( 

یعنی اهل  او کسی است که شيعيانش را پپپ  (4)پپپ ارتباطی خاص با فخرت دارد.یا فاطمهپپپ رحيم 
ها عبارتند از حسن و  چيند، و اینپپ روز قيامت برمیحق و توحيد و اخالص برای خدای سبحان

هپا از تر از فنو انبيپا و اوصپپپيپا، و یپایين)ع(  حسپپپين و ائمپه، نو  و ابراهيم و موسپپپی و عيسپپپی
فاطمه، )  (5)ی او فرموده است: »فاطمه اّم ابيها«درباره  )ص(رو یيامبر خداز همينمخلصين. ا
رو امام حسن عسكری  شود و از همين(. مادر، مبدائی است که به فن بازگردانيده میمادر یدرش

 

چه تو دهی چيزی کم ندارد و بيفزا بر من از فزلت، ای  فن ی شّر دنيا و شّر فخرت را؛ زیرابه خاطر همان درخواستی که از تو کردم همه
 .211ص  3(«. اقبال االعمال: ج بزرگوار!

لمالئكته: یا مالئكتي، انظروا الی یمتي فاطمة سپپپيدن امائي، قائمة بين یدي    )ع(یث: ).. ویقول الله  في حد  عن رسپپپول الله  -4
ترتعد فرائصپها من خيفتي، وقد یقبلت بقلبها علی عبادتي، یشپهدکم یني قد یمنت شپيعتها من النار ...( األمالي للشپيخ الصپدو  : ص 

 ، وعشرات الروایات األخری التي تمکد رل .175
 .19ص 34بحار األنوار : ج  -2
 ، نقالك عن تفسير )یطيب البيان( .69األسرار الفاطمية للشيخ محمد فاال المسعودي : ص -3
فرماید: ای فرشپتهان من، نهاه کنيد به کنيز من فاطمه که  اش میو به مالئكهدر حدیثی روایت شپده اسپت: »....   از رسپول خدا   -4

لرزد و با قلبش به  به او نهاه کنيد که چهونه بند بند وجودش از خوف  عظمت من می  .باشپپدزنان میی بندگان  من از جنس  سپپرور همه
....«. امالی شپيخ صپدو : ص گيرم که شپيعيان او را از فتش دوزخ در امان داشپتمشپما مالئكه را شپاهد می  .عبادت  من روی فورده اسپت

 ند.ها روایت دیهر که بر این مزمون تاکيد دار و ده 175
 .19ص  34بحار االنوار: ج  -5
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ت خپدا بر  مپا حجپت فرمپایپد: »چنين معنپایی را می هپای خپداونپد بر خلق هسپپپتيم و فپاطمپه حجپّ
 (1)«.ما

 
،  ولوال عدي ملا خدق محمد ، ألنها خدقت من نور ؛   محمد ملا خدقت الســموات واألر؟فدوال

الفيك    -أي الـراب أو عدي    -فهو ـباـب  اـليي مـن  يؤتى، ومـن  ،    فدوال عدي مـلا عرف محـمد
ــموات واألر؟ يتجدى مـلا خدق   -أو ا،خرة  ،أو ـباهن الـراب  -ولوال ـفاهـمة    ،املحـمدي   الســ

 وملا خدقت الدنيا.، ا،خرة ملا خدق اهلل الخدقفدوال  ،محمد وعدي
ها از نور فن حزپرت خلق شپده که اینشپد؛ چراها و زمين ففریده نمیاگر محمد نبود فسپمان

شپد شپناخته نمی )ص(شپد؛ زیرا اگر علی نبود محمد اسپت، و اگر علی نبود محمد ففریده نمی
ها و  پ فيض محمدی در فسمانیعنی باب یا علیزیرا او بابی است که از فن به او درفیند، و از فن پ

شدند،  پپپ نبود، محمد و علی خلق نمیباب یا فخرتیا درون یابد، و اگر فاطمه پپپ زمين تجّلی می
 شد.ففرید و دنيا خلق نمییس اگر فخرت نبود، خدا خلق را نمی

 
 

 

 ****** 

 

 
 [ منهدم شد«   ت ی : »ب  خدا سوگند ارکان هدا   ی سخن جربئ   ی معنا :  9]سؤال/جواب 

 
الهد (   واهلل أركان: )تهدمت )ع(ملا قت  اإلمام عدي  )ع(: ما معىن قول جربائي   ۹  ســؤال/

 ؟!)ع(أَوليط الحسن والحسني أركان هد ، وهم باقون أحياء بعد مقت  اإلمام 
به   به قتل رسپيد چيسپت؟ »)ع(  هنهامی که امام علی  )ع(: معنای سپخن جبرئيل  ۹یرسپش  

باقی و زنده   )ع(امام   قتل« . فیا حسپن و حسپين که یس از  خدا سپوگند ارکان هدایت منهدم شپد
 های هدایت نبودند؟!نبودند، ستو

 
 . ة  ــــوالركن الثالث فاهم، والركن الثاني عدي، د ــــالجواب: الركن األول محم

  .(2)أركان الحق والهد   وهم الثًاة  ،عدي وفاهمة بابها، ومدينة العدم  فمحمد
 

 ، روایت شده از تفسير »اطيب البيان«.69اسرار فاطميه شيخ محمد فاال مسعودی: ص  - 1
یقول لعلي بن یبي طالب   عن الصپاد  عن یبيه عليهما السپالم، قال: ) قال جابر بن عبد الله األنصپاري: سپمعت رسپول الله   -3

قبپل موته بثالثة ییام: سپپپالم عليپ  یبا الریحپانتين یوصپپپيپ  بریحپانتي من الدنيپا فعن قليپل ینهد رکنا  والله خليفتي علي ، فلما قبض 
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 )ص(. محمد و رکن سپپوم فاطمه )ع(  اسپپت، رکن دوم علی  )ص(رکن اول محمد  یاسپپخ:
 ( 1) اند.های حق و هدایت ستون )ع(شهر علم است و علی و فاطمه باب فن، و این سه تن 

 

ــم األعظم األعظم األعظم )هو(،    أو اهلل    )مــدينــة الكمــاالت اإللهيــة( وأركــانــ   االســ
ــرـحاـن  وتـعالى ـــتدت  ، الرحمن الرحيم:  وـبابـها، ســ ــمني الشــ ولو كـان الـراب ب، ـهيين االســ

 .وملا اكى منكم أحد، ه  األر؟املثًت والعقوبات عدى أ
های فن )شپهر کماالت الهی( الله سپبحان و متعال،  یا اسپم اعظم اعظم اعظم )هو( و سپتون

ها  ها و عقوبت باشپپد، و اگر باب غير از این دو اسپپم بود، سپپختیو باب فن: الرحمان الرحيم می
 شد.گرفت و احدی از شما یاکيزه نمیبر اهل زمين شدت می

 

ــماء   الخدقووهور هي ،  تجدي اهلل   الخدق  محمد هوف  بمحمد وعدي وفاهمة،،    األســ
ــول تـهدم الركن  .  وـفاهـمة تجدي الرحيم   الخدق  ،تجدي الرحمن  وعدي ـــهادة الرســ وبشــ
ـــهادة ـفاهـمة تـهدم الركن الـثاني،  األول ،  )ع(وهو عدي  ،  ا بقـيا برـقاء الـثاـلثـمولكنه،  وبشــ

وليا قال جربائي   ، ب  وتهدم األول والثاني مع ،  تهدم الركن الثالث )ع(فدما اسـتشـهد عدي 
 : )تهدمت واهلل أركان الهد (.)ع(

ظهور این اسپپامی در خلق، با محمد و علی و فاطمه اسپپت. محمد تجّلی الله در خلق و علی  
  تجّلی رحمن و فاطمه تجّلی رحيم در خلق اسپپت. با شپپهادت یيامبر، رکن اول منهدم شپپد و با

)ع(  شپهادت فاطمه رکن دوم فرو ریخت ولی این دو با بقای سپومی باقی ماندند، که همان علی
رکن سپوم نيز ویران گشپت، و حتی رکن اول و دوم نيز با او منهدم شپد   )ع(بود. با شپهادت علی  

 « . های هدایت منهدم شدبه خدا سوگند ستون گفت: » )ع(رو جبرئيل و از همين
 

ــني عد ــن والحسـ ــًم مع أنهم موجودون بعد اإلمام عدي والحسـ ولكنهم ال  ، )ع(يهما السـ
 .بهيا املعىن لدهد  أركاناً يمثدون 

 

، فلما ماتت فاطمة )رض( قال علي: هدا رکني الثاني الدي قال  قال علي: هدا یحد رکني الدي قال رسپول الله  رسپول الله  
 .198( األمالي للشيخ الصدو  : صول الله رس

سپه روز یيش از وفاتش   جابر بن عبد الله انصپاری گفت: شپنيدم رسپول خداروایت شپده اسپت که فرمود: »  از امام صپاد  از یدرش  -1
کنم که به  دنيا سپفارش میفرماید: سپالم بر تو ای یدر دو گل خوشپبو. تو را به فن دو گل خوشپبوی من از می  )ع( به علی بن ابی طالب

از دنيا رفت،  ی زندگيت شپكسپته خواهد شپد، و خداوند یس از من نههبان تو اسپت، و چون رسپول خدازودی دو رکن و اسپا  و یایه
و فرمود:    )ع(از دنيپا رفپت، علی  بپه من فرمود، و چون فپاطمپه  ای کپه رسپپپول خپدافرمود: این بود یكی از فن دو رکن و یپایپه  )ع( علی

 .198«. امالی شيخ صدو : ص فرمود  این هم رکن دومی بود که رسول خدا
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وجود داشپپتند، ولی به این    )ع(که یس از امام علی  با این )عليهما السپپالم(حسپپن و حسپپين
 های هدایت نبودند. معنا ستون

 
كدهم أركـان ـهد ، ولكنهم أركـان لـهي       واألئـمة ،  ـفلركـان الـهد  اًـاة ال ب،

 . أركان محمد وعدي وفاهمة  األئمة  أي إن   األركان
همهی ارکان هدایت هسپتند ولی    )ع(های هدایت سپه تا هسپتند و الغير. ائمه  بنابراین سپتون

های محمد، علی و  سپپتون)ع(  باشپپند؛ به عبارت دیهر ائمهها میهای این سپپتونها سپپتونفن
 باشند.می يهما السالم()علفاطمه 

 
 

 ****** 
 

 
 [ ....« شود  برداشت    برابرم   اا   پرد    اگر : »   )ع( ن املؤمنی ر ی ام   گفتار   ی معن :  10]سؤال/جواب 

 
 : )لو كش  لي البااء ملا ااددت يقيناً(؟ )ع(: ما معىن قول اإلمام عدي ۱۰ سؤال/

برابرم برداشپپته شپپود،  چيسپپت؟ »اگر یرده از )ع(  : معنای این سپپخن امام علی۱۰یرسپپش  
 چيزی بر یقينم افزوده نهردد«.

 
كي  وهو  ، يتكدم عن حـجب مدكوتـية  )ع(الجواب: ال يتوهم متوهم أن أم، املؤمنني  
ــ،   جـراـنة الكوـفة ويكدم املوتى ويقول ـل  ـما معـنا : )لو   ،ويدتـفت إلى حـرة العرني،  يســ

 .(1)كش  لع البااء يا حرة لرأيتهم حدقات يتحاداون( 
گوید! چرور های ملكوتی سپپپخن میاز حجاب  )ع(یاسپپپخ:گمان برده نشپپپود اميرالمممنين  

کرد و بپا مردگپان  هپای کوفپه حرکپت میکپه او در گورسپپپتپانحپالیچنين چيزی ممكن اسپپپت در
 

عن حبپة العرني، قپال: خرجپت مع یمير المممنين الی الظهر فوقف بوادي السپپپالم کپأنپه مخپاطپب ألقوام فقمپت بقيپامپه حتی یعييپت،  -1
، ثم جلسپپت حتی مللت ثم  قمت وجمعت ردائي، فقلت: یا یمير المممنين ثم جلسپپت حتی مللت، ثم قمت حتی نالني مثل ما نالني یوالك

اني قد یشپفقت علي  من طول القيام فراحة سپاعة، ثم طرحت الرداء ليجلس عليه، فقال: یا حبة ان هو اال محادثة مممن یو ممانسپته،  
قلپت: یجسپپپام یم یروا ؟ قال: قلپت: یا یمير المممنين وانهم لكپدل ؟ قال: نعم، لو کشپپپف ل  لرییتهم حلقپاك حلقپاك محتبين یتحپادثون، ف

فقپال: یروا ، ومپا من مممن یموت في بقعپة من بقپاع األرض اال قيپل لروحپه: الحقي بوادي السپپپالم، وانهپا لبقعپة من جنپة عپدن( بحپار  
 . 234ص 97األنوار : ج



 62 ( ول الجزء األ ) بهات المتشا

ه حبپهسپپپخن می ای  فرمپایپد: »کپه بپه او چنين معنپایی را میحپالیی عرنی شپپپد درگفپت و متوجپّ
وار بپا یكپدیهر صپپپحبپت بينی کپه حلقپههپا را میبرداشپپپتپه شپپپود فنحبپه، اگر یرده از برابرت  

 (1)«.کنندمی
 

ب عنــ  الًهوت  )ع(وإنمــا أم، املؤمنني   يتكدم عن باــاء لو ،  يتحــدا عن باــاء َحجــَ
وبقاء هيا البااء يعترب     ،، ب  ال يرقى إال اهلل الواحد القهار )ع(ملا بقي عدي    )ع(كش  لعدي  
فيقول: )إلهي قد جرت عدى نفاــ   النظر لها فدها الوي  إن ،   نراً عظيماً  )ع(أم، املؤمنني  
إال ـبالفتو املرني وفـناـئ     ، ـب  القرآن يعترب   نـراً مًاـماً ل نســــان ال يـفارـق (2)لم تبفر لـها( 

: قال تعالى،  ولدمخدوق عروديت ،  ل نســان إنســانيت لكي ترقى  ؛ آنات وعودت    آنات أخر 
َر﴾  خ 

َ
َع َوَما َتل ري

َن َ نَ َم مي ُ َما َتَقد   ُ َر َلَع ا يناً   ليَيَبفي  . (3)﴿إين ا َفَتَحَنا َلَع َفَتحاً ُمري
گوید، از هایی که الهوت را از او محجوب سپپاخته اسپپت سپپخن میاز یرده   )ع(اميرالمممنين  

ماند، و حتی  باقی نمی)ع(  کنار زده شپود، علی)ع(  راند که اگر برای علیهایی سپخن میحجاب
بپاقی مپانپدن این حجپاب را گنپاهی  )ع(  مپانپد. اميرالمممنينچيزی جز خپدای واحپد قهپار بپاقی نمی

یروردگارا! با گرایشپپم به خواهش نفسپپم، بر خود سپپتم   فرماید: »فورد و میبزرگ به شپپمار می
. و حتی قرفن فن را گنپاهی مالزم انسپپپان    (4)« کردم. یس وای بر من اگر بر فن فمرزش نيپاوری

داند که جز با فت  مبين و فنا شپپپدنش در لحظاتی و بازگشپپپت او در لحظاتی دیهر از او جدا  می
ما   فرماید: ﴿جای بماند. خدای تعالی میو عبودیت مخلو  برگردد؛ تا انسپپان بودن انسپپان  نمی

 
در یشپپت کوفه در وادی   )ع(المممنين  ی عرنی روایت شپپده اسپپت: با امير مممنان به سپپوی یشپپت کوفه خارج شپپدیم. اميراز حبه -1

که ملول شدم. دوباره برخاستم و گفت. من نيز با او ایستادم تا خسته شدم. یس نشستم تا اینالسالم ایستاد و گویی با کسانی سخن می
بر   ی اول خسته شدم. ساس نشستم و ملول شدم. ساس ایستادم و ردایم را جمع کردم و گفتم: ای امير مممنان! مندوباره مثل مرتبه

ای حّبه، فنچه دیدی نبود مهر شپما از ایسپتادن زیاد نهرانم، سپاعتی اسپتراحت کن! و ردایم را بر زمين یهن کردم تا بنشپيند. فرمودند: » 
بينم برای تو چه من میفری، اگر فنها نيز چنين هسپتند؟ فرمود: » «. گفتم: ای اميرالمممنين! فنسپخن گفتن و انس گرفتن با مممن

اروا ، و «. عرض کردم: اجسپادند یا اروا ؟ فرمودند: » گویندوار نشپسپته با هم سپخن میدیدی که مممنان حلقهد، میشپهم کشپف می
ای از  شپپپود: به وادی السپپپالم ملحق شپپپو، که وادی السپپپالم قرعهکه به روحش گفته میميرد مهر اینمممنی در جایی از زمين نمی

 .234ص  97«. بحار االنوار: ج بهشت عدن است
 .97ص 91، بحار األنوار : ج )ع(مقرع من المناجان الشعبانية ألمير المممنين  -2
 . 2 – 1الفت  :  -3
 .97ص  91. بحار االنوار: ج )ع(المممنينمقرعی از مناجات شعبانيه امير -4
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چپه یس  چپه یيش از این بوده و فنتپا خپدا گنپاه تو را فن*    ایمبرای تو یيروزی نمپایپانی را مقپدر کرده 
 . (1)﴾از این باشد برایت بيامرزد 

 
ــائرة الظدمة والعدم اليت ال تفارق العرد. ومحمد،  والينب هنا هو )األنا( بســــ ب    أو شــ

وســـــاـعة   ،ـب  ال يرقى إال اهلل الواـحد القـهار   فســـــاـعة ال يرقى محـمد  ،  ـهيا الفتو يخفق
ــدوات اهلل عدـي     يعود محـمد  ـــراق صــ العـرد األول والنور األول والعـق  األول والـفائز ـبالســ
ــًم  ــاحب الفتو املرني، باب محمد  )ع(عدياً   وبما أن   ،وســ و  آنات ال يرقى  ، ومحمد صــ

ــم إال اهلل الواحد القهار من   ــم وال رسـ ــاً  )ع(فيكون الراب أو عدي ،  اسـ ــوسـ ، بيات اهللممسـ
 .(2)وبمقام صاحب الفتو املرني، وليا قال: )لو كش  لي البااء ما ااددت يقينا( 

شپپپود و ی ظلمپت و عپدمی اسپپپت کپه از بنپده جپدا نمیجپا همپان »من« یپا شپپپائبپهگنپاه در این
ماند  باقی نمی )ص(فید: برای سپپاعتی محمدبه نوسپپان درمی  به خاطر این فت ،  )ص(محمد

به عبد اول و نور اول و   )ص(ماند؛ و سپپپاعتی دیهر محمدو فقط خدای واحد قهار بر جای می
جا که علی  گردد. از فنعقل اول و یيروز در مسپپابقه که سپپالم و صپپلوات خداوند بر او باد، بازمی

صپاحب فت  المبين، و در لحظاتی از او هيچ اسپمی    )ص(اسپت و محمد  )ص(باب محمد    )ع(
سپرگشپته و ممسپو  به    )ع(ماند مهر خداوند واحد قهار، باب یا علی  جای نمی و هيچ رسپمی بر

اگر یرده از برابرم  فرماید: »رو میگردد و از همينرات خداوند و در مقام صپپپاحب فت  مبين می
 (3)«.نهرددبرداشته شود، چيزی بر یقينم افزوده 

 
 

 ****** 
 

 
 [ حروف مقاع  در قرآن   :11]سؤال/جواب 

 
  : ما املراد من الحروف املقاعة   أوائ  السور؟۱۱سؤال/ 
 ها چيست؟: مراد از حروف مقرعه در ابتدای سوره ۱۱یرسش 

 
 

 .2و  1فت :   -1
 .317ص 1المناقب البن شهر اشوب : ج -2
 .317ص  1مناقب ابن شهر فشوب: ج  -3
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  :  سورة الرقرة ﴿ألم﴾ الجواب:

  )أ(: فاهمة. ،)ل(: عدي ،)م( : محمد
 حرفاً، وهي  الحروف هي (28)نصـ  عدد أحرف الدبة  ،  حرفاً  (14)الحروف   أوائ  السـور  

 . ال أنها مظدمة، أي قديدة النور  مقابدها الحروف الظدمانية، الحروف النورانية
 ی بقره ﴿الم﴾:در سوره  یاسخ:

 م: محمد، ل: علی و الف: فاطمه است.
باشپپد.  حرف می ۲۸حرف هسپپتند؛ نصپپف تعداد حروف که  ۱۴ها  این حروف در ابتدای سپپوره 

کپه  نور نپه این گيرنپد؛ یعنی کمانپد، و مقپابپل فن حروف ظلمپانی قرار میاین حروف، حروف نورانی
 تاریک باشند.

 

أي بعد مرور سـرعة  ،  وهي  الحروف كمناال القمر األربعة عشـر الواقعة   نصـ  الشـهر
الديدة اليت تسرقها،   (لــ )وال،  )م( كمنزل القمر   ليدة اكتمال ــ  وال  ،عدى بداية الشهر أيام
 . وهي  هي ليالي التشريق، الديدة اليت تديها (أـ )وال

مپاه هسپپپتنپد؛ یعنی یس از گپدشپپپتن    ی قمر در نيمپهگپانپههپای چهپارده این حروف مپاننپد منزل
ماه در شپب کامل شپدن فن اسپت و »ل« شپب یيش از هفت روز از ابتدای ماه. »م« مانند جایهاه 

 اند.ها ایام تشریقباشد، و اینفن و »الف« شب یس از فن می
 

ـــر  املكتمـ ،  هو القمر املكتمـ   ومحمـد   دعـاء:    ،وعدي وـفاهمـة القمر شــ ورد   اـل
 .(1)وكدماتع اليت تفردت بها عدى العامدني( ، )وكدمتع التامة

به کامل می  محمد و  باشپپند. در دعا فمده اسپپت: »ماه کامل اسپپت، و علی و فاطمه شپپ 
  (2)«(.ها بر عالميان تفّزل فرمودیی کاملت و کلماتی که به فنکلمه
 

ــمـدة  ن  أوكمـا  ،  واألل  مقـاـب  الرحيم،  والًم مقـاـب  الرحمن،  وامليم مقـاـب  اهلل   ال ســ
كيلع  ، ومن جهة معينة،  ال ســمدة   ك  ســورة هي عرارة عن صــورة ل ســمدة الفاتحة

و  .  واألئمة  وعدي وفاهمة عديهما الســًمهي  الحروف هي صــورة لدرســول محمد   فنن  
وكدما ااد املعصــوم معرفة باهلل اادادت  ،  من جهة معينة ك  مو،ــع هي صــورة لهم 

 

 .419مصبا  المتهجد : ص -1
 .419مصبا  المجتهد: ص  -2
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( مرة، والًم  17ـفامليم تكرر )، ار الحرف اـليي يمثـد وااد تكر، جـهاـت  ووهوراـت    القرآن

 . ( مرة13( مرة، واألل  تكرر )13تكرر )
طور  »ميم« مقابل الله در بسپمله اسپت و »الم« مقابل الرحمن و »الف« مقابل الرحيم. همان

باشپپد، این حروف هم  که بسپپمله در هر سپپوره، از جهتی خاص تصپپویری از بسپپمله فاتحه می
باشپند. در و ائمه می  عليهما السپالم و علی و فاطمه  یيامبر خدا حزپرت محمدتصپویری از  

چه شپناخت و  باشپند. هرمیها  ها از جهتی خاص و معين تصپویری از فنهر مواپعی، این
شپود، و  های او و ظهورهای او در قرفن بيشپتر میمعرفت معصپوم به خداوند بيشپتر شپود، جهت 

بار و الف   ۱۳بار تكرار شپده اسپت، الم   ۱۷گردد. ميم تكرار می  گر او اسپت بيشپترحرفی که بيان
 بار. ۱۳

 
بني اهلل    يتكون االسـم األعظم، وهي سـر    صـفوة القرآن، فمنها هي  الحروف هي ن  أكما  
 .(1)   منها االسم األعظميؤل   )ع(واإلمام 

 . …ولو أ ن لي أن أتكدم فيها أكرث من هيا لتكدمت 
ْفون )برترین و خالص یابد و ها اسپم اعظم تكوین میاند و از فنهای( قرفنتریناین حروف صپَ

 (2)گردد.که از فن اسم اعظم تأليف می )ع(این سّری است بين خدا و امام 
 گفتم....بهویم، سخن میاگر در این خصوص بيش از این اجازه داشتم سخن 

 
 

 ****** 
 

 
 [ آموخت )ع(    آدم   ب    سرحان   خداوند   ک    هایی اسم :  12]سؤال/جواب 

 
 ؟!)ع(: ما هي األسماء اليت عد مها اهلل سرحان  وتعالى ،دم ۱۲ سؤال/
 فموخت چه بود؟)ع( هایی که خداوند سبحان و متعال به فدمنام: ۱۲یرسش 

 

في تفسپپير قوله تعالی: "حمعسپپق" قال: )هو حروف من اسپپم الله األعظم المقروع، یملفه الرسپپول یو اإلمام    )ع(عن یبي عبد الله   -1
 .376ص 89صلی الله عليهما، فيكّون االسم األعظم الدي ارا دعي الله به یجاب( بحار األنوار : ج

حروفی از اسپم الله اعظم مقروع ﴾ روایت شپده اسپت که فرمود: » حمعسپقدر تفسپير این سپخن خداوند متعال ﴿ )ع(از ابو عبدالله  -2
دهند که اگر  کنند و اسپم اعظمی را تشپكيل میباشپند که فن را یيامبر یا امام که صپلوات خداوند بر ایشپان باد، تأليف می)بریده شپده( می

 .376ص  89«. بحار االنوار: ج شودخوانده شود، اجابت میبا فن خداوند 



 66 ( ول الجزء األ ) بهات المتشا

 
ف  شـــي اً من حقيقتها ال هاقة لدمًئكة عدى معرفت    الجواب: عد م  أســـماء اهلل، أي عر 

ف  حقيقة أســــماء اهلل   الخدق، فمحمد وآل محمد    هم   واملرســــدون  واألن ياء  وعر 
 .(1)أي تجدي ووهور ألسماء اهلل سرحان  وتعالى ، أسماء اهلل   الخدق

اسپماء الله را به او فموخت؛ یعنی چيزی از حقيقتش را که فرشپتهان طاقت شپناختش    یاسپخ:
و   را نداشتند به او فموخت، و حقيقت اسماء الله در خلق را به او فموخت. محمد و فل محمد

های خدای سپپبحان و  تجّلی و ظهور نام  اند؛ یعنیاسپپامی خدا در خلق   انبيا و فرسپپتادگان
 (2)متعال.

 
تجدي ووهور ألســماء اهلل حن ال ســامل اليي نجدط عدي    جميع املوجودات هي ن  أكما  

د  ملعرفة أسـماء اهلل بمقام أعظم بكث،  أو اإلنسـان بشـك  عام تؤه   ،فارة آدم وبما أن  ،  (3)
ــدية عدى املًئكة )ع(كان ،دم   ،وبلفق أبعد،  من مقام املًئكة ــان ،  أفرــ ب  ولك  إنســ

 . يس، إلى اهلل ويص  إلى معرفة أسماء اهلل سرحان 
طور که تمامی موجودات تجّلی و ظهور اسپپماء الله هسپپتند، حتی فرشپپی که روی فن  همان

باالتر از    جا که فررت فدم و یا انسپپان به طور عام، او را به مراتبی بسپپيارو از فن  (4)نشپپينيم،می
برتر از فرشپتهان بود، و همچنين    )ع(سپازد، فدمفرشپتهان برای شپناخت اسپماء الله شپایسپته می

گونه  هر انسپپانی که به سپپوی خدا حرکت کند و به معرفت اسپپماء الله سپپبحان برسپپد نيز همين
 باشد.می

 

 

: )ولله األسپماء الحسپنی فادعوه بها (، قال: ) نحن والله األسپماء الحسپنی التي ال یقبل الله  )ع(في قول الله   )ع(عن یبي عبد الله   -2
 .143ص 1من العباد عمالك اال بمعرفتنا( الكافي : ج

روایت شده است که    ﴾ هایش بخوانيدها. به فن ناماز فن  خداوند است نيكوترین نام سخن خداوند متعال ﴿  ی ایناز ابو عبدالله درباره -2
ی شناخت یدیرد مهر به واسرههای نيكوتر خداوند هستيم که خداوند هيچ عملی را از بندگان نمیبه خدا سپوگند ما همان نامفرمود: » 

 .143ص  1«. کافی: ج و معرفت ما
الدي یقول فيه: )  األراپپين والجبال والشپپعاب واألودیة، ثم نظر الی بسپپاا تحته فقال: وهدا  )ع(اشپپارن الی حدیث الصپپاد   -3

 .146ص 11البساا مما علمه( بحار األنوار : ج
« سپاس به فرش زیرش نظر رودهاهاو بسپتر ها، درهها، کوهزمينفرماید: »....  دارد که می )ع(ای به این حدیث امام صپاد اشپاره -4

 .146ص 11«.بحاراالنوار: جو این فرش هم از جمله مواردی بوده که به او تعليم دادکرد و فرمود: » 
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يمكنهم من واعترار  قردة لهم يعرفون منها ما  ،  فكان انقياد املًئكة وهاعتهم ،دم

 .ال إ ا أار  اإلنسان بنفس ، إبس ب أفرديت  اليت ال تتب،، أسماء اهلل أمراً حتمياً 
ي َ لـيَع   ُ ـيَ  ليَخَدقي ا دي اَا َعَدَيـها ال َترـَ يتي َفَاَر النـ 

ي ال   ُ َاَرَت ا يـفاً في يني َحني
َع ليـدد  َم َوَجـهَ قي

َ
ل   ﴿فـَ

َكرَثَ ا
َ
ن  أ ُم َوَلكي يُن الََقي    .(1)لن ااي ال َيَعَدُموَن﴾ الد 

به یكتایرستی روی به دین فور. فررتی است که خدا همه را بر فن فررت بيافریده است و در  ﴿
 . (2)﴾ دانندففرینش خدا تغييری نيست. دین یاک و یایدار این است ولی بيشتر مردم نمی

 
 ****** 

 

 
 [ هستم  آن پاداي خودم من و است من یبرا روا » یقدس ثیحد  یمعن : 13جواب]سؤال/ 

 
 ؟ (3)ما معىن الحديث القديس: )الصوم لي وأنا اجزي ب (  :۱۳ سؤال/

جزي به«۱۳یرسپش  روزه برای من اسپت و من  )(  4): معنای حدیث قدسپی »الصپوم لی و ینا اس
 ( چيست؟دهمیاداش روزه می

 
،  العراد عدى ك  العرادات فهو سرحان  وتعالى يجااي  ، الجواب: قراءة )أجزي ب ( خاه ة

 وال خصوصية لدصوم بحسب هي  القراءة الخاه ة.
( اشپپتباه اسپپت؛ زیرا خدای سپپبحان  دهمخودم به فن یاداش میقرائت »یجزي به« )  یاسپپخ:

ای  اسپپا  این قرائت نادرسپپت، خصپپوصپپيت ویژه دهد و بریاداش تمام عبادات را به بندگان می
 برای روزه وجود ندارد.

 
جز  ب (، أي برـم الهمزة وباألل  املقصـورة، واملراد بالصـوم هو  : )الصـحيحة هيوالقراءة  

ُ
أ

اً﴾  صوم مريم  ي  َكدَم الََيَوَم إينَسي
ُ
َحَمني َصَوماً َفَدَن أ َيَرُت ليدر 

 .(5)وايادة، ﴿إين ي نَ
 

 .30الروم :  -1
 .30روم:  -2
 .6  63ص 4الكافي : ج -3
 .6   63ص  4کافی: ج  -4
 .26مریم :  -5



 68 ( ول الجزء األ ) بهات المتشا

جزی به« اسپت یعنی با همزه  ی ی مرفوع و الف کوتاه. مراد از این روزه، روزه قرائت درسپت »اس
ام و امروز بپا هيچ بشپپپری  برای خپدای رحمپان روزه نپدر کرده   بپاشپپپد: ﴿و بپاالتر از فن می  مریم 

 . (1)﴾ گویمسخن نمی
 

ب  هي  هي الرداية    ،سرحان مستلنساً باهلل  ،  أي أن يكون اإلنسان مستوحشاً من الخدق
ــيدتها هي ــوم: والنهاية اليت تكون حصـ ــوم عن )األنا( ،  أن اهلل هو الجزاء عدى الصـ ،  هي الصـ

وهو يعدم ويعتقد وير  أن وجود  املف ؟ ،  و لع عندما يس، العرد عدى الصرامل املستقيم
نب اليي ال يفارق وبقاء  املظنون بسـ ب شـائرة العدم والظدمة املختداة بالنور. وهيا هو الي

ــر،  العـرد ــتقرـد   وهو ـما  العـرد وحـا،ــ ا،   ومســ وهـدب إـماهـة  ،  فدو أعر؟ العـرد عن األـن
ملا بقي إال اهلل الواحد  ،  واســـتجاب ســـرحان  وتعالى لدعائ  صـــفحة الظدمة والعدم بنخًه

 وقي  الحمد هلل رب العاملني.، وجيء بالكتاب، وأشرقت األر؟ بنور ربها، القهار 
ه انسپان از خلق بيمناک باشپد و با خدای سپبحان مأنو . این همان فغاز و یایانی  کیعنی این

ای اسپت که فن روزه عبارت باشپد  باشپد: خداوند خودش یاداش روزه اش چنين میاسپت که ثمره 
ير کند و میاز روزه  داند و معتقد  ی از »من«؛ و این هنهامی اسپت که بنده بر صپراا مسپتقيم سپ 

ای از عدم و ظلمت اسپت که با  وجود اجباری و بقای ظّنی او به جهت شپائبه بيند کهاسپت و می
ی بنده و  شپود، و فن، گدشپتهباشپد. این همان گناهی اسپت که از بنده جدا نمینور مخلوا می

باشپپد. اگر بنده از »من« روی برگرداند، و مخلصپپانه خواهان دور سپپاختن  ی او میحال و فینده 
د و خدای متعال دعایش را اجابت فرماید، جز خدای واحد قهار ی ظلمت و عدم باشپپپ صپپپفحه

های اعمال فورده شپوند و گفته  شپود و نامهماند و زمين با نور یروردگارش روشپن میجای نمیبر
 شود حمد و ستایش تنها از فن  خداوند، یروردگار جهانيان است.

 
 ****** 

 
  د ی شه   شود  مدحق   من   ب    کط : »هر ( ع )   ن ی سخن امام حس   ی معن :  14]سؤال/جواب 

 [ شود« ی م 
 

 
 .26مریم:  -1
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: )من لحق  اســتشــهد ومن لم يدحق  لم يدرك  )ع(ني  ــــــما معىن قول الحســ :۱۴  ســؤال/
 ؟ (1) الفتو(

کس به من ملحق شپود شپهيد هرچيسپت؟ »  )ع(: معنای این سپخن امام حسپين  ۱۴یرسپش  
 . (2)« شود و هرکس به من ملحق نهردد، به فت  و یيروزی نخواهد رسيدمی

 
ـــهادةو  ،الدحوقنتحر  معـناـها هي:  ، الجواب: ـلديـنا أوالً اًا كدـمات ـفن ا  الفتو،  و  ،الشــ

  .من قول  الكريم )ع(عرفناها عرفنا ما أراد الحسني 
دهيم. این  ها را مورد بحث و بررسپی قرار میدر ابتدا ما سپه کلمه داریم که معنای فن  یاسپخ:

توانيم  کلمات عبارتند از: »لحو « )یيوسپپتن(، »شپپهادت« و »فت «. اگر این سپپه را بدانيم، می
 را درک کنيم.)ع( ربار امام حسينسخن گه 

 
إ ا كان املدحوق أو املتروع    ،أو الوصــول إلي  ومســايرت  الدحوق: وهو االلتصــاق بال ــء،

ــاناً  ــرق أو  .  إنسـ ــًلة، واليي يسـ ــان املتروع إمام هد  أو ،ـ و  هي  الحالة يكون هيا اإلنسـ
ولكن بحســب دقة    واليي يســاير اإلمام الحق، )ع(يتلخر عن اإلمام ال يعترب الحقاً باإلمام  

 فاليي ، مسايرت 
 .جماالً إليط كمن يساير اإلمام ، (3)يتحر  أن يوافق اإلمام   ك  التفاصي  

: یعنی متصپپل شپپدن به چيزی یا رسپپيدن به فن و همدوش فن حرکت »لحو « )یيوسپپتن(
گيرد(  چپه مورد یيروی قرار میشپپپود( یپا متبوع )فنچپه بپه فن ملحق میکردن. اگر ملحو  )فن

که د، و کسپیباشپ انسپان باشپد، در این حالت این انسپان  یيروی شپده، امام هدایت یا گمراهی می
شپپپود و  محسپپپوب نمی )ع(از امپام یيشپپپی بهيرد یپا از او عقپب بمپانپد، الحق )رسپپپيپده( بپه امپام  

شپپود ولی هرکس به ميزان دقت که با امام همراه و همهام اسپپت، الحق محسپپوب میکسپپی

 

 .6مختصر بصائر الدرجات : ص -1
 .6مختصر بصائر الدرجات: ص  -2
وقد ورد في الدعاء: ).. اللهم صل علی محمد وفل محمد الفل  الجاریة في اللج  الغامرن یأمن من رکبها ویغر  من ترکها، المتقدم   -1

 . ارن، فال یتحقق اللحو  بهم45لهم مپار  والمتپأخر عنهم زاهق والالزم لهم الحق ..( مصپپپبپا  المتهجپد للشپپپيخ الروسپپپي : ص

 اال بمالزمتهم وعدم الخروج عن نهجهم وسيرتهم، فالتقدم عليهم یستلزم المرو ، والتأخر عنهم یستلزم الزهو  والهال . 
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همانند کسپپی  (1)ها با امام همراه اسپپت کاریی تفاصپپيل و ریزه که در همهاش؛ کسپپیهمراهی
 کند. به طور کلی و اجمالی با امام همراهی مینيست که 

 
اإلخرار   واألصــ    معناها هو، املتعارف عنها بني الناا هي القت    ســ ي  اهلل  الشــهادة:

وـهيا اإلخـرار هو ـما يفعـد   ،  ومـن  اإلخـرار عن أـن  ال إـل  إال اهلل، عن الحقيـقة ـبالقول أو الفـع 
فهو ممن شــهدوا أن  ال ، املعركة   ســ ي  إعًء كدمة اهللالشــهيد اليي يقت    ســاحة  

،  وهي أعظم شـــهادة بلكرم هريق ،  ولكن َتمزي  أن  شـــهد بدم : أن ال إل  إال اهلل، إل  إال اهلل
أي اليي يقت    ســاحة املعركة    -لهيا املصــداق  -  أي الشــهيد -  وليا انصــرف هيا الدفك

 .ي تقريراً بشك  كد   -إلعًء كدمة اهلل 
: متعارف بين مردم، کشپته شپدن در راه خدا اسپت و اصپل  معنای فن، خبر دادن از شپهادت

کپه خپدایی جز اللپه  ی فن خبر دادن اسپپپت بپه اینبپاشپپپد، و از جملپهحقيقپت بپا گفتپار یپا کردار می
ی  نيست و این خبر دادن همان چيزی است که شهيدی که در ميدان نبرد در راه اعتالی کلمه 

دهند خدایی  سپازد. چنين کسپی جزو کسپانی اسپت که شپهادت میشپود، عملی مییخدا کشپته م
جز الله نيسپپت، ولی از این نظر متفاوت و متمایز اسپپت که با خون خودش شپپهادت داده اسپپت  

رو این واژه یعنی  ترین شپيوه اسپت. از همينمایهکه: ال اله اال الله، و این برترین شپهادت با گران
ی  که در ميدان نبرد برای اعتالی کلمه پپپپپ یعنی کسپیور کلی بر این مصپدا شپهيد تقریباك به ط

 گردد.اطال  می پشودالله کشته می
 

ـــهد فـي  عدى أمة ـــهداء   ةأو جـماـع  مع أن  ك  من ل  موق  يوم القـيامة يشــ ،  فهو من الشــ
، ونرجط  ، ومريم  ، واينب  والزهراء  ،  ، واألن ياء واملرسدني  كاألئمة  

 وكْ  بحسر .  ،ووهب النصراني، وخالد بن سعيد بن العاه األموي،  
دهد، کسپی که در روز قيامت موقفی دارد که بر اّمت یا گروهی گواهی میکه هرعالوه بر این
زینب   ،حزرت زهرا  ،یيامبران، فرستادگان ،باشد، مانند ائمه  جزو شهدا می

 
َبها َو َیْغر  س در دعا فمده است: »   -1 َمنس َمْن َرک 

ْ
َرن، َیأ َج   اْلغام  ي اللس َیة ف  ْلک  اْلجار  َحّمد، َاْلفس َحّمد و فل  مس مَّ َصل  َعلی مس َتقّدمس اّلهس  َمْن َترَکها، َاْلمس

ق م الح  م َلهس ق، َو الاّلز  ْم زاه  ّخرس َعْنهس
َ
َتأ های  بارخدایا! بر محمد و فل محمد درود فرسپپت؛ کشپپتی روان در اقيانو ....« )َلهم مار  ، َو اْلمس

که از  یيش افتد، از دین خارج اسپت و کسپیها که از فنژرف؛ هرکه بر فن سپوار شپود، ایمنی یابد و هرکه فن را رها کند غر  شپود. کسپی
. بنابراین ملحق  45....(. مصپپبا  المجتهد شپپيخ طوسپپی: ص ها اسپپتها، ملحق به فنها عقب بماند، نابود اسپپت؛ و همراه با فنفن

جوید از دین   ها یيشپیکه از فنها. کسپیشپود مهر با التزام به ایشپان و خارج نشپدن از منه  و روش فنمحقق نمی شپدن به ایشپان  
 ها عقب افتد حتما هالک و نابود خواهد شد.که از فنشود و کسیخارج می



 71 ( جلد اولابهات )متش

یک به فراخور بن العاص اموی؛ هر  و وهب نصپپرانی و خالد بن سپپعيد نرجس  ،مریم ،
 واعيت خود.

 
إ ا  كر هؤالء اليين يقتدون     )ع(  املحاـسن عن أبان بن تبدب، قال: كان أبو عرد اهلل  

الثبور يقول: )ويدهم ما يصـنعون بهيا فيعجدون قتدة الدنيا وقتدة ا،خرة، واهلل ما الشـهداء  
 . (1) (شهماإال شيعتنا وإن ماتوا عدى فر

که در مرزها کشپپته  در محاسپپن از ابان بن تغلب روایت شپپده اسپپت: وقتی یادی از کسپپانی
ها! با این عمل در یی   وای بر فنحااپپر بود و فرمود: »  )ع(شپپدند به ميان فمد، ابو عبدالله  می

کنند. به خدا سوگند کسی چه هستند؟ در کشته شدن در دنيا و کشته شدن در فخرت شتاب می
 (2)«.شود مهر شيعيان ما؛ حتی اگر در بسترهای خویش بميرندمیشهيد محسوب ن

 
: ادع اهلل أن يراق  الشهادة،  )ع(عن منهال القصاب، قال: قدت ألبي عرد اهلل  :  و  العياع

َهَداُء﴾ فقال: )املؤمن شهيد، ام تً قول  تعالى: يُقوَن َوالشم د  َع ُهُم الص  وَل ي
ُ
 .(4)( (3)﴿أ

عرض کردم: از خداوند    )ع(و در عياشپپی: از منهال قصپپاب نقل شپپده اسپپت: به ابو عبدالله  
 «. سپپاس این فیه را قرائت فرمود: ﴿مممن شپپهيد اسپپت برایم شپپهادت را طلب فرما. فرمود: »

 (6). (5)﴾ ها همان راستهویان و شهيدان هستندفن
 

ـقال: )الـعارف منكم ـهيا األمر املنتظر الخ، كمن ـجاـهد واهلل مع ـقائم    ،)ع(وعن الـراقر 
ب  واهلل  : ام قال،  ب  واهلل كمن جاهد مع رسـول اهلل بسـيف : ام قال،  بسـيف  )ع(آل محمد 

يَن آَمُنوا ،  و  فســـااه  كمن اســـتشـــهد مع رســـول اهلل   يي
وفيكم قول  تعالى: ﴿َوال 

َع  وَل ي
ُ
دي ي أ ي َوُرســُ  ُ ا يَن َكَفُروا  بي يي

َجُرُهَم َونُوُرُهَم َوال 
َ
َم َلُهَم أ هي

َنَد َرب  َهَداُء عي
يُقوَن َوالشــم د  ُهُم الصــ 

 

 .164ص 1المحاسن للبرقي : ج -1
 .164ص  1محاسن برقی: ج  -2
 .19الحدید :  -3
 ، رواه عن الربرسي نقالك عن العياشي . 38ص 24بحار األنوار : ج -4
 .19حدید:  -5
 شيخ طوسی نيز فن را از عياشی روایت نموده است. و 38ص  24بحار االنوار: ج  -6
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  ﴾ يمي َجحي
َحاُب الَ صــَ

َ
َع أ وَل ي

ُ
َنا أ بُوا بياياتي

، ام قال: صــرتم واهلل صــادقني شــهداء عند  (1)َوَكي 
 .(2)ربكم( 

یک از شپپما که عارف به این امر، منتظر هرفرمود: »روایت شپپده اسپپت که  )ع(  و از امام باقر
« با شپمشپيرش مشپغول جهاد گردد)ع( خير باشپد مانند کسپی اسپت که در رکاب قائم فل محمد

خدا با   فری، به خداوند سپپوگند حتی مانند فن کسپپی اسپپت که در رکاب رسپپولسپپاس فرمود: »
مانند کسپی اسپت که به همراه  به خدا سپوگند حتی  «. سپاس فرمود: »شپمشپير به جهاد یردازد

که به  کسپانی ﴿ ی او شپهيد شپود و این فیه از قرفن کریم در شپما وجود داردرسپول خدا و در خيمه
ها  ها راسپتهویان و شپهيدان نزد یروردگارشپان هسپتند. فن اند، فنخدا و فرسپتادگانش ایمان فورده 

ها  کنند، فن ما را تكدیب می  که کافرند و فیاتشپپان هسپپتند و کسپپانیشپپان و نورصپپاحب یاداش
به خدا سوگند شما از راستهویان و گواهان در نزد  ساس فرمود: »«. (  3)﴾اصحاب جهنم هستند  

 (4)«.باشيدیروردگارتان می
 

ــء، أو النظر إلي  أو في  ــر ور يت   ، الفتو: هو إاالة املانع عند الولوج   ال ــ ــواء بالرصــ ســ
 . دبأو بالرص،ة وانكشاف  لدق بالعني

یعنی برداشتن مانع به هنهام داخل شدن در چيزی، یا نظر کردن به فن یا در فن، چه با    فت :
 چشم و دیدن با فن باشد و چه با بصيرت و کشف شدن فن در دل.

 
يْب﴾    )ع(و  القمي عن الصـــادق   ي َوَفَتْو َقري

 ُ َن ا ْر مي ــَ ، قال: )يع   (5)  قول  تعالى: ﴿نَصـ
 .(6)...(  )ع(  الدنيا بفتو القائم 

 

 .19الحدید :  -1
 .39ص 24بحار األنوار : ج -2
 .19حدید:  -3
 .39ص  24بحار االنوار: ج  -4
 . 13الصف :  -5
 .366ص 2تفسير القمي : ج -6
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نصپرتی اسپت از جانب  ی این سپخن خداوند متعال ﴿درباره )ع(  در تفسپير قمی از امام صپاد 
  روایپت شپپپده اسپپپت کپه فرمود: »یعنی دنيپا بپا یيروزی و فت  قپائم  (1)﴾  خپداونپد و فتحی نزدیپک

 (2)....«.)ع(
 

وإعًء  ،  وإقامة الدين الخالص فيها،  يكون بفتو الرًد كدها  )ع(وال شع أن فتو القائم  
ــول اهلل،  كدـمة: )ال إـل  إال اهلل عدي ولي اهلل(. وكـيـلع بفتو عوالم املدكوت ،  محـمد رســ

 . )ع(وانكشافها لكث، من املؤمنني مع القائم 
ها و بریایی دین خالص در فن  ها وبا فت  تمام سپپپرزمين  )ع(شپپپكی نيسپپپت که یيروزی قائم  

گيرد؛ و به همين  ی »ال اله اال الله، محمد رسپپول الله، علی ولّی الله« صپپورت میاعالی کلمه
صپورت با فت  عوالم ملكوت و کشپف و فشپكار شپدن فن برای بسپياری از افراد مممنی که همراه  

  باشند.می )ع(قائم 
 

كما  . وبمردأ الحـسني، ار عدى نها الحـسني: أي ـس(من لحق بـــــ )أراد  )ع(إ ن، فالحـسني 
ومن تخد  عن إمام امان  ، )ع(فمن لحق حسني امان  لحق الحسني  ،  ن لك  امان حسنيأ

ــني   ــني  . )ع(تخد  عن الحســ عدى درـجات أعًـها هو لزوم    )ع(وكـيـلع ـفنن الدحوق ـبالحســ
و  الصـًة    ،مردأ الحسـني ونها الحسـني وااللتصـاق بحسـني الزمان اليي يعيش في  املؤمن

 .(3))املتقدم لهم مارق، واملتلخر عنهم ااهق، والًام لهم الحق(  :الشعرانية
که راه ( یعنی کسپیکسپی که به او ملحق شپداز »من لحقه« )  )ع(بنابراین منظور امام حسپين  

کس به  را در یيش گيرد. هر زمانی را حسپپينی اسپپت؛ و هر  )ع(و روش حسپپين و مرام حسپپين  
که نسپپبت به امام  یيوسپپته اسپپت و کسپپی  )ع(حسپپين زمان خود ملحق شپپود، به امام حسپپين  

در   )ع(کوتاهی ورزیده اسپت. همچنين یيوسپتن به حسپين  )ع(  زمانش کوتاهی ورزد، به حسپين
ين و یيوسپپتن به حسپپين زمانی باالترین درجاتش، التزام به مبانی حسپپين و شپپيوه و روش حسپپ 

ها یيش  که از فنکسپیکند. در صپلوات شپعبانيه فمده اسپت: »اسپت که مممن در فن زندگی می

 
 .13صف:  -1
 .366ص  2تفسير قمی: ج  -2
 .45مصبا  المتهجد : ص  -3
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ها، ملحق به  که از فنها عقب بماند، نابود اسپپت و همراه با فنافتد، از دین خارج اسپپت و کسپپی
 (1)«.ها است فن

 
أعظم   أو قت  الشخصية وهو،    الردنسواء كان قت،  وأراد بالشهادة: القت    س ي  اهلل

  فدائماً اليين يقفون مع الحق يتعر،ــون لتســقيط شــخصــياتهم   املجتمع،  من قت  الردن
ــبقول الزور واالف اء والكيب والرهتان من قر  أعداء األنر كالعدماء  ، ياء واملرسـدني  ــــ

مترــرر من الدعوة إلى الحق ب  وك   ،  ب، العامدني وأتراعهم اليين ينعقون بما ال يفقهون
 .والعدل والصدق وإقامة حدود اهلل وكدمات 

منظور فن حزپرت از شپهادت: کشپته شپدن در راه خداوند اسپت، چه کشپته شپدن بدن باشپد و 
که کنار حق تر از قتل بدنی اسپپت. کسپپانیچه با کشپپته شپپدن شپپخصپپيت و هوّیت، که بزرگ

شان در جامعه با سخنان تزویرفميز و افتراها  ایسپتند، همواره در معرض نابود شدن شخصيت می
شپود؛ ها وارد میبه فن  )ع(هایی هسپتند که از سپوی دشپمنان انبيا و مرسپلين  ها و بهتانو درو 

اندازند،  عمل و یيروانشپان که نسپنجيده و نفهميده گرد و خاک به راه میکسپانی مانند علمای بی
عدل و صپپداقت و بریاداشپپتن حدود خداوند و    که از دعوت به سپپوی حق وو حتی تمام کسپپانی

 بينند.کلماتش فسيب و ارر می
 

ــيت بقتد    ــاهداً عدى األمة اليت قامت بقتد ، أو ر،ــ ــ ي  اهلل يكون شــ واليي ُيقت    ســ
 .وتصفية شخص  أو بدن  املقدا

شود، شاهد و گواهی است بر اّمتی که به قتل او مبادرت ورزیده که در راه خدا کشته میکسی
 اند. یا به کشته شدن او و از بين رفتن شخصيت یا بدن مقدسش راایت داده 

 
وبـالتـالي معرفـة الحقـائق، و  النهـايـة الفتو  ،  أي الفتو   العوالم العدويـة  :وأراد بـالفتو 

 كْ  بحسر .  ، سرحان  وتعالىومعرفة اهلل، املرني
منظور فن حزپپپرت از فت  یعنی فت  در عوالم علوی، و بپه دنبپال فن شپپپنپاخپت حقپایق و در 

کس به فراخور حال و واپعيت  نهایت فت  مبين و شپناخت خداوند سپبحان و متعال اسپت، هر
 خود.

 
 .45المجتهد: ص مصبا   -1
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ال  : ويترع حســـني امان  ال يســـتشـــهد، أي، فمن لم يدحق بالحســـني وينها نها الحســـني

وال  ،  ال يعرف الفتو : أي   ال يدرك الفتو،ن  إام  ،وال يكون شاهداً بالحق، ُيقت    س ي  اهلل
اً من الفتو  ــيـ  وهو جر  ال يعرف إال ،  ومن أين ـل  معرـفة النور .  يفـق  الفتو وال ُيحصـــــ   شــ

 الظدمة والجحور اليت يعيش فيها.
را ناوید، و حسپين زمانش را دنبال  ی حسپين  که به حسپين ملحق نشپود و راه و شپيوه کسپی

باشپد، سپاس او به  گردد و شپاهدی بر حق نمیشپود، یعنی در راه خدا کشپته نمینكند شپهيد نمی
فورد. یابد و چيزی از فت  به کف نمیشپپپناسپپپد و فت  را درنمیرسپپپد یعنی فت  را نمیفت  نمی

ت کپه جز ظلمپت و  کپه او موش کوری اسپپپ حپالیچنين شپپپخصپپپی از کجپا نور را بشپپپنپاسپپپد در
 شناسد!کند را نمیهایی که در فن زندگی میسنگ
 

بحســب مقام  ولزوم     ، وأدرك شــي اً من الفتو اســتشــهد قاعاً  )ع(ومن لحق الحســني  
 .)ع(أدرك الفتو مع القائم : أي، )ع(لدحسني 
گردد و متناسپپب با مقامش و مقدار  ملحق شپپود، قرعاك شپپهيد می  )ع(که به حسپپين  کسپپی
را درک )ع( کنپد؛ یعنی یيروزی و فت  بپا قپائمچيزی از فت  را درک می )ع(بپه حسپپپين   التزامش

 کند.می
 

وك   ،  ما بقيت الســماوات واألر؟ ٍٍومردأ باق، وســي   ة،وكدم، وأخ،اً: الحســني حق
: )ه  من ناصــر )ع(وأعر؟ عن كدمة الحســني  ، )ع(من خال  الحق اليي دعا ل  الحســني  

،  )ع(أفكار  عدى مردأ الحســني   ٍيولم ينب،  )ع(ينصــرنا(، ولم يحم  الســي  مع الحســني  
عون أنهم ــــــفقد قات  الحسـ، وإن أوهر الركاء عدى الحسـني  فقد خيل الحسـني ني قوماً يد 

عون  )ع(وســيقات  القائم  ، ويســ،ون عدى نهج       اً يحرون رســول اهلل محمد قوماً يد 
ــابـ ، فدعنـة اهلل عدى القوم الظـاملني  أنهم يحرون ــني ويركون عدى مصـــ وهؤالء لم   ،الحســ

   يوم من األيام. )ع(ألنهم لم يدحقوا الحسني ؛ يدركوا شي اً من الفتو 
و در یایان: حسپپين، حق اسپپت، کلمه اسپپت، شپپمشپپير اسپپت و اصپپل و مبنایی اسپپت که تا  

به فن دعوت    )ع(کس با حقی که حسين  ها و زمين باقی هستند باقی و یابرجا است و هرفسمان
فیا کسپپی هسپپت که ما را یاری  نموده اسپپت مخالفت ورزد و از گفتار »هل من ناصپپر ینصپپرنا؟« )

را همراهی نكند و افكارش   )ع(روی برگرداند، و شپمشپيری برندارد و حسپين  )ع(  ؟( حسپينکند
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ر گداشته است حتی اگر بر  یاو ریزی نكند، حسين را تنها و بییایه)ع(  را بر اصل و اسا  حسين
کردند یيامبر خدا  حسپين به طور علنی گریه کند! قومی با حسپين به نبرد برخاسپتند که ادعا می

دارند. با  گام برمی  )ص(دارند و بر سپيره و روش فن حزپرت را دوسپت می  )ص(حزپرت محمد
دارند و بر  ت میکنند حسپين را دوسپ نيز گروهی به نبرد برخواهند خواسپت که ادعا می  )ع(قائم  

ها چيزی از یيروزی را درک گریند. یس لعنت خدا بر گروه سپپتمكاران! اینهای او میمصپپيبت 
 اند. ملحق نشده )ع( نخواهند کرد؛ زیرا در هيچ روزی از روزها به حسين

 
 ****** 

 
 [ ! باشد ی م   ن ی اجساد در ام   ی ا ی ک  بقا   ی با خاک   هاو  ی رشد م :  15]سؤال/جواب 

 

ــؤال/ آدميني، فـه  نحن  : إن الثـمار اليت ـنلكدـها نـمت عدى ترـبة فيـها بـقاـيا أجســـــاد  ۱۵ ســ
  ؟! (1) نلك  أجساد آدميني

ها اسپت یرورش خوریم بر خاکی که در فن بقایای اجسپاد انسپانهایی که می: ميوه ۱۵یرسپش  
 (2)خوریم؟ها را مییافته؛ بنابراین فیا ما اجساد انسان

 
ــم امـلادي هو الجواب: ــورة املـثالـية    :  الجســ امـلادة أو الـعدم  عـرارة عن وهور أو تجدي الصــ

ــم املادي تلت، القاب  لدوجود ــي  الجســ من   يوبالتالي فالاعم والرائحة والدون وجميع تفاصــ
الـية ـل  ــورة املـث ادة  ،  الصــ اـب  لدوجود كـما ـقدـمت    -فنفط امـل إ ا تجـدت فيـها   -وهي ـعدم ـق

ــرـحت  ات رائـحة هيـر ــورة الربتـقالة أصــ وأما إ ا تجدت  .  ومحدـدة األك ،  وهعم هـيب  ةصــ
 . ومحرمة األك  أمست  ات رائحة كريهةة ورة جيففيها ص
جسپم مادی عبارت اسپت از ظهور یا تجّلی صپورت مثالی در ماده یا عدمی که قابليت    پاسَخ:

هپای جسپپپم مپادی، از صپپپورت مثپالی فن  نتيجپه طعم، بو، رنپگ و تمپام ویژگی وجود دارد، و در
  د عدمی است دارای قابليت وجودپتر بيان شطور که یيشکه همانگيرد. خود ماده پپپ نشأت می

ای خوش و طعمی لدید و برای خوردن اگر در فن، صپپپورت یرتقال متجّلی شپپپود، دارای رایحه

 

کل والمأکول(. -1  وقد عرفْت هده الشبهة في کلمات الفالسفة بپ )شبهة ان
کل و مأکول« )خورنده و خورده شونده( معروف است.این شبهه به شبهه -2  ی »ف
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ای تجّلی یابد، دارای بویی نایسند و خوردن ی گندیده شود؛ و اگر در فن، صورت الشهحالل می
 گردد. فن حرام می

 
تكون نتيجت    -إ ا شـاء ل  اهلل أن يتحد  ويتفسـو   -وليا فنن جسـم اإلنسـان بعد املوت 

ــم   ــورة جســ ـــمانـية لحفـنة ال اب مختدـفة عن صــ ــورة املـثالـية والجســ حفـنة تراب ، والصــ
وحفنة ال اب اليت  ،  فً يوجد أي اش اك حقيقي بني جسم اإلنسان اليي تفسو   ،اإلنســان  

 . معتمد عدى اش اك املادة  هو اش اك متوهم ب ، نتجت من هيا التفسو 
پپ به یک  اگر خداوند تجزیه و تباه شدن را برایش اراده کندبنابراین جسم انسان یس از مرگ پپ 

مشپت خاک تبدیل خواهد شپد، و صپورت مثالی و جسپمانی مشپتی خاک، با صپورت جسپم انسپان  
سپوده شپده و مشپتی خاک که از این  باشپد، و در نتيجه بين جسپم انسپانی  تباه و فر متفاوت می

گونه وجه اشپپتراک واقعی وجود ندارد و تنها وجه اشپپتراکی که  فید، هيچفرسپپایش به وجود می
 ماند اشتراکی توّهمی و ظّنی است که بر اسا  مشترکات ماده بنا شده است.باقی می

 
الصورة املثالية  و،  وإنما التشخيص والتخصيص لدصورة املثالية،  واملادة: عدم قاب  لدوجود
ــها عن بعك ــها من بعك، تختد  بعرــ ــم  .  وال تنتا بعرــ ــجرة اليت نمت عدى جســ فالشــ

ًً ونتا منها امر، لم تمتص الجسـم املتفسـو ب  مواد   ال بة لها شـخصـيتها  ، متفسـو مث
وهي تختد  عن الجســم املتفســو وإن كانت تشــ ك مع    املادة أو العدم  ،  وخصــوصــيتها
ــخصالقاب  لدوجود ال ــص وال تشـ ًً لم يكن ،  يت ال تخصـ ــان هي  الثمرة مث فدو أك  إنسـ

 أك  شي اً نتا عن  لع الجسم املتفسو، فً آك  وال ملكول.
ماده: عدمی اسپپپت با قابليت وجود، و تشپپپخيص و تخصپپپيص برای صپپپورت مثالی. برخی 

د. درختی فیهای مثالی متفاوت از برخی دیهر است و بعزی از بعزی دیهر به وجود نمیصورت
ای حاصل گشته، جسم تجزیه شده که به عنوان مثال، بر جسم  تجزیه شده رویيده و از فن ميوه 

باشپپد که با  هایی میرا جدب نكرده اسپپت بلكه مواد داخل خاک، دارای خصپپوصپپيات و ویژگی
باشپد حتی اگر در ماده یا همان عدم با قابليت  داشپتن  وجودی که  جسپم تجزیه شپده متفاوت می

شپود، مشپترک باشپد. حال اگر به عنوان مثال انسپانی چنين  یژگی و خصپوصپيتی محسپوب نمیو
کلی وجود  واقع چيز حاصپل شپده از جسپم تجزیه شپده را نمی ای را بخورد، درميوه  خورد؛ و نه ف

 دارد و نه مأکولی.
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 ****** 

 
 [ ان؟ ی اا جن    ا ی اا مًئک  است    ط ی ابد :  16]سؤال/جواب 

 
 : ه  إبديط من املًئكة أم من الجن؟۱۶ سؤال/
 ابليس از فرشتهان است یا از جّنيان؟: ۱۶یرسش 

 
ــرو من   ،(1)  من الجن  (لعنـ  اهلل)الجواب: إبديط   ولكن نتيجـة عرـادتـ  ارتقى حن أصــ

ــرحون مًئكـة ولكن   النـهاـية  .  املًئكـة ـفالجن يرتقون ـبالعـرادة وـهاـعة اهلل حن يصــ
ا)د إبديط )لعـن  اهلل( عدى أمر اهلل نتيجـة  تمر   القرآن  ،    فهو    قعر الجحيم  (األـن يـلع ـف وـل

يعرب عـن     )ع(وأم، املؤمنني  .  (3)  ـن  من الجنأومرة  ،  (2)ـن  من املًئكـة أمرة يعرب عن إبديط 
  .(4)ة ع   خارت  القاصعدَ بلن  مَ 

ََخ: ی کپه در زمره ولی بپه خپاطر عبپادتش ارتقپا یپافپت تپا این  (5)ابليس )لع( از جّنيپان اسپپپت  َپاسَ
کپه جزو فرشپپپتهپان کننپد تپا اینفرشپپپتهپان درفمپد. جّنيپان بپا عبپادت و اطپاعپت خپدا ارتقپا یيپدا می

شپوند. ولی در نهایت، ابليس )لع( به خاطر انانّيت )منّيت( از امر خدا سپریيچی کرد و به قعر  می

 

؟ قال: )  )ع(عن جميل بن دراج ، عن یبي عبد الله   -1 قال: سپألته عن ابليس یکان من المالئكة؟ وهل کان یلي من یمر السپماء شپي اك
، کان من الجن وکان مع المالئكة، وکانت المالئكة تراه ینه منها، وکان الله یعلم   لم یكن من المالئكة، ولم یكن یلي من السپپماء شپپي اك

 .119ص 11األنوار : ج ینه ليس منها، فلما یمر بالسجود کان منه الدي کان( بحار
يس  ( البقرن :  -2 ْبل   ا 

الَّ وا ا 
وا ن َدَم َفَسَجدس دس َكة  اْسجس ْلَمالئ  ْلَنا ل 

س
ْر ق  .34قال تعالی : )َوا 

ه  ( الكهف :  -3 ْمر  َرب 
َ
ن  َفَفَسَق َعْن ی َن اْلج  يَس َکاَن م  ْبل   ا 

الَّ  .50قال تعالی : )  ا 
: )... فاعتبروا بما کان من فعل الله بابليس ار یحبط عمله الرویل وجهده الجهيد، وکان قد عبد الله سپپپتة فالف سپپپنة ال  )ع(قال   -4

یدری یمن سپپني الدنيا یم من سپپني انخرن عن کبر سپپاعة واحدن، فمن بعد ابليس یسپپلم علی الله بمثل معصپپيته؟ کال، ما کان الله  
 ( المعروفة بالقاصعة.192یخرج به ملكاك ...( نه  البالغة : الخربة )سبحانه ليدخل الجنة بشراك بأمٍر 

یرسيدم که فیا از مالئكه بود؟ و فیا چيزی از امر ی ابليس  درباره )ع(  روایت شده است: از ایشان  )ع(اللهداز جميل بن دّراج از ابو عب  -5
دانست. او از جّنيان و همراه با مالئكه بود و مالئكه او را گویی ها نمیفسماناز مالئكه نبود و چيزی از  دانست؟ فرمود: » ها میفسمان

گاه اسپپت که از فنحالیدیدند دراز خود می «. چه سپپر زدکه به سپپجده کردن امر شپپد، از او سپپر زد فنها نبود. یس هنهامیکه خداوند ف
 .119ص  11بحار االنوار: ج 
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 و بار دیهر از جن.   (1)خواندبار ابليس را از فرشپتهان مییکرو قرفن  جهنم سپقوا نمود. از همين

  (3) ی قاصعه از او به َمَلک تعبير نموده است.در خربه)ع( المممنينامير (2)
 

ــجود ،دم (4)واالانان   ــحيو   مرحدة ما قر  األمر بالسـ ــ   ،    صـ باعترار النظر إلى ما وصـ
 لعن  اهلل ( .وباعترار أص  إبديط ) ، إلي  إبديط 
چه ابليس به فن رسپيد ی یيش از صپادر شپدن فرمان به سپجده بر فدم، با توّجه به فندر مرحله

  (5)ها صحي  است.و با توّجه به اصل ابليس )لع( ، هر دوی این
 

 

 ****** 

 
 [ ها و عصمت آن   ( ع ) فرستادگان و ائم     ا، ی شدن انر   د  ی عدت برگز :  17]سؤال/جواب 

 
ــؤال/ ــدني واألئمة  : ما عد  ۱۷  ســ ــاصــــهم   ة اختيار األن ياء واملرســ دون ب،هم واختصــ
  بالعصمة؟
از ميان دیهران و اختصپپاص    )ع(: علت برگزیده شپپدن انبيا، فرسپپتادگان و ائمه  ۱۷یرسپپش  

 ها چيست؟یافتن عصمت به فن
 

ُت   …﴿  الجواب: ملا نشــر اهلل ســرحان  وتعالى ب  آدم بني يدي  ســرحان  وخاهرهم: َلســَ
َ
أ

َرب ُكمَ   :انقسموا إلى جماعات بحسب إجابتهم ،(6) ﴾… بي
 یاسخ:

 
 (.34)بقره:  ﴾....به فرشتهان گفتيم: فدم را سجده کنيد، همه سجده کردند جز ابليس و چون فرماید: ﴿خداوند متعال می -1
 (.50)کهف:  ﴾....جز ابليس که ازجن بود و از فرمان یروردگارش سربرتافت فرماید: ﴿....خداوند متعال می -2
ابليس کرد: کار طوالنی، تالش سپخت و بندگی شپش هزار چه خداوند با  یس عبرت گيرید از فنفرماید: »....  می )ع(المممنين  امير -3

های جهان دیهر در برابر سپاعتی تكّبر ورزیدن، یو  های این جهان برفورد شپده اسپت یا سپالاش را که روشپن نيسپت بر حسپب سپالسپاله
کس! خداوند سپبحان هرگز انسپانی  یس از ماجرای ابليس، با گناهی همسپنگ او، کيسپت که از عداب الهی رهایی تواند؟ هيچ  .سپاخت

 معروف به قاصعه. 192ی ....«. نه  البالغه: خربهای( را با فن گناه بيرون راند، به بهشت اندرون نبردفرشتهَلكی )را با گناهی که مَ 
 )لعنه الله( في القرفن بأنه من الجن وینه من المالئكة. یي : التعبير عن ابليس -4
 که ابليس لعنت الله از جن بود و از مالئكه نيز بود.که تعبير قرفن به اینیعنی این -5
 .172األعراف :  -6
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ها را مخاطب قرار داد: که خدای سپبحان بنی فدم را در یيشپهاه خود گسپتراند و فنهنهامی  
 شان به چند دسته تقسيم شدند:هایاسا  یاسخبر (1)....﴾؟فیا من یروردگارتان نيستم ﴿...

 
ــ )ـفلـجابوا ب، هم اـليين رأوا النور من وراء الحـجب  :األولىالجـماـعة   قـر  أن يصــــ   (  بدىـــــــ

ــوت.  السـؤال إلى أسـماعهم نقسـم هي  املجموعة إلى جماعات عديدة بحسـب عدد الحجب  ــــ
 .اليت رأوا من ورائها النور 

که سپپوال به  ها دیدند و یيش از فن: کسپپانی هسپپتند که نور را از یشپپت یرده ی اولدسپپته 
هایی که از یشپت فن  اسپا  تعداد یرده یشپان برسپد، با »فری« یاسپخ دادند. این گروه برهاگوش

 شوند. های فراوانی تقسيم مینور را دیدند، به دسته
 

: )ع(قال أم، املؤمنني  ،  (2)اليين خرقوا حجب النور ووصـدوا إلى معدن العظمة   وهؤالء هم
)إلهي هب لي كمال االنقااع إليع وأنر أبصار قدوبنا برياء نظرها إليع حن تخرق أبصار 

 .(3)القدوب حجب النور فتص  إلى معدن العظمة وتص، أرواحنا معدقة بعز قدسع( 
اميرالمممنين  ( 4)های نور را دریدند و به معدن عظمت رسپيدند.ها کسپانی هسپتند که یرده این

بپاریروردگپارا! مرا انقرپاع کپامپل بپه سپپپوی خود عرپا فرمپا و دیپدگپان دل مپا را بپه  » فرمپایپد:می )ع(
 

 .172اعراف:  -1
ین یخلق الخلپق خلقهپم ونشرهم بين یدیه، ثم قال لهم: من ربكم؟   )ع(قال: )لما یراد الله   )ع(عن داود الرقپي، عن یبي عبد الله   -3

ویمير المممنين واألئمة صپپپلوات الله عليهم یجمعين فقالوا: ینت ربنا، فحّملهم العلم والدین، ثم قال   فأول من نرق رسپپپول الله  
  للمالئكة: همالء حملة دیني وعلمي ویمنائي في خلقي، وهم المسمولون. ثم قپپپپال لبني فدم: یقّروا لله بالربوبية، ولهمالء النفر بالراعة

للمالئكپة: اشپپپهپدوا، فقپالپت المالئكپة شپپپهپدنپا علی ین ال یقولوا غپداك انپا کنپا عن هپدا   )عزوجپل(قپال اللپه والوالیپة فقپالوا: نعم ربنپا یقررنپا، ف
ا ( غافلين، یو یقولوا انما یشپپر  فباؤنا من قبل وکنا رریة من بعدهم یفتهلكنا بما فعل المبرلون. یا داود األنبياء ممکدن عليهم في الميث 

 .244ص  5بحار األنوار : ج
 .687ن المناجان الشعبانية، انظر: اقبال األعمال : صمقرع م -4
هپا را خلق  کپه خپداونپد عّزوجپل اراده فرمود خلق را خلق نمپایپد، فنهنهپامیکنپد کپه فرمود: » روایپت می  )ع(داوود رقی از ابو عبپداللپه  -4

و  بود ن گشپپپود رسپپپول خدا که زباها فرمود: یروردگارتان کيسپپپت؟ اولين کسپپپیکرد و در یيشپپپهاهش منتشپپپر نمود. سپپپاس به فن
شپان باد، بودند که گفتند: تو یروردگار ما هسپتی. یس علم و دین را بر ایشپان حمل نمود. المممنين و ائمه که صپلوات خداوند بر همهامير

بنی فدم باشپپند. سپپاس به ها مسپپ ول میسپپاس به مالئكه فرمود: اینان حامالن دین من و علم من و امينانم در خلقم هسپپتند و فن
 فرمود: به ربوبيپت خداوند و همچنين به این افراد به جهپت اطاعت و والیت اقرار کنيپد. گفتنپد: فری یروردگار ما، اقرار و اعتراف نمودیم.

خبر بودیم یا  سپپاس خداوند جل جالله به مالئكه فرمود: گواه باشپپيد. مالئكه گفتند: ما شپپاهدیم که فردا نهویند ما از این مواپپوع بی
چه باطلين انجام  ها هسپپپتيم؛ فیا ما را به خاطر فنویند جز این نيسپپپت که یدران ما یيش از این مشپپپرک بودند و ما نسپپپل بعد از فنبه

 «.کنی؟! ای داوود! در ميثا  بر انبيا تاکيد شده استاند، هالک میداده
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َدرد و  که دیدگان دل، حجابنوری که با فن، نور تو را مشپاهده کند روشپن سپاز تا فن های نور را ب 
ل گردد و جانبه سرچشمه  (1)«.های ما به مقام قدسی عّزتت بايونددی عظمت واص 

 
ــ )ـفلـجابوا ب، هم اـليين رأوا النور بـعد أن اخ ق الحـجب  :الـثانـيةوالجـماـعة   بـعد أن ( بدىـــــــ

وأيرـــاً تنقســـم هي  الجماعة إلى جماعات عديدة بحســـب .  وصـــ  الســـؤال إلى أســـماعهم
 .سرعة السماع واإلجابة، وهاتان الجماعتان هم: األحرار 

که  یدند و یس از فنها، نور را د: کسپپانی هسپپتند که یس از دریده شپپدن یرده ی دومدسپپته
ها نيز براسپا  سپرعت شپنيدن و یاسپخ  شپان رسپيد، با »فری« یاسپخ گفتند. اینسپمال به گوش
 باشند. شوند. این دو دسته همان احرار )فزادگان( میهای فراوانی تقسيم میدادن، به دسته

 
 . من ب،هم (بدى)بعد سماع كدمة  (بدى)وهم اليين قالوا  :ام تلتي جماعة العريد

ی »فری« از دیهران، »فری« که یس از شپنيدن کلمه: کسپانیفیدی بندگان میسپاس دسپته
 گفتند.

 
 .(2)، ولكن   قدوبهم شع مما سمعوا (بدى)قالوا : ام جماعة املنافقني

چه شپپنيدند  هایشپپان نسپپبت به فن: »فری« گفتند ولی در دلباشپپندسپپاس گروه منافقين می
 (3)شک و تردید بود.

 

 
 مراجعه نمایيد. 687مقرعی از مناجات شعبانيه. به اقبال االعمال: ص  -1
في قوله: )وار یخد رب  من بني فدم من ظهورهم رریتهم ویشپپهدهم علی ینفسپپهم یلسپپت   )ع(ن ابن مسپپكان، عن یبي عبد الله ع -1

بربكم قالوا بلی شپهدنا( قلت: معاینة کان هدا؟ قال: نعم، فثبتت المعرفة ونسپوا الموقف وسپيدکرونه، ولوال رل  لم یدر یحد من خالقه 
 .237ص 5في الدر ولم یممن بقلبه، فقال الله: فما کانوا ليممنوا بما کدبوا به من قبل( بحار األنوار: ج ورازقه، فمنهم من یقر بلسانه

گاه که یروردگار تو از یشپپت بنی فدم فرزندانشپپان را بيرون فورد و و فن ی این سپپخن خداوند ﴿درباره)ع(الله از ابن مسپپكان از ابو عبد -3
﴾ روایت شپده اسپت: عرض کردم: فیا    دهيمفنان را برخودشپان گواه گرفت و یرسپيد: فیا من یروردگارتان نيسپتم؟ گفتند: فری. گواهی می

را فراموش کردنپد و زود بپاشپپپد کپه بپه خپاطر فورنپد. اگر  فری، معرفپت بپاقی مپانپد و مردم موقف  این گرفتن یيمپان بپه عينپه بود؟ فرمود: » 
اش را نمی شپپناخت. برخی در عالم رر با زبان اقرار کردند ولی قلباك ایمان نداشپپتند. یس خداوند دهندهچنين نبود، احدی خالق و روزی

 .237ص  5« بحار االنوار: ج فورند.چه یيش از این کافر شدند، ایمان نمیفرمود: به فن
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 .(1)وهم اليين لم يقولوا )بدى(  :ام جماعة الكافرين
 (2)ها کسانی هستند که »فری« نهفتند.: و اینفیدساس گروه کافران می

 
ــدون واألئـمة   ؛  وـقد رأوا النور من وراء الحجـب ،    من الجـماـعة األولى  واألن ـياء واملرســ
وقصـــروا نظرهم عدى ،  باملن األعدىب  تعدقت أرواحهم  ًٍ، ألنهم لم يدتفتوا يميناً أو شـــماال

فمنهم  ، أيرـــاً درجات وهم  ، فدم يبفدوا عن اهلل ســـرحان  وتعالى،  جهة الفيك اإللهي
وك   ،  ومنهم من هو أق  من  لع،  من ركز ك  وجود    النظر إلى جهة الفيك اإللهي

عاى واحد منهم 
َ
عاي بحسب ما أ

ُ
 .ورأ  من آيات رب  بحسب ما سعى بالنظر لها، أ

ن  
َ
َوَفى  َوأ

َ
َوَف ُيَر    اُم  ُيَجَزاُ  الََجَزاَء اأَل َعَي ُ سـَ ن  سـَ

َ
َعى   َوأ اني إيال  َما سـَ نَسـَ َن َليََط ليَ ي

َ
 ﴿َوأ

 . (3)إيَلى َرب َع امَلَُنَتَهى﴾ 
ها دیدند؛ ها نور را از یشپت یرده باشپند. فنی اول میجزو دسپته  انبيا و فرسپتادگان و ائمه 

ها به مأل اعلی فویخته بود )و به فن  ها به چپ یا راسپپت توّجه نداشپپتند بلكه اروا  فنکه فنچرا
شپان بر جهت فيض الهی متمرکز شپده بود و از خداوند سپبحان و متعال  تعّلق داشپت( و دیدگان

ها تمام وجودشپان را در نهریسپتن به  نيز درجاتی اسپت؛ برخی از فن  را   غافل نبودند. ایشپان
یک از این بزرگان  ها از این کمتر بودند. به هرسپپمت فيض الهی متمرکز سپپاخته و برخی از فن

چه عرا کرده بودند، اعرا شپده اسپت و به ميزان سپعی کردنشپان در نظر کردن به  حسپب فنبر
 ده نمودند. ها مشاهفیات یروردگارشان، از فن

اند نيسپت * و زود اسپت که کوشپش او در چه خود کرده که: برای مردم یاداشپی جز فنو این ﴿
 .  (4)﴾نظر فید * ساس به او یاداشی تمام دهند * و یایان راه همه، یروردگار تو است 

 

 

: ینپت الپدي احت  اللپه بپ  في ابتپدائپه الخلق حيپث )ع(قپال لعلي    : )ان رسپپپول اللپه  ن یبي جعفر عن یبيپه عن جپده  ع  -2
، فقال لهم: یلست بربكم؟ قالوا: بلی، قال: محمد رسول الله؟ قالوا: بلی. قال: وعلي یمير المممنين؟ فأبی الخلق کلهم   یقامهم یشباحاك

 .2ص 24وعتواك عن والیت  اال نفر قليل وهم یقل القليل وهم یصحاب اليمين( بحار األنوار : ججميعاك اال استكباراك 
فرمود: تو همان کسپی هسپتی که خدا در  )ع(به علی رسپول خداروایت شپده اسپت که فرمود: »  از ابو جعفر از یدرش از جدش -2

هپا فرمود: فیپا من یروردگپار شپپپمپا  ان را چون اشپپپبپاحی یپابرجپا نمود و بپه فنگپاه کپه فنپابتپدای خلقتش بپا وجود تو بر فنپان احتجپاج نمود، فن
نيسپپپتم؟ گفتنپد: فری. فرمود: فیپا محمپد رسپپپول خپدا نيسپپپت؟ گفتنپد: فری. فرمود: و علی اميرالمممنين؟ یس تمپام خالیق جملهی  

ص  24« بحار االنوار: ج باشپند.و اصپحاب یمين میاند  ها بسپيار اندکی اندکی؛ فناسپتكبار ورزیدند و از والیت تو سپر باز زدند مهر عده
2. 
 .42 – 39النجم :  -3
 .42تا  39نجم:  -4
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وكـ  واـحد منهم يمتـدع فارة اهلل اليت  ،  ففي  ـلع الـعالم كـان جميع ب  آدم مخـتارين

ــرو من املقربني، فار الـناا عديـها َر نظَر  عدى النور فلصــ ــَ أو عدى ،  وك  واحد بنرادت  َقصــ
هم اليين اختاروا   فاألن ياء واملرســدون واألئمة  .  الظدمات فلمىســ من أصــحاب الجحيم

 وقصروا نظرهم عدى النور فاصافاهم اهلل سرحان . ،اهلل سرحان 
ها دارای همان فررتی بود که یک از فنبودند و هردر فن عالم، تمام بنی فدم صپپاحب اختيار  

ی خود نهپاهش را بپه نور  کس بپه خواسپپپت و اراده خپدا همپه را بپه فن فررت بيپافریپده اسپپپت. هر
منحصپپر کرد، جزو مقّربين شپپد، یا به ظلمات چشپپم دوخت و از اصپپحاب جحيم گردید. انبيا و  

برگزیدند و دیدگان خود را به نور    کسپپانی هسپپتند که خدای سپپبحان را  )ع(فرسپپتادگان و ائمه  
 ها را برگزید.منحصر و متمرکز کردند و خداوند سبحان نيز فن

 
وك  واحد من األن ياء  ،  وليســت واحدة كما يتوهم بعرــهم  فهي درجات  :أما العصــمة

ــدني واألئمـة ــب اختيـار  هو      واملرســ ــمـة بحســـ درجـة من درجـات العصــ . (1)اختص ـب
 هلل عن محارم اهلل سرحان  وتعالى. من اعتصم با :فاملعصوم هو

ای، یک درجه و اما در خصپپوص عصپپمت: عصپپمت را درجاتی اسپپت و برخالف گمان عده 
براسپپا  اختيار و انتخاب خودش به    )ع(یک از انبيا و فرسپپتادگان و ائمه  باشپپد. هرمرتبه نمی

معصپوم کسپی اسپت که از محارم خدای   (2)ای از درجات عصپمت اختصپاص یافته اسپت.درجه
 جوید. سبحان و متعال به خداوند اعتصام )یناه( می

 
: ما معىن قولكم إن اإلمام ال  )ع(عن هشــام ، قال : قدت ألبي عرد اهلل  : و  معاني األخرار  
: )املعصــوم هو املمتنع باهلل من جميع محارم اهلل، قال تعالى: )ع(اً؟ فقال  يكون إال معصــوم 

يٍم﴾ َرامٍل ُمَسَتقي َي إيَلى صي ي َفَقَد ُهدي  ُ ا َم بي  .(4)( (3) ﴿َوَمَن َيَعَتصي

 

َم الّلهس َوَرَفَع  -4 ن َکلَّ م مَّ ْنهس ْم َعَلی َبْعٍض م  هس ْلَنا َبْعزپَ لس َفزپَّ سپس ْلَ  الرُّ ی وبها یكون التفااپل بينهم، قال تعالی: )ت  يسپَ ْم َدَرَجاٍت َوفَتْيَنا ع  هس  َبْعزپَ
دس   ...( البقرن :  و   اْلقس رس  ب 

ْدَناهس یَّ
َ
َنات  َوی  . 253اْبَن َمْرَیَم اْلَبي 

َم اللهس  فرماید:  باشپپد. خداوند متعال میهمين باعث برتری بين ایشپپان میو  -2 ْم َمْن َکَلّ ْنهس ْم َعَلی َبْعٍض م  هس ْلَنا َبْعزپپَ لس َفزپپَّ سپپس تْلَ  الرسّ
دس    و   اْلقس رس  ب 

ْدَناهس َیّ
َ
َنات  َوی ی اْبَن َمْرَیَم اْلَبي ّ يسپَ ْم َدَرَجاٍت َوفَتْيَنا ع  هس بعزپی از این فرسپتادگان را بر بعزپی دیهر برتری دادیم.  ﴾ )....َوَرَفَع َبْعزپَ

....(  ها دادیم و او را با رو  القد  یاری کردیمخدا با بعزپی سپخن گفت و بعزپی را به درجاتی برافراشپت و به عيسپی بن مریم معجزه
 (.253)بقره: 

 .101فل عمران :  -3
 .132معاني األخبار للشيخ الصدو  : ص -4
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عرض کردم: معنی این سپخن )ع(  و در معانی اخبار: از هشپام نقل شپده اسپت: به ابو عبدالله
معصپوم کسپی اسپت که از تمامی محارم باید معصپوم باشپد؟ فرمود: »شپما چيسپت که امام حتماك  

ک جوید  و هر : ﴿فرمایدخداوند به کمک خداوند برحدر اسپت. خداوند متعال می که به خدا تمسپّ
 (2)«. (1)﴾ به راه راست هدایت شده است 

 
القرآن، والقرآن  : )املعصوم هو املعتصم بحر  اهلل، وحر  اهلل  )ع(وقال أبو عرد اهلل الصادق  

َقَوُم﴾
َ
َي أ يتي هي

ي ليد  ُقَرآَن َيَهدي
 .(4)( (3) يهدي إلى اإلمام كما قال تعالى: ﴿إين  َهَيا الَ

باشپد و معصپوم کسپی اسپت که به ریسپمان الهی معتصپم میفرماید: »می  )ع(امام صپاد  
طور که خداوند متعال  همانکند  ریسپپپمان الهی، همان قرفن اسپپپت و قرفن به امام هدایت می

 (6)«. (5)﴾ نمایدها راه میترین فیينبه درستی که این قرفن به درست  : ﴿فرمایدمی
 

 

 ****** 

 
 [ ه   16انفال و    19  ی   ی منظور اا قدب و رگ گردن در آ :  18]سؤال/جواب 

 
ــؤال/ َا   :۱۸  ســ اُكَم مـلي ولي إيَ ا َدـعَ ــُ ســ ي َوليدر  ُي  يُروا  َتجي ــَ يَن آَمُنوا اســ يي

ا الـ  يمـهَ
َ
ا أ ـقال تـعالى: ﴿يـَ

 ُ إيَلَي ي ُتَحَشُروَن﴾ 
ن 
َ
 امَلََرءي َوَقَدري ي َوأ

َ َيُحوُل بَنَيَ  ُ ن  ا
َ
يُكَم َواَعَدُموا أ  .(7)ُيَحيي

انَ   نـَسَ َن َحَر ي  وقال تعالى: ﴿َوَلَقَد َخَدَقَنا اأَلي َقَرُب إيَلَي ي مي
َ
ُا بي ي نََفـسُ ُ َونََحُن أ وي َعَدُم َما ُتَوـسَ

 َونَ
 ﴾ يدي  . ما املراد من القدب وحر  الوريد   ا،يتني؟! (8)الََوري
 ص. 16انفال و  19ی : منظور از قلب و رگ گردن در فیه۱۸یرسش 

 
 .101عمران: فل  -1
 .132معانی االخبار شيخ صدو : ص  -2
 . 9االسراء :  -3
 .132معاني األخبار للشيخ الصدو  : ص -4
 .9اسراء:  -5
 .132معانی االخبار شيخ صدو : ص  -6
 .24األنفال :  -7
8-  :  16. 
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چون خدا و یيپامبرش شپپپمپا را به  اید،که ایمپان فورده ای کسپپپانی فرماید: ﴿خداوند متعپال می
بخشپد، دعوتشپان را اجابت کنيد و بدانيد که خدا ميان فدمی و  چيزی فراخوانند که زندگيتان می

 . (1)﴾ قلبش حایل است و همه به یيشهاه او گرد فورده شوید
گاه هسپپتيم؛ زیرا از رگایم و از وسپپوسپپهما فدمی را ففریده  فرماید: ﴿و نيز می   های نفس او ف

 . (2)﴾ تریمگردن به او نزدیک
 در این دو فیه، منظور از قلب و رگ گردن چيست؟

 
  .أي الحجة عدى الخدق :  وقدر ،  املرء أي اإلنسـان املؤمن باهلل وبحجة اهلل   أر،ـ   الجواب:

ــوم ــوم بالقدب؛ ألن  مثد ،  فالقدب هو اإلمام املعصـ ــؤون الكون كما    ومث  املعصـ ن   أيدير شـ
 . القدب يدير شؤون بدن اإلنسان

»مرء« یعنی انسپان مممن به خدا و به حّجت خدا در زمينش، و »دل او« یعنی حّجت   یاسپخ:
  بر خلق. بنابراین قلب یا دل همان امام معصوم است و معصوم را به قلب تشبيه کرده است؛ زیرا

 کند.فورد، کارهای هستی را اداره میردش درمیهمچون قلب که کارهای بدن انسان را به گ
 

، وهو الراب اليي يرد من  الفيك  (3)فهو حر  اهلل املتني ،  وحر  الوريد هو اإلمام املعصــــوم
ــوم هو.  اإللهي إلى الخدق ــان املؤمن واملعصـ ــاء  ،  أقرب مخدوق ل نسـ ــ  املؤمن لقرـ وب  يتوسـ

 . الحوائا عند اهلل سرحان 
و    (4) امام معصپوم اسپت؛ او ریسپمان اسپتوار خداوند اسپت )حبل الله المتين(رگ گردن همان  

ترین  فید. معصپپوم، نزدیکاو همان دری اسپپت که فيض الهی به سپپوی خلق از فن بيرون می
 

 .24انفال:  -1
2-  : 16. 
فينا خريباك فقال في فخر خربته: )جمع الله عز وجل لنا عشر خصال لم یجمعها   عن عبد الله بن عبا  قال : قام رسول الله  -7

ألحد قبلنا وال تكون في یحد غيرنا: فينا الحكم والحلم والعلم والنبون والسپماحة والشپجاعة والقصپد والصپد  والرهور والعفاف، ونحن  
ثقی والحبل المتين، ونحن الدین یمر الله لنا بالمودن، فمارا بعد کلمة التقوی وسپبيل الهدی والمثل األعلی والحجة العظمی والعرون الو 

 .244ص 26الحق اال الزالل فأنی تصرفون( بحار األنوار : ج
خداوند ای ایراد فرمود که در انتهایش چنين بود: » برخاسپت و برایمان خربه  از عبدالله بن عبا  روایت شپده اسپت: رسپول خدا -4

لم )صپبر(، علم، عّزوجل در ما، َده خصپلت   گرد فورد که یيش از ما و یس از ما برای احدی چنين نكرده اسپت: در بين ما اسپت حكم، ح 
ی تقوی، راه هدایت، َمَثل اعلی، حّجت عظمی، عرون نبّوت، سپماحة )عفو و بخشپش(، شپجاعت، قصپد، صپد ، یاکی و عفاف. ما کلمه

مان امر شپده اسپت. یس از حق، هسپتيم. ما کسپانی هسپتيم که به دوسپتی  الوثقی )ریسپمان محكم( و حبل المتين )ریسپمان اسپتوار(
 .244ص  26؟!«. بحار االنوار: ج رویدچيزی جز گمراهی نيست؛ یس به کجا می
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مخلو  به انسپپپان مممن اسپپپت و مممن برای برفورده شپپپدن حوای  و نيازهایش توسپپپط خدای  
 شود. سبحان به او متوّسل می

 
ات ُترني لدنـاا أن  وهـي  ا، ــدني واألئمـة    ـي واهلل  ،  اهلل أقرب لكم من األن يـاء واملرســ

فلنتم بهيا تتخيونهم  ،  يحول بينكم وبينهم إ ا كنتم متوجهني لهم لقرــاء حوائجكم
فهم ، إلى اهلل لقراء الحاجة والشفاعة عند اهلل  ةولكن اجعدوهم وسيد، آلهة من دون اهلل

َمري ي َيَعَمدُوَن﴾،  ال يشــفعون 
َ
فكي   ،  (1)  وال يتكدمون إال بن ن من اهلل ســرحان  ﴿بل

أعمى ال ير  اهلل، )عميت عني ال تراك(، قال تعالى: ﴿َمَن َ ا   يل ن اهلل لهم أن يشــفعوا لعردٍ 
ني َ   بـي

َدُ  إيال 
نـَ َفُع عي

ــَ ي َيشــ يي
اَل  (2)نـي ي﴾  الـ  َحَمُن َوقـَ َن لـَ ُ الر   ي

َ
ُموَن إيال  َمَن أ

، وـقال تـعالى: ﴿ال َيَتَكد 
 .(3)َصَواباً﴾ 

تر  به شما نزدیک  )ع(کند که خداوند از انبيا و فرستادگان و ائمه  این فیات برای مردم بيان می
ها حایل  بين شپپما و فن  ها روی فورید، خدااسپپت و اگر شپپما در برفورده شپپدن نيازهایتان به فن

ها  که فن حالیاید؛ درها را به عنوان خدایانی به غير از الله برگزیده کار، فنشود زیرا شما با اینمی
ها  ای به سپوی خداوند به جهت رفع نيازها و شپفاعت نزد خداوند، قرار داده اسپت. فن را وسپيله

به فرمان او کار  ی خداوند سپبحان ﴿زه گویند مهر با ارن و اجاکنند و سپخنی نمیشپفاعتی نمی
ای را بپدهپد کپه خپدا را  ی شپپپفپاعپت برای بنپده هپا اجپازه . چهونپه خپداونپد بپه فن  (4)﴾  کننپدمی

فرماید: (. خداوند متعال میای که تو را نبيندکور شپود دیده بيند؟! »عميت عين التراک« )نمی
گوید مهر کسپپی سپپخن نمی ﴿  و همچنين  (5)﴾چه کسپپی جز به ارن او در نزد او شپپفاعت کند؟ ﴿

 .  (6)﴾ که خدای رحمان به او رخصت دهد و او سخن به صواب گویدکسی
 

 

 ****** 
 

 
 

 .27األنبياء :  -1
 .255البقرن :  -2
 .38النبأ :  -3
 .27انبيا:  -4
 .255بقره:  -5
 .38نبأ:  -6
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 [ معنای محکم و متشاب  :  19]سؤال/جواب 

 
 : ما هو املتشاب  واملحكم؟ وكي  نعرف املتشاب  من املحكم؟!۱۹ سؤال/
 محكم چيست؟ و چرور متشابه را از محكم تشخيص دهيم؟: متشابه و ۱۹یرسش 

 
ــاب   الجواب: ــتر  عدى جاهد : )املتشـ   وا،يات املحكمات، (1)    كما ورد عنهم(  ما اشـ

فا،يات املتشــابهة  ،  األم هي األصــ  واألم : ما يولد من  ويرجع إلي ، أي إن    .(2)  الكتاب هن أم
ــاـب  يجـب  .  إلى املحكم  ليعدم املراد منهـا يجـب أن ُترد   وملعرفـة الفرق بني املحكم واملتشـــ

 تحتوي عدى:ة ة معرفة أن القرآن واألحاديث القدسية وكًم األن ياء واألئم
متشپابه چيزی است که بر جاهل به روایت شپده اسپت »)ع(  طور که از معصپومينیاسپخ: همان
م« )مادر(: چيزی اسپت که از   (4)باشپند.الكتاب میو فیات محكم، اّم  (3)«شپودفن مشپتبه می »اس

که  باشپپد. برای فنگردد؛ به عبارت دیهر »ام« همان اصپپل میشپپود و به فن بازمیفن زاده می
مراد از فیات متشپابه معلوم گردد، این فیات باید به محكم برگردانيده شپود. برای شپناخت تفاوت  

احادیث قدسی و کالم انبيا و ائمه  ميان محكم و متشابه باید این شناخت به دست فید که قرفن،  
 مشتمل است بر: )ع(
 

الدو  اـليي ال يحصـــــ  مـلا كـتب فـي    وهو:  / كًم من أم الكـتاب )كـتاب املحكـمات(1
عدم البيب    وهو، وهو عدم ـما كـان أو يكون إلى يوم القـياـمة دونـما أي تـردـي ،  ـبداء أو تـردـي 

 

عن الناسپخ والمنسپوخ ، والمحكم والمتشپابه، قال: )الناسپخ الثابت المعمول به،  )ع(عن مسپعدن بن صپدقة، قال: سپألت یبا عبد الله   -4
 .11ص 1والمنسوخ ما کان یعمل به ثم جاء ما نسخه، والمتشابه ما اشتبه علی جاهله( تفسير العياشي : ج

نَزَل َعَليْ  -2
َ
َي ی د 

َو الَّ ْم َز قال تعالی: )هس ه  وب 
لس
س
یَن في ق د 

ا الَّ مَّ
َ
َهات  َفأ اب 

َتشپَ َخرس مس
س
َتاب  َوی مُّ اْلك 

س
نَّ ی ْحَكَمات  هس ْنهس فَیات  مُّ َتاَب م  وَن َما  َ  اْلك  عس ب 

ْیغ  َفَيتَّ
الَّ اللّپهس َوا  ا 

یلَپهس و 
ْ
ه  َومَپا َیْعَلمس تَپأ یلپ  و 

ْ
غَپاء تَپأ ْتنَپة  َواْبت  غَپاء اْلف   اْبت 

نْپهس ابَپَه م  وْا  َتشپپپَ ْولس
س
الَّ ی رس ا  کَّ نَپا َومَپا یَپدَّ نپد  َرب  ْن ع  ل  م  ه  کپس ا بپ 

وَن فَمنپَّ ولس ْلم  َیقس ي اْلع  وَن ف  خس اسپپپ  لرَّ
( فل عمران :   .7األْلَباب 

ناسخ ی ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه یرسيدم. فرمود: » درباره  )ع(از مسعدن بن صدقه روایت شده است که گفت: از ابا عبدالله  -3
چه شپده و سپاس فنشپود و منسپوخ فن حكمی اسپت که زمانی به فن عمل میفن حكمی اسپت که ثابت و اسپتوار اسپت و به فن عمل می

 .11ص  1«. تفسير عياشی: ج شودنسخش کرده است فمد، و متشابه چيزی است که بر جاهل به فن مشتبه می
ها ام الكتاب هایش محكماتند، این فیهاو همان کسپی اسپت که این کتاب را بر تو نازل کرد بعزپی از فیه﴿فرماید: خداوند متعال می -4

جویی و ميل به تأویل، از متشپابهات یيروی  ها که در دلشپان ميل به باطل اسپت، به سپبب فتنهها، متشپابهاتند. فنباشپند، و بعزپی فیهمی
گویند: ما به فن ایمان فوردیم، همه از  اند میداند، و فنان که قدم در دانش اسپپتوار کردهکه تأویل فن را جز خداوند نمیحالیکنند، درمی

 (.7)فل عمران:  ﴾گيرندجانب یروردگار ما است، و جز خردمندان یند نمی
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فهو ســـرحان  يادعهم  ،  ال األن ياء واملرســـدني واألئمةإاليي ال ُياديع عدي  اهلل ســـرحان  أحداً  

﴿َعاليُم .  عدى بعرـــ  بحســـب ما تقترـــي  مصـــدحة ترديب الرســـالة أو القيام بمهام اإلمامة
حَ 
َ
ُر َعَدى َبَيري ي أ َبيَبي َفً ُيَظهي

َن َرسـُ  داً  ــــــالَ  َمني اَرَتَضـَ مي
َن  إيال  نَيي َيَدَي ي َومي

َن بَ دُُع مي ن  ُ َيسـَ وٍل َفني
داً  ٍء      َخَدفـي ي َرصـــــَ ــَ كـُ   َعَ َح ــ

َ
َم َوأ َدَيهي

ا لـَ ـمَ امَل بي ـحَ
َ
َم َوأ هي

االتي َرب  ســـــَ َدُبوا ري
بَ
َ
َد أ َن قـَ

َ
ليَيَعَدَم أ

 .(1)َعَدداً﴾ 
چپه در فن  فناین همپان لوحی اسپپپت کپه در  سپپپخنی از ام الكتپاب )کتپاب محكمپات(:    -1

چه  چه بوده و فنشپپود و عبارت اسپپت از علم فننهاشپپته شپپده اسپپت، َبدا یا تبدیلی حاصپپل نمی
خواهپد بود تپا روز قيپامپت بپدون هيچ تبپدیپل و تغييری. این همپان علم غيپب اسپپپت کپه خپدای  

  هاگرداند. خدای سپبحان فن سپبحان احدی غير از انبيا و فرسپتادگان و ائمه را بر فن مرلع نمی
ه بپه مصپپپال  مقتزپپپای تبليغ رسپپپالپت یپا اجرای وظپایف امپامپت، مرلع  را بپه برخی از فن بپا توجپّ

سپپپازد * مهر بر فن  کس فشپپپكپار نمیاو دانپای غيپب اسپپپت و غيپب خود را بر هيچگردانپد. ﴿می
ای که از او خشپنود باشپد که برای نههبانی از او یيش روی و از یشپت سپرش نههبانی  فرسپتاده 

ها اسپت  چه نزد فناند و خدا به فنهای یروردگارشپان را رسپانيده ها یيامبداند که فن  گمارد * تامی
 . (2)﴾چيز را به عدد، شماره کرده است احاطه دارد و همه

 
،  وهو أيرـاً عدم ما كان أو يكون   كًم من لو  املحو واإلارات )كتاب املتشـابهات(: /2

ــيقع وهو املوجود     ،الواقعة  واحتماالت عديدة لنفط،  ولكن عدى وجو  كث،ة أحدها ســ
ـــ ب ـما  (،أم الكـتاب) . ربـما يكون ـحدا معني يمنع وقوعـها،  أـما الرقـية فً تحصـــــ  لســ

ــن  50: )فًن عمر   نقولولدمثال   ــرا  أن يموت بددبة    ةســ مكتوب ل    هيا اليوم عند الصــ
ميضـ عقرب، ولكن  إ ا تصـدق سـيدفع عن  هيا الشـر ويعيش عشـر سـنوات أخر . وبعد  

 .عمر  خمط سنوات أخر ( ن  سيمد  نوالدي  ف العشر سنوات إ ا بر  
چه خواهد  چه بوده و فناین نيز علم فن  سپپخنی از لو  محو و اثبات )کتاب متشپپابهات(:  -2

های بسپپيار و احتماالت متعدد برای یک رخداد که یكی از باشپپد ولی بر وجوه و صپپورتبود می
در اّم الكتاب وجود دارد و سپپایرین به علتی حاصپپل نخواهند    ها واقع خواهد شپپد؛ همانی کهفن

گویيم:  گيرد. به عنوان مثال میای معين که جلوی وقوعش را میشپپد؛ چه بسپپا به دليل حادثه
سپال اسپت، نوشپته شپده در این روز به هنهام صپب  با نيش عقرب    ۵۰»برای فالنی که عمرش 

 

 .28 – 26الجن :  -6
 .28تا  26جن:  -2
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ميرد؛ ولی اگر او صپپدقه بدهد، این بال از او دفع خواهد شپپد و ده سپپال دیهر زندگی خواهد  می
کرد. یس از گدشپپت ده سپپال اگر با یدر و مادرش نيكی کند، ین  سپپال دیهر به عمرش ااپپافه  

 خواهد شد«.
 

ت احتماالت كث،ة لحياة اإلنسـان، فهيا الشـخص   املثال ربما  فهنا   لو  املحو واإلارا
ــنوات أخر  ــر سـ ،  لن يعيش بعد أن يددب  العقرب، وربما يتصـــدق قر  الددبة فيعيش عشـ

. ولوال هيا  (1)وربما يرب والدي  فيعيش خمط ـسنوات أخر  ، وربما بعد العـشر ـسنوات يموت
َر؟ي َوال  ي قال تعا  ،التقدير اإللهي لرا  العم  والدعاء

َ
يَرٍة  ي اأَل ــي َن ُمصــ اَب مي ــَ صــ

َ
لى: ﴿َما أ

 ﴾، ي َيسي  ُ َها إين  َ ليَع َعَدى ا
َ
َن نرََبَأ

َ
َن َقَر ي أ َتاٍب مي   ي كي

ُكَم إيال  نَُفسي
َ
 .(2)أ

در لو  محو و اثبات احتماالت زیادی برای زندگی انسپان وجود دارد. شپخص مدکور در مثال  
ن توسپپط عقرب زنده نماند و چه بسپپا یيش از نيش زدن عقرب صپپدقه شپپاید یس از گزیده شپپد

بدهد و ده سپال دیهر زندگی کند و چه بسپا یس از ده سپال بميرد و یا شپاید با والدینش به نيكی  
اگر این تقدیر الهی نبود، عمل و دعا اپپپایع و بيهوده    (3)رفتار کند و ین  سپپپال دیهر زنده بماند.

هيچ مصپپيبتی به مال یا به جانتان نرسپپد مهر یيش از  فرماید: ﴿گشپپت. خداوند متعال میمی
 . (4)﴾ که بيافرینيمش درکتابی نوشته شده است و این بر خدا فسان است فن

 
  ال يحتم   أم الكتاب فمكتوب لهيا الشـــخص عء واحد فقط من هي  األشـــياء أما  
ًً مكتوب فًن يعيش  ،  التبي،   ةسـن   50، أو ةسـن 60فًن يعيش  أو مكتوب   ،  ةسـن 65فمث

 . أم الكتاب فقط  ، واحد من هي  االحتماالت هو املوجود   لو 
چيز نوشپپته شپپده ی این چيزها، فقط یکی این شپپخص از بين همهاما در اّم الكتاب درباره 

کند  سپال زندگی می ۶۵اسپت و احتمال تغيير در فن راه ندارد. مثالك نوشپته شپده اسپت که فالنی 
کند. در لو  ام الكتاب فقط یكی از این احتماالت وجود  سال زندگی می  ۵۰سال یا    ۶۰فالنی یا  

 دارد.

 

 .2ص 4قال : )البر والصدقة ینفيان الفقر، ویزیدان في العمر، ویدفعان تسعين ميتة السوء( الكافي : ج )ع(عن یبي جعفر  -1
 .22الحدید :  -2
افزاید و هفتاد بالی  کند، عمر را مینيكی کردن و صپپپدقه دادن، فقر را کفایت میروایت شپپپده اسپپپت که فرمود: »  )ع(از ابو جعفر  -3

 .2ص  4«. کافی: ج کنددفع میکشنده را 
 .22حدید:  -4
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ولكن من يعرف تفاصــي  هي  املتشــابهات  املتشــابهات،   هو لو املحو واإلارات    إ ن، فدو 
ــرو لدي  محكمات  كاألئمة   ــومني  ، تصـ ــرة لدمعصـ ــاب  بالنسـ ،  فً يوجد متشـ

ــ  ـفالقرآن كـد  ـــرة لب،هم.  (1)ـرة لهم محكم ـبالنســ إال من   كـما ال يوـجد محكم ـبالنســ
ألن ب، املعـصوم ال يمزي  ؛  (2)  متـشاب  فالقرآن بالنـسرة لب، املعـصومني كد  ،  أخي عنهم  

  .املحكم من املتشاب  في 
که جزئيات  )ع(  یس لو  محو و اثبات، همان لو  متشپابهات اسپت ولی برای کسپی مثل ائمه

متشپپابهی وجود    )ع(داند محكمات خواهد بود؛ چرا که برای معصپپومين  این متشپپابهات را می
هپا محكمی وجود  طور کپه برای غير فنهمپان  (3)هپا محكم اسپپپت.ی قرفن برای فننپدارد و همپه

  برگرفته باشپپد. بنابراین قرفن برای غير معصپپوم به طور کامل  )ع(ها  که از فنندارد، مهر کسپپی
 شناسد.زیرا غيرمعصوم محكم را از متشابه فن بازنمی (4)متشابه است؛

 
ــادق   عدى أبي حنيفـة أـن  ال يعدم املحكم من   يحتا    )ع(ومن أين لب،هم التميزي والصـــ

 ؟! (5) املتشاب  إال األئمة 

 

قپال: قلپت لپه: قول اللپه: )بپل هو فیپات بينپات في صپپپدور الپدین یوتوا العلم( ینتم هم؟ قپال:   )ع(عن بریپد بن معپاویپة، عن یبي جعفر   -3
 .198ص 27)من عسی ین یكونوا غيرنا ؟!( وسائل الشيعة )فل البيت( : ج

قلت: کنت  عن شپيء من التفسپير فأجابني، ثم سپألته عنه ثانية فأجابني بجواب فخر، ف )ع(عن جابر بن یزید، قال: سپألت یبا جعفر   -4
[ وله ظهر وللظهر ظهر، یا جابر وليس شيء یبعد  یجبتني في هده المسألة بجواب غير هدا، فقال: )یا جابر ان للقرفن برناك ]وللبرن برناك
من عقول الرجال من تفسپير القرفن، وان انیة یكون یولها في شپيء وفخرها في شپيء وهو کالم متصپل متصپرف علی وجوه ( وسپائل  

  .192ص 27البيت( : جالشيعة )فل 
بلكه قرفن، فیاتی اسپت   روایت شپده اسپت: به او عرض کردم: در خصپوص این سپخت خداوند: ﴿  )ع(از برید بن معاویه از ابو جعفر -3

الشپيعه وسپایل  ؟!«. تواند باشپدچه کسپی غير از ما میها هسپتيد؟ فرمود: » ﴾ ، فیا شپما، فن ی اهل دانش جای داردروشپن که در سپينه
 .198ص  27)فل البيت(: ج 

 همان دوباره  )ع(ایشپان   از یاسپخ را دادند. سپاس  )ع(نمودم. ایشپان از تفسپير چيزی سپمال )ع(باقر امام گوید: ازمی بن یزید جابر -4
 ایفرمودند: »  )ع(فرموده بودی! ایشپان   بنده به این از در این مورد یاسپخی غير کردم فرمود. عرض و یاسپخ دیهری نمودم سپمال را

چيز دیهری  جپابر! هيچ ظپاهرش نيز ظپاهری. ای دارد و برای ظپاهری قرفن بپاطنی دارد )و بپاطنش نيز بپاطنی( و همچنين جپابر! قرفن
دیهری، و ای از قرفن در خصپوص چيزی اسپت و انتهایش در خصپوص  ابتدای فیه  های مردمان نيسپت؛چون تفسپير قرفن دورتر از عقل

 .192ص  27«. وسایل الشيعه )فل البيت(: ج های متعددقرفن، کالمی است متصل و صرف شده بر وجه
، والي  محل الشپاهد منها: عن شپعيب بن ینس عن بعض  292ص   2رکر العالمة المجلسپي في البحار الحادثة برولها، فراجع: ج -5

قيه یهل العرا ؟ قال: نعم. قال: فبما تفتيهم؟ قال بكتاب الله وسپنة نبيه قال: : ینت ف )ع(قال: )... فقال    )ع(یصپحاب یبي عبد الله  
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حنيفه احتجاج  بر ابو  )ع(که امام صپپاد   حالیتواند تشپپخيص دهد درها میچهونه غير از فن
 (1)شناسد؟!محكم را از متشابه بازنمی)ع( می کند که جز ائمه

 
؛  يحصــدون   وهي قشــور وعء من املعىن، (2)يعرفون من القرآن إال األلفاظ   ام إن  الناا ال

وإما من املدكوت وحقائق األشياء في ، وهي من    فهو باه .،  السفديةإما من الوهم والعوالم  
 . (3)املحو واإلارات  لو 

هایی دارد و از فن  که قرفن یوسپتهحالیدر  (4)شپناسپندمردم از قرفن چيزی جز الفاظش را نمی
باطل    فورند؛ چه از وهم و ظّنيات و عوالم یایينی باشپد کهاش را به دسپت میتنها چيزی از معنی

 (5)باشد.است و یا از ملكوت و حقایق اشيای در فن باشد که از لو  محو و اثبات می
 

 ًً معىن الدفك املرترط بها ال يتحقق أيرــاً  وبالتالي فنن  ،  واألحداا في  إما أنها ال تقع أصــ
ــادقة ولكنها وجو  عديدة لكٍ  منها أه    .  أي امن من األامنة وامان وإما أنها تقع وصـ

 . )ع(وترني  لدناا   هيا العالم السفدي من قر  املعصوم ، ومكان تقع في 
شپوند و به دنبال فن معنی الفا  مرتبط با فن نيز  رویدادهای موجود در فن، یا اصپالك واقع نمی

شپپپود و صپپپاد  خواهپد بود ولی برای  یپابپد، و یپا واقع میهپا تحقق نمیدر هيچ زمپانی از دوران

 

، ویل  ما جعل الله   یا یبا حنيفة تعرف کتاب الله حق معرفته وتعرف الناسپپپخ والمنسپپپوخ؟ قال: نعم، قال: یا یبا حنيفة ولقد ادعيت علماك
 ، وما ورث  الله من کتابه حرفاك ...( .ند الخاص من رریة نبينا رل  اال عند یهل الكتاب الدین ینزل عليهم، ویل  وال هو اال ع

االنوار به تفصپپپيل این مرالب را بيان نموده اسپپپت، به فن رجوع کنيد. به عنوان شپپپاهد قسپپپمتی از فن را عالمه مجلسپپپی در بحار -1
 ؟«هسپتی عرا  اهل فیا تو فقيهفرمود: »   )ع(امامفوریم: از شپعيب بن انس از برخی از اصپحاب ابو عبدالله روایت شپده اسپت: ....می

فرمود:  )ع(یيامبرش. امام و سپّنت خداوند کتاب گفت: با ؟«دهیمی فتوا هافن به چيزی بر اسپا  چهفرمود: »   )ع(گفت: فری. امام
ابا حنيفه!  ایفرمود: »   )ع(فری. امام؟«. گفت: دانیشپناسپی و ناسپخ و منسپوخش را میگونه که باید، میرا فن اباحنيفه! فیا قرفن ای» 

برتو! و  نداد. وای قرار کرد نازل هافن بر را فن خداوند که کتاب جز اهل کسپپی نزد را علم این تو! خداوند بر علم نمودی. وای ادعای
 «.به تو ارک نداده است....نزد کس دیهری نيست و خداوند حرفی از کتابش را ، این علم جز نزد افراد خاصی از فرزندان یيامبر ما

قال: ).. فانما علی النا  ین یقرؤوا القرفن کما انزل، فارا احتاجوا الی تفسپپيره  -في کالمه مع عمرو بن عبيد   - )ع(عن یبي جعفر  -2
 .202ص 27فاالهتداء بنا والينا یا عمرو( وسائل الشيعة )فل البيت( : ج

 .وبهدا التقسيم ینحصر تحصيل علم الكتاب لمن یراد النجان بأهل البيت  -3
گونه که نازل شپپپده اسپپپت ی مردم فقط قرائت قرفن همانبر عهدهفرماید: »....  وگویش با عمرو بن عبيد میدر گفت  )ع(ابو جعفر -4

ص  27«. وسپایل الشپيعه )فل البيت(: ج ، ای عمرو!باشپد و اگر نياز به تفسپيرش داشپتند، هدایت از طریق ما و به سپوی ما اسپتمی
202. 

 شود.حاصل می بيتکه خواهان نجات است فقط از طریق اهلبندی علم کتاب برای کسیبا این تقسيم -5
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شپود،  های متعددی برای اهل زمان و مكانی که در فن واقع میها وجوه و صپورتفنیک از هر
 شود.برای مردم تبيين می)ع( وجود دارد و در این عالم یایينی از طرف معصوم

 
لفنفط ا،ية القرآنية   ًً  )ع(  امن الصــادق   تؤو  تماماً لدتلوي    امن اإلمام    مبايراً تلوي

لتـردل املتـنافـيات   عوالم نزول القرآن  : أو ـق ،  لزـمان واملكـان والـنااالختًف ا؛  )ع(املـهدي 
وال  ،  وويفة املعصــــوم حكام املتشــــابهات هوإ فنن  ،  وهكيا .(1)ســــواء   املدكوت أو املدع  

  .(2) يعدم املحكم من املتشاب  إال املعصوم
)ع( مغپایر با زمان امام مهپدیتأویلی به طور کامل )ع(  ی قرفنی در زمان امام صپپپاد یک فیه

دارد؛ بپه دليپل اختالف در زمپان و مكپان و مردم؛ یپا بپه عبپارت دیهر: بپه دليپل تغيير و تبپدیپل  
لک.ناسپازگاری به این ترتيب،    (3)های موجود در عوالم نزول قرفن چه در عالم ملكوت و چه در مس

متشپابه کسپی جز معصپوم باز  باشپد و محكم را از ی معصپوم میاسپتوار سپاختن متشپابهات وظيفه
 (4) شناسد.نمی
 

والتشــــاب  املوجود   ا،يات يشــــم  املعىن املراد واألحداا اليت تحققت وتتحقق مع مرور 
وينارق كــ  من هــي  ،  الزمن فنفط الدفك القرآني يمكن أن يراد منــ  معــاني عــديــدة

يا فـنن  .  املعـاني عدى أحـداا عـديـدة هـا إال اهلل ومن أراد اهلل كث،ة ال يعدم  ن وهوراً آلدقر  وـل
يمكن  أن   )ع( اً ولهيا ال تسـتبرب أن أم، املؤمنني عدي،  وهم املعصـومون    ،عديها  إهًع 

 . (5) سرعني بع،اً  يكتب   ال سمدة حم 

 

یقول: )ان للقرفن تأویالك ، فمنه ما قد جاء ، ومنه ما لم یجيء، فارا وقع التأویل   )ع(عن اسپحا  بن عمار، قال: سپمعت یبا عبد الله  -4
 .196ص 27في زمان امام من األئمة عرفه امام رل  الزمان( وسائل الشيعة )فل البيت( : ج

: )نحن  )ع(عن یبي جعفپپر، منهپپا:  وردت روایات کثيپپرن تنّص علی ین متشابپپه القپپرفن ال یعلمپپه اال یوصيپپاء الرسپپول محمپپد  -5
 .198ص 27الراسخون في العلم، ونحن نعلم تأویله( وسائل الشيعة )فل البيت( : ج

قرفن را تأویلی اسپت که برخی از فن فمده و برخی از تأویل فن هنوز فرماید: » می )ع(اللهگوید: شپنيدم ابا عبد  اسپحا  بن عمار می  - 3
«. وسپایل الشپيعه )فل دانددر زمان هر امامی از ائمه محقق شپود امام فن زمان، فن تأویل را میمحقق نشپده اسپت؛ یس هرگاه تأویل فن  

 .196ص  27البيت(: ج 
روایت شپده  )ع(شپناسپد؛ از جمله: از ابو جعفرنمی های بسپياری تصپری  دارند که متشپابه قرفن را جز اوصپيای حزپرت محمدروایت -4

 .198ص  27«. وسایل الشيعه )فل البيت(: ج دانيملم هستيم و ما تأویل فن را میما استواران در عاست که فرمود: » 
ینه قال: )لو شپپ ت ألوقرت سپپبعين بعيراك من تفسپپير فاتحة الكتاب( مسپپتدر  سپپفينة البحار للشپپيخ علي  )ع(عن یمير المممنين  -1

 . 388ص 2النمازي : ج
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انپد و یپا بپه مرور زمپان محقق تشپپپابپه موجود در فیپات، معپانی و رویپدادهپایی کپه تحقق یپافتپه
گيرد. بنابراین ممكن اسپپت از یک لف  قرفنی معانی متعددی مراد و منظور میشپپوند را دربرمی

یپک از این معپانی بر رویپدادهپای متعپددی منربق گردد. بنپابراین قرفن ظهورهپای  بپاشپپپد و هر
که خداوند اراده فرموده اسپپپت تا از فن مرلع شپپپود کس  د که جز خداوند و کسپپپیبسپپپياری دار 
هسپپتند و از همين رو غریب و دور از رهن نيسپپت که  )ع(  ها معصپپومينداند؛ ایندیهری نمی

 (1)بتواند در مورد بسمله بار هفتاد شتر مرلب بنویسد. )ع(المممنين علی امير
 

كم  :و  املتشابهات حي
 . (2) )ع(معرفة الحاجة واال،ارار إلى املعصوم  منها:
  . (3)إحياء الرجاء   النفوا  :ومنها
 وحكم كث،ة لست بصدد استقصائها.. (4)االمتحان والتمحيص  ومنها:

 
 هایی وجود دارد:در متشابه، حكمت 

 (5).)ع(از جمله: فهميدن نياز و ااررار به معصوم 

 
«. مسپتدرک سپفينة البحار نوشپتمی فاتحه میخواسپتم هفتاد بار شپتر از تفسپير سپورهاگر میروایت شپده اسپت: »  )ع(المممنين  از امير -1

 .388ص  2شيخ علی نمازی: ج 
في حدیث عن علوم القرفن الكریم قال: )... وقسپپماك ال یعلمه اال الله ومالئكته والراسپپخون في العلم. وانما   )ع(عن یمير المممنين  -2

من علم الكتاب ما لم یجعله الله لهم، وليقودهم االاپررار   ل ال یدعي یهل الباطل المسپتولين علی ميراک رسپول الله  فعل رل  
 .194ص 27الی االئتمام بمن ولي یمرهم فاستكبروا عن طاعته ...( وسائل الشيعة )فل البيت( : ج

ولم یرجس النا  صپپال  حالهم وزیادن یرزاقهم ویعمارهم وحسپپن   یي لوال وجود لو  المحو واإلثبات )المتشپپابهات( النتفی البداء، -3
 عاقبتهم ، بسبب الدعاء والصدقة وبر الوالدین وصلة األرحام وغيرها من یعمال البر.

واالنتهاء  فلو کان القرفن کله محكماك عند النا  کلهم، لكان کل فرد منهم امام نفسپپه، والنتفی االمتحان في الرد الی المعصپپوم   -4
اليه في تفسپپير القرفن، ولكن الله جعله متشپپابهاك ليعلم طاعة النا  للحج  المعينين وااللتزام بما ورد عنهم وعدم التكبر عليهم ویخد 

 علم القرفن من غيرهم.
ه غير از خدا و مالئكه  و قسپمتی دیهر کی علوم قرفن کریم روایت شپده اسپت که فرمود: »....  در حدیثی درباره  )ع(المممنيناز امير -5

و اسپپتواران در علم، کسپپی دیهر از فن اطالع ندارد. خداوند متعال فقط به این جهت این تقسپپيمات را ایجاد نمود تا اهل باطلی که بر 
سپپوی ولّی   ها قرار نداد، تا مجبور شپپوند بهمسپپّلط شپپدند نتوانند ادعای چنين علمی را نمایند؛ خداوند این علم را در فن ميراک یيامبر

 .194ص  27«. وسایل الشيعه )فل البيت(: ج گردان شدند، رو کنند....امرشان که با تكّبر از اطاعتش روی
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 (1)ها.اميدواری در نْفساز جمله: زنده نهه داشتن 
 و حكمت های بسياری که در صدد بيانشان نيستم. (2)و از جمله: امتحان و فزمایش

 
ــابهـات أمر حتمي مًام لنزول القرآن إلى عـاملي املدـع واملدكوت أو نزول لو  أم ،  واملتشـــ

ُ  فيها، الكتاب إلى عوالم الكرثة واملتنافيات ن لو  املحو واإل ،وتكرث   . (3) اراتلُيكو 
متشپپپابهپات امری حتمی اسپپپت که مالزم و همراه نازل شپپپدن قرفن به هر دو عالم ملپک و 

ها و تكثير شپپدنش در باشپپد یا نازل شپپدن لو  یا کتاب به عوالم کثرت و ناسپپازگاریملكوت می
 (4)ها، تا لو  محو و اثبات تكوین یابد.فن

 
اء  و  املتشـــــابـهات الحـ    ــدون واألئـمة   األمـث  لُيكد م األن ـي الـناا عدى ـقدر  واملرســ

 .(5) عقولهم

 
شپان و زیاد شپدن ها به اصپال  واپعيتشپد و انسپاننداشپت )متشپابهات( َبدا منتفی میبه عبارت دیهر اگر لو  محو و اثبات وجود  -1

ی ارحام و سپایر اعمال نيک سپن عاقبتشپان با توسپل به دعا و صپدقه و نيكی به والدین و صپلهشپان و طوالنی شپدن عمرشپان و حروزی
 شدند.دیهر، اميدوار نمی

شد و امتحان در یاسخ از طرف معصوم و فصل الخراب کسی امام خویشتن میبود، هری مردم محكم میاگر تمام قرفن برای همه  -2
چه ها به فنهای معين شپده و التزام فنشپد ولی خداوند متشپابه را قرار داد تا اطاعت مردم از حجتمیبودن او در تفسپير قرفن، منتفی  

 شود و عدم تكّبر بر ایشان و نهرفتن علم قرفن از غير ایشان را بدانند.از ایشان صادر می
اوات الستة الملكوتية تتسع دائرن رل  العلم وتتشعب عالم العقل یو السماء السابعة هو عالم جوامع الكلم ، وکلما نزل العلم الی السم -5

یّن لهم ین  وتزداد التفاصپيل واألوجه، حتی تبلغ رروتها في االتسپاع في عالم المل  )الحيان الدنيا( ، ولدل  ورد عن یهل البيت 
سپپمعته یقول: )انه ألتكلم علی قال:   )ع(یتكلموا في سپپبعين وجه، ولهم المخرج من کل وجه. عن حمران بن یعين عن یبي عبد الله  

  .350 – 349سبعين وجهاك لي في کلها المخرج( بصائر الدرجات : ص 
ی فن علم شود دایرهی ملكوتی نازل میگانههای ششچه علم به فسمانعالم عقل یا عالم هفتم کلی، عالم کلمات جامع است. هر -4

اش به عالم ملک  ی گسپپتردگیشپپود تا منتها درجهه بيشپپتری را شپپامل میگردد و تفاصپپيل و وجو شپپود و شپپعبه شپپعبه میتر میوسپپيع
ها محل خروج هر گویند و فنها بر هفتاد وجه سپپخن میروایت شپپده اسپپت که فن بيت رو از اهلرسپپد. از همين)زندگی دنيوی( می

گویم که محل  من بر هفتاد وجه سپپخن میماید: » فرکند: شپپنيدم که میروایت می  )ع(اللهوجهی را دارند. حمران بن اعين از ابو عبد
 .350و  349«. بصائر الدرجات: ص دانمیک را میخروج هر

. فلو کپان علم الپدین کلپه  23ص 1: )انپا معپاشپپپر األنبيپاء یمرنپا ین نكلم النپا  علی قپدر عقولهم( الكپافي : جعن رسپپپول اللپه  -6

 النا  علی قدر عقولهم ؟  محكم وله وجه واحد ال غير، فكيف یكلم األنبياء 
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متناسپب با مقدار عقل  )ع(  های برتری وجود دارد تا انبيا و فرسپتادگان و ائمهدر متشپابهات راه 
 (1)ها سخن گویند.ها با فنانسان
 

ــابهات   ــوم   -ام إن  إحكام املتشـ عًمة وآية يعرف بها   - )ع(اليت هي وويفة اإلمام املعصـ
ما معنا : )إ ا ادعاها مدٍع فاسللو   ولهيا ورد عنهم  ،  )ع(ومن يردب عن     )ع(اإلمام املهدي  

ــفيـنة آل محـمد  (2)عن العظـائم اليت يجـيب فيـها مثـد (  ــ، ســ     ، والعظـائم اليوم ُتســ
 نهاء حكومة الاابوت عدى األر؟.إو، موج الفنت والدجا البامرة خرم  

ای  پپپپ عالمت و نشپانه باشپدمی)ع(  که از وظایف معصپومبنابراین محكم کردن متشپابهات پپپپ 
شپپود و از کند شپپناخته میابال  می  )ع(که از جانب او  و کسپپی  )ع(اسپپت که با فن امام مهدی  

اگر کسپپپی مپدعی فن شپپپد، از َعظپایم  انپد: »روایتی بپا این مزپپپمون فرموده  )ع(رو ائمپه  همين
ترین امور امروزه و بزرگ (3)«گویپد( از او بارسپپپيپد؛ اموری کپه مثپل او یپاسپپپخ میترین امور)بزرگ

های ژرف و یایان دادن به حكومت ها و اقيانو ی امواج فتنهرا بر یهنه  )ع(کشپپپتی فل محمد 
ير می  دهد.طاغوت بر زمين س 

 
 ****** 

 

 
 [ بر نمااگزاران ﴾   ی پط وا : ﴿ ی سخن حق تعال   ی معن :  20]سؤال/جواب 

 
 املاعون؟  ﴿َفَوَيْ  ليَدُمَصد نَي﴾   سورة: ما معىن قول  تعالى: ۲۰ سؤال/
 ی ماعون چيست؟در سوره  ﴾یس وای بر نمازگزاران  : معنی سخن حق تعالی: ﴿۲۰یرسش 

 

 
«. کافی: ها سپخن بهویيممردم با فنهای ی عقلبه ما گروه یيامبران امر شپده اسپت تا به اندازهروایت شپده اسپت: »  از رسپول خدا -1

ها  های انسان ی عقلبه اندازه  . اگر تمام علم دین محكم بود، تنها یک وجه داشت و نه بيشتر، در این صورت چهونه انبيا23ص   1ج 
 سخن بهویند؟!

 .173غيبة النعماني : ص -7
 .173غيبت نعمانی: ص  -3
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ــم اهلل الرحمن الرحيم يني   الجواب: بســ

د  اـل ُب بـي
ي  ي ُيكـَ يي

َت الـ  يـَ
َ
َرأ
َ
ُدعم       ﴿أ ي يـَ يي

َع الـ  َيلـي فـَ
ي نيي    مَ ـالََيتي  َعَدى َهَعامي امَليَسكي

َم َساهُ      َوال َيُحكم هي يَن ُهَم َعَن َصًتي يي
 ونَ ـَفَوَيْ  ليَدُمَصد نَي   ال 

يَن ُهَم ُيَراُ وَن   َوَيَمَنُعوَن امَلَاُعوَن﴾     يي
 .(1)ال 

  شپپمرد، دیدی؟ * او همانفیا فن را که روز جزا را درو  میبسپپم الله الرحمن الرحيم ﴿  یاسپپخ:
دارد * یس وای  راند * و مردم را به طعام دادن به بينوا وانمیکسی است که یتيم را با اهانت، می

کنند * و از دادن زکات،  انهارند * فنان که ریا میکه در نماز خود سپپپهلبر نمازگزاران * کسپپپانی
 . (2)﴾ورزنددریغ می

 
﴾: الســؤال هنا موج  لدمؤمن، وهو اســتفهام عن شــخص    يني

ُب بيالد 
ي ُيَكي  يي

َيَت ال 
َ
َرأ
َ
﴿أ

أو بــالحقيقــة التكــييــب بوجود اهلل ،  تكون نتيجتــ  هي التكــييــب بــالجزاء والقيــامــة
 . سرحان  وتعالى

جا یرسپش خراب به مممن اسپت و ﴾ : در این؟شپمرد، دیدیفیا فن را که روز جزا را درو  می ﴿
ی فن، تكدیب روز جزا و قيامت یا در حقيقت تكدیب ی شپخصپی اسپت که نتيجهاسپتفهام درباره 

 باشد. وجود خدای سبحان می
 

  با،خرةهو الكفر باهلل و - وهو محمد   -فلصـ  تكييب الدين الجديد ومن جاء ب   
لتي بً مـقدـمات نن هـي  النتيجـة لم ـت ار بهـيا. وعدى كـ  حـال ـف ــر  الكـف ـب  ،  وإن لم يصــ

أي الفرد   قوم  اليي ال يسرق  سوا    وهي دفع اليتيم عن حق ،،  جاءت من مقدمات واقعية
ــدون  ــرف وـهاـعة اهلل ومعرـفة اهلل، وهم األن ـياء واملرســ   ،واألئـمة    ـباألخًق والشــ

، ألن  مصـــاب بداء إبديط )أنا خ، من (؛ بالجزاء ال يقر  تقدم هؤالء عدي   فهيا اليي يكيب
 . فً يقر  أن يتقدم عدي  من هو خ، من 

پپپ کفر به  است  )ص(که فن را فورده است پپپ که حزرت محمداصل تكدیب دین  جدید و کسی
ین نتيجه بدون  حال اباشپد، حتی اگر کّفار به این مواپوع تصپری  نكنند. به هرخدا و فخرت می

بهره گداشپپپتن  یيوندد؛ یعنی یس از بیفید بلكه یس از مقّدماتی واقعی به وقوع میمقّدمات نمی
که کسپپپی در اخال ،  که در ميان قومش یهانه اسپپپت به طورییتيم از حق خود؛ یعنی کسپپپی

دگان و  ها انبيا و فرسپتاگيرد، و اینشپرافت، اطاعت از خداوند و شپناخت خدا، بر او یيشپی نمی
 

 .7 – 1سورن الماعون :  -1
 .7تا  1ماعون:  -2
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شپپپمارد، مقّدم بودن این عده را بر خود باشپپپند. این کسپپپی که روز جزا را درو  میمی)ع(  ائمه
کند  یدیرد زیرا او به درد  ابليس )انا خير  منه پپ من از او برترم( مبتال است؛ بنابراین قبول نمینمی

  کس که از او برتر است بر وی مقّدم باشد.فن
 

إن   اليتــامى واألرامــ  واملســــــاكني  ام  ــفــاتــ  أكــ  أموال  الــيين    -وهؤالء  ،  من صــ أي 
هم دائماً عدماء الدين   -يســــتحو ون عدى أموال الفقراء ويتمتعون بها هم ومن اتصــــ  بهم  

ــدني واألئـمة ،  ب، الـعامدني اء واملرســ ــرائـي ،  املحـاربون لنن ـي   فـقد حـارب عدـماُء ب  إســ
ــ    دوحـارب عدمـاُء اليهو  ،)ع(موىس   محمـداً    عدمـاُء األحنـاف واليهود  ، وحـارب(1)  )ع(عيىســ

 .، وحارب العدماُء الرالون   هي  األمة األئمة 
زنپان و بيچپارگپان اسپپپت و هپا، بيوه هپای او، خوردن اموال یتيمعالوه بر این، از جملپه ویژگی

ها از فن بهره ط با فناندازند و خود و افراد مرتبکه بر اموال فقرا چنگ مییعنی کسپانیها پپپپپ این
ها با انبيا، فرستادگان و ائمه  کنند. اینپپپ همواره علمای دین هستند که به فن عمل نمیبرندمی
جنهيدند و علمای یهود با عيسپپی    )ع(اسپپرائيل با موسپپی  در جنگ و سپپتيزند. علمای بنی  )ع(
  )ع(و علمای گمراه در این اّمت با ائمه    )ص(و علمای احناف و یهود با حزپپپرت محمد  (2))ع(

 اند.سر ستيز داشته
 

 

: )تعملون للپدنيپا وینتم ترزقون فيهپا بغير عمپل؟ وال تعملون ل،خرن، وینتم ال ترزقون فيهپا اال بپالعمپل؟ وانكم  )ع(من کالم عيسپپپی    -2
علماء السپوء، األجر تأخدون والعمل تزپيعون؟ یوشپ  رب العمل ین یرلب عمله، وتوشپكون ین تخرجوا من الدنيا العریزپة الی ظلمة  

تعالی نهاکم عن الخرایا کما یمرکم بالصپيام والصپالن. کيف یكون من یهل العلم من سپخط رزقه واحتقر منزلته؟ وقد  القبر واپيقه، الله
علم ین رل  من علم الله وقدرته، کيف یكون من یهل العلم من اتهم الله فيما قزپپی له، فليس یراپپی شپپي اك یصپپابه؟ کيف یكون من  

وهو مقبپل علی دنيپاه، ومپا یزپپپره یحپب اليپه ممپا ینفعپه؟ کيف یكون من یهپل العلم من یرلپب  یهپل العلم من دنيپاه عنپده فثر من فخرتپه،  
  .141الكالم ليخبر به، وال یرلب ليعمل به؟( منية المرید للشهيد الثاني : ص

دهيد  عملی انجام نمیخورید؟ برای فخرت که شپما در فن بدون عمل روزی میحالیکنيد دربرای دنيا کار می: » )ع(از کالم عيسپی  -2
کنيد؟ نزدیک گيرید و عمل را اپایع میعمل! مزد را میخورید مهر با عمل! و شپما ای علمای بیکه شپما در فخرت روزی نمیحالیدر

اسپت صپاحب عمل، عملش را مرالبه کند و نزدیک اسپت شپما از دنيای فراخ به ظلمت قبر تاریک خارج شپوید. خداوند متعال شپما را از  
اش را تباه و جایهاهش را حقير شپپود که اهل علم روزیطور که به روزه و نماز امر فرموده اسپپت. چهونه میهان نهی فرموده همانگنا

کند و از  باشپپد، متهم میچه قزپپایش میداند این از علم خدا و قدرت او اسپپت. چهونه اهل علم خداوند را در فنکه میحالینماید؟ در
که او رو به  حالیچه از دنيایش نزدش اسپت را بر فخرتش برگزیند درتواند فن، رااپی نباشپد؟ چهونه اهل علم میچيزی که به او رسپيده

تواند کالم را  تر باشپد؟ چهونه اهل علم میداشپتنیرسپاند دوسپتچه به او نفع میرسپاند برای او از فنچه به او زیان میدنيا اسپت و فن
گاه گرد در  .141؟«. منية المرید شهيد ثانی: ص که خواهان عمل به فن نباشدحالیطلب کند تا از فن ف
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ب  وعدماء الشيعة  ،  بعك عدماء السنة فقط هم اليين حاربوا األئمة  ظن أن  وليط كما يُ 

ــا فقد ــا  أيرـ ــيعة اإلمام عدي بن موىس الر،ـ وحاولوا دفع  عن ،  )ع(  حارب كرار عدماء الشـ
 . ال ل ء فقط ليستلاروا بلموال الصدقات والرئاسة الدينية الراهدة،  حق

خالف تصپور، فقط برخی علمای سپّنی نبودند که با ائمه جنگ کردند بلكه علمای شپيعه نيز  بر
به نبرد برخاسپپپتند و  )ع(اند. بزرگان علمپای شپپپيعپه با امام علی بن موسپپپی الراپپپاچنين بوده 

ها نيز صپپرفاك این بود که بر اموال صپپدقات بازدارند. هدف فنکوشپپيدند فن حزپپرت را از حقش  
 چيره شوند و ریاست دینی را به باطل در اختيار گيرند. 

 
وهو من أصــــحاب ،  ومن هؤالء العدماء الشــــيعة واهراً الرــــالني )عدي بن حمزة الراائ (

مام موىس بن ولكن ملا اســتشــهد اإل،  عدماء الشــيعة  ومن كرار  )ع(اإلمام موىس بن جعفر 
ولكن تصــد  شــراب الشــيعة  ،  )ع(حارب عدي بن حمزة الراائ  اإلمام الر،ــا   )ع(جعفر  

ومن هؤالء  ،  وبي نوا ـباهـ  هؤالء الفقـهاء الظدـمة،  وا  توا امـليـهب،  لهؤالء العدـماء ب، الـعامدني
 )ع( ص أصــحاب اإلمام الر،ــا  الشــراب أحمد بن محمد بن أبي نصــر الرزيناي، وهو من خد  

 . ملمدوحنيا
ی گمراه اسپپپپت. او از ی این علمپای بپه ظپاهر شپپپيعپهی برپائنی« از جملپه»علی بن حمزه 

باشپد، ولی یس از شپهادت امام  و از بزرگان علمای شپيعه می  )ع(اصپحاب امام موسپی بن جعفر  
به مخالفت و نبرد برخاسپت. ولی  )ع(  ی برائنی با امام راپا، علی بن حمزه )ع(موسپی بن جعفر  

عامل شپدند، مدهب را اسپتوار سپاختند و برالن  شپيعه، متصپدی مبارزه با این علمای بی  جوانان
ی این  این فقهپای سپپپتمهر را روشپپپن نمودنپد. احمپد بن محمپد بن ابی نصپپپر بيزنری از جملپه

 باشد. می )ع(جوانان است. وی از اصحاب مخلص و مورد ستایش امام راا 
 

ــوء ب، الـعامدني وا لاوابـيت وأعوانهم وأتـراعهم هم اـليين ـيدفعون  والنتيجـة عدـماء الســ
ونوال ، اليتامى عن مقاماتهم  عدى إعااء املساكني حقهم. يحر 

ها، کسپانی هسپتند که َایتام  عمل و طاغوتيان و اعوان و اتباع فنکه علمای سپوء بینتيجه این
 کنند.نمیها هيچ تالشی دارند و برای اعرای حق مساکين به فنشان بازمیرا از مقامات
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  خا،ـــعون متيلدونألنهم  ؛  (1) هم األن ياء واملرســـدون واألئمة  :  واليتامى واملســـاكني
ــاكني فً يـدانيهم أحـد، فكـ  واحـد منهم فرد   قومـ  أي  ،  هلل ب، متكربين أي مســـ

 يتيم.
چرا که این عده برای خدا خااپع و    (2)هسپتند؛)ع(  ایتام و مسپاکين: انبيا، فرسپتادگان و ائمه

یک از رسپد، و هرها نمیورزند؛ یعنی مسپاکينی هسپتند که کسپی به فنفروتن هسپتند و تكّبر نمی
 باشد.ها در قومش تک و تنها است؛ یعنی یتيم میفن

 
د نَي﴾: أي فوي  لدمنتظرين، فك  مرســ  من اهلل م شــر ب  ممن ســرق    ﴿َفَوَيْ  ليَدُمصــَ

ــدني واألئمـة  من األن يـ ولكن مع  ،  يوجـد جمـاعـة من املؤمنني ـب  ينتظروـن   اء واملرســ
ــ  كث، من هؤالء املنتظرين   نهاية املااف ــ  دائماً كان هناك فشــ ــ    .األســ فقد فشــ

وفش   .  مع أنهم كانوا ينتظرون ،  حيث ملا أتاهم كيبو ، )ع(عدماء اليهود   انتظار عيىس 
سوا مدينة يرثب الستقرال  إحيث  ،  عدماء اليهود واألحناف   انتظار محمد   ن  اليهود أس 

ولم ، ب  كث، منهمفدما قام   مكة وهاجر إلى يرثب كي  ، عند قيام الرســول محمد 
 . (3)يؤمنوا ب  

که از دا پپ ای از جانب خ﴾ : یعنی وای بر منتظرین. برای هر فرستاده   یس وای بر نمازگزاران ﴿
پپپپ گروهی از مممنين  یيش از او، بشپارت او داده شپده اسپت   )ع(ی  طرف انبيا، فرسپتادگان و ائمه

ف همواره سپپرانجام کار، بسپپياری از این منتظرین  هسپپتند که منتظر او می باشپپند؛ ولی با تأسپپّ
بودند شپپكسپپت   )ع(ورزند. علمای یهود که در انتظار عيسپپی  خورند و کوتاهی میشپپكسپپت می

 

عن عبایة بن ربعي، عن ابن عبا  قال: سپپ ل عن قول الله: )یلم یجد  یتيماك ف وی( قال: انما سپپمي یتيماك ألنه لم یكن له نظير  -1
 61یتيمپا( یي وحيپداك ال نظير لپ  ..( بحپار األنوار : ج: ممتنپاك عليپه نعمپه: )یلم یجپد   )ع(علی وجپه األرض من األولين وانخرین، فقپال 

. وقپال علي بن ابراهيم القمي )رحمپه اللپه(: )ثم قپال : )یلم یجپد  یتيمپاك فپ وی( قپال: اليتيم الپدي ال مثپل لپه، ولپدلپ  سپپپميپت 141ص
 .142ص 61الدرن: اليتيمة، ألنه ال مثل لها( بحار األنوار : ج

﴾ . گفپت: »فقط بپه این دليپل یتيم نپاميپده ؟فیپا تو را یتيم نيپافپت، یس ینپاهپت داد   نقپل شپپپده اسپپپت: ﴿از عبپایپة بن ربعی از ابن عبپا -2
هپایش را بپه او یپادفور کپه نعمپتحپالیشپپپود کپه هيچ نظير و همپاننپدی روی این زمين از ابتپدا تپا انتهپا نپدارد. یس خپداونپد عّزوجپل درمی
دَ   فرمپایپد: ﴿کنپد میمی َلم َیجپ 

َ
ای  . علی بن ابراهيم قمی141ص    61﴾ یعنی تنهپایی کپه هيچ نظيری نپداری....«. بحپار االنوار: ج  َیتيمپك

ا َف ویفرماید: ﴿گوید: سپاس میمی دَ  َیتيمك َلم َیج 
َ
﴾. »یتيم کسپی اسپت که مثل و همانندی ندارد و از همين رو مروارید، یتيمه ناميده ی

 .142ص  61نوار: ج شود چرا که همانندی ندارد«. بحار اال می
عن قول الله تبار  وتعالی: )وکانوا من قبل یسپپتفتحون علی الدین کفروا فلما   )ع(عن اسپپحا  بن عمار قال : سپپألت یبا عبد الله   -2

 جاءهم ما عرفوا کفروا به( قال: )کان قوم فيمپا بين محمپد وعيسپپپی )صپپپلی اللپه عليهمپا( وکانوا یتوعدون یهل األصپپپنپام بالنبي 
 .310ص 8کفروا به ( الكافي : ج ول الله ویقولون : ليخرجن نبي فليكسرن یصنامكم وليفعلن بكم ]وليفعلن[، فلما خرج رس
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که به سپرا  شپان فمد او را تكدیب کردند. چند که منتظر فن حزپرت بودند، هنهامیخوردند؛ هر
که یهودیان،  حالیشپپكسپپت خوردند، در )ص(علمای یهود و احناف نيز در انتظار برای محمد

بپه هنهپام قيپام او بنپا کرده بودنپد، ولی    )ص(شپپپهر یثرب را برای اسپپپتقبپال از حزپپپرت محمپد  
ها او را تكدیب که فن حزرت در مكه قيام کرد و به یثرب مهاجرت نمود، بسياری از فنهنهامی

 (1)کردند و به فن حزرت ایمان نياوردند.
 

ــنـ   ــيـعة ينتظرون   إحـيث  ، )ع(وهي اليوم تكرر مع الـقائم ، رـعةة مت  وـهي  ســ ن  عدـماء الشــ
ــًة)و   (الوي )وهي  هي مفارقة كمفارقة لفظي .  ولكنهم اليوم يحاربون  ،    ا،ية   (الصــ

ــد ون إلى عكط القردة  ــدني؟! نعم، إن  الوي  لهم؛ ألنهم ُيصــ ،  فكي  يكون الوي  لدمصــ
يريدون اإلمام    ،فق أهوائهم وتخرصــاتهم العقديةو )ع(فهم يريدون أن يلتيهم اإلمام املهدي  

 )ع( ويعايهم خاة عمد   ، يلتي لهم ويسـتل نهم   إرسـال من يرسـد  إلى الناا )ع(املهدي  
 !!!(2)الكتاب إمامهم  فهم أئمة الكتاب ال أن  ، ليردوا تحفظاتهم عديها
چند علمای شپيعه  تكرار شپده اسپت؛ زیرا هر)ع(  دار، و امروز نيز با قائماین سپّنتی اسپت ادامه

ی »الویپل« و  جنهنپد، و این تزپپپادی همچون تزپپپاد دو واژه در انتظپار اوینپد ولی امروز بپا او می
باشپد. چرور ممكن اسپت خراب »ویل« برای نمازگزاران باشپد؟! فری،  »الصپالن« در این فیه می

خواهند  ها میخوانند. فنله نماز میها برخالف جهت قبها اسپپپت؛ چرا که فن»ویل« از برای فن
گونه که موافق هوا و هوسپپشپپان و اسپپتنتاجات عقليشپپان اسپپت به نزدشپپان  فن  )ع(امام مهدی 

بياید و برای ارسپال فردی از طرف خودش به سپوی مردم، از ایشپان کسپب اجازه کند و نيز نقشپه  

 
که یيش از فن و با فن  در مورد این سپخن خداوند تبارک و تعالی یرسپيدم: ﴿ )ع(اللهاز اسپحا  بن عمار روایت شپده اسپت: از ابو عبد -1

ی بين حزپرت  در دوره﴾ . فرمود: »  که به سپویشپان فمد او را نشپناختند، به او ایمان نياوردندخواسپتار یيروزی بر کافران بودند، هنهامی
واهد  دادند و می گفتند: یيامبر، شپما را بيرون خوعده می قومی بودند و بت یرسپتان را به حزپرت محمد )ع(محمد و حزپرت عيسپی

 8«. کافی: ج خروج کرد، به او کافر شپدند که رسپول خداهایتان را خواهد شپكسپت و با شپما چنين خواهد نمود. اما هنهامیراند و بت
 .310ص 

ار یقول: )... فپالكتپاب ویهپل الكتپاب في رلپ  الزمپان طریپدان منفيپان وصپپپاحبپان   )ع(کمپا ورد وصپپپفهم في کالم یمير المممنين    -1
مصپپرحبان في طریق واحد ال یأویهما ممو ، فحبدا ران  الصپپاحبان واهاك لهما ولما یعمالن له، فالكتاب ویهل الكتاب في رل  الزمان 

الهدی وان اجتمعا، وقد اجتمع القوم علی الفرقة وافترقوا    في النا  وليسپپوا فيهم ومعهم وليسپپوا معهم، ورل  الّن الزپپاللة ال توافق
عن الجمپاعپة، قپد ولوا یمرهم ویمر دینهم من یعمپل فيهم بپالمكر والمنكر والرشپپپا والقتپل کپأنهم یئمپة الكتپاب وليس الكتپاب امپامهم، لم 

 .586  388ص 8یبق عندهم من الحق اال اسمه ولم یعرفوا من الكتاب اال خره وزبره ...( الكافي : ج
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ها امامان  يان دارند؛ یس اینو روش خود را در اختيارشپپان قرار دهد تا مالحظات خود را بر فن ب
  (1)ها باشد!!که کتاب امام فنکتاب هستند نه این

 
اُهوَن﴾: اليين هم سـاهون   الدنيا والدهث وراءها َم سـَ هي ًتي يَن ُهَم َعَن صـَ يي

اليين هم  ،  ﴿ال 
ــًة يؤديـها املؤمن    )ع(ـفالعـم  بني ـيدـي  ،  )ع(ســـــاهون عن اإلـمام املـهدي   وهؤالء  ،  (2)خ، صــ

ــراً  ــدون اـليين كـان ـعاقـرة أمرهم خســ مـلا تركوا العـم  بني ـيدي اإلـمام    ،املنتظرون الـفاشــ
  .(3)وكيبوا وصي  ورسول   )ع(املهدي 

انهپارنپد و در یی  فن لَپه َله  کپه در دنيپا سپپپهپل﴾: کسپپپانی انهپارنپدهپا کپه در نمپاز خود سپپپهپلفن ﴿
کنند. عمل در یيشپهاه فن حزپرت  اری میانه سپهل)ع(  که نسپبت به امام مهدیزنند. کسپانیمی
و فرجام کار این منتظران  ناکام، خسارت   (4)داردبهترین نمازی است که یک مممن به یا می  )ع(

ی او  را رها کرده و وصپی و فرسپتاده   )ع(باری اسپت؛ چرا که عمل در یيشپهاه امام مهدی و زیان
 ( 5)اند.را تكدیب نموده 

 
 

و یيروان مكتبش هر  در فن روز قرفنفرماید: »....  جا که میفمده اسپت؛ فن  )ع(المممنين  ها در کالم اميرطور که توصپيف فنهمان -1
دهد. قرفن نهند و کسی یناهشان نمیشپوند و هر دو همهام و مصاحب یكدیهر و در یک جاده گام میدو از ميان مردم رانده و تبعيد می

که گمراهی با هدایت هماهنگ نشپپود ها نيسپپتند؛ چه اینهایند ولی با فنها نيسپپتند، با فنش در فن روز بين مردمند اما ميان فنو اهل
گرچپه کنپار یكپدیهر قرار گيرنپد. مردم در فن روز بر تفرقپه و یراکنپدگی اتحپاد کرده و در اتحپاد و یهپانهی یراکنپدگی دارنپد. گویپا این مردم  

... «.  هنهام جز نامی از قرفن نزدشپان باقی نماند و جز خروا فن چيزی نشپناسپندد و قرفن یيشپوای فنان نيسپت. در اینیيشپوایان قرفنن 
 .586   388ص  8کافی: ج 

وینتم الزکپان وینتم الح ؟ فقپال: )یپا داود نحن    )ع(: ینتم الصپپپالن في کتپاب اللپه  )ع(عن داود بن کثير قپال: قلپت ألبي عبپد اللپه    -2
، ونحن الزکان ونحن الصپيام ونحن الح  ونحن الشپهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن کعبة الله ونحن قبلة )ع(في کتاب الله  الصپالن 

 .303ص 24الله ونحن وجه الله، قال الله تعالی: )فأینما تولوا فثم وجه الله( ونحن انیات ونحن البينات ...( بحار األنوار : ج
باسپمه وصپفته في وصپيته المقدسپة، وعشپرات الروایات   الدي نص عليه رسپول الله  )ع(یحمد الحسپن    اليماني الموعود السپيد -3

التي رکرته باسپپمه وصپپفته وعلمه ومسپپكنه ورایته وکل ما یتعلق بأمره، حتی صپپار یمره یاپپوی من    األخری عن یئمة یهل البيت  
 شمس في رابعة النهار کما بينوا صلوات الله وسالمه عليهم.

کات و عرض کردم: فیا شپما نماز رکر شپده در کتاب خداوند عّزوجل هسپتيد؟ و فیا شپما ز   )ع(گوید: به ابو عبداللهداوود بن کثير می -4
ای داوود! ما نماز رکر شپده در کتاب خداوند عّزوجل هسپتيم. ما زکات، روزه، ح ، ماه حرام، سپرزمين حرام،  باشپيد؟ فرمود: » ح  می

هس اللپه  : ﴿فرمپایپدی خپداونپد و وجپه خپداونپد هسپپپتيم. خپداونپد متعپال میی خپداونپد، قبلپهکعبپه وْا َفَثَمّ َوجپْ َولسّ ا تس ْیَنمپَ
َ
کپه رو   یس بپه هر جپای﴾ )فَپأ

 .303ص  24....«. بحار االنوار: ج ما فیات هستيم و ما بينات هستيم(. کنيد، همان جا رو به خدا است
در وصپيت مقدسپش با اسپم و خصپوصپيتش به او تصپری  فرموده  کسپی اسپت که رسپول خدا  )ع(الحسپنیمانی موعود سپيد احمد -5

که او را با اسپپمش، صپپفتش، علمش، محل سپپكونتش، یرچمش و تمام چيزهای دیهر  بيت  اهل  یها روایت دیهر از ائمهاسپپت و ده
 اند.بيان فرموده هافن طور کهتر گشته است؛ همانجا که امرش از خورشيد ميان فسمان واا اند تا فنمربوا به او توصيف نموده
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،  (1)هم مســـدمون وال هم نصـــار (   اليي في  الناا )ســـكار  حيار ، الوهيا هو الزمان 
اليي ال هم ل  وال   (……وسـاعة يسـتقر  )،  فتجد  معمماً ويد ط اياً دينياً شـيعياً أو سـنياً 

الـسًم  ،  لرًد  إال القـراء عدى اإلـسًم، وـساعة يقول الـسًم عديع يا رـسول اهلل محمد 
ــني   ــاعـة داعيـة لدـديمقراهيـة األمريكيـة  ،  )ع(عديـع يـا أبـا عرـد اهلل الحســ وتجـد  ســـ

ألن اإلســًم ودســتور  القرآن يرفك أي  ؛  فيكون بيلع نصــرانياً بربي الهو ،  واالنتخابات
والقرآن اليي بني أيدينا ونتصـفح  إال التعيني    وال نعرف من الرسـول واألئمة  ،  انتخابات

  إن جميع األديان اإللهية مارقة عدى ب ،اليي هو أيرــا من اهلل )ع(من اهلل أو من املعصــوم  
 إال من اترع هوا . ،  لع

انپد، نپه مسپپپلمپاننپد و نپه  در حيرت و مسپپپتیاکنون همپان زمپانی اسپپپپت کپه مردم در فن »
سپوت دینی شپيعه یا سپّنی به تن کرده اسپت و  او را عمامه به سپری می  (2)«؛نصپرانی بينی که ک 

رود که هيچ هّم و غّمی برای خودش یا سپپپرزمينش ندارد جز به  بار به اسپپپتقبال  ».....« مییک
، سپالم بر  )ص(گوید سپالم بر تو ای یيامبر خدا حزپرت محمدبار میزمين زدن اسپالم؛ و یک

کنی کپه هوادار دموکراسپپپی فمریكپایی و  ؛ و زمپانی مالحظپه می)ع(الحسپپپين  اللپهتو ای ابپا عبپد
که اسپالم و قانون فن یعنی  زده گشپته اسپت؛ چراانتخابات شپده و با این کار یک نصپرانی  غرب

مپان  کپه یيش رویو قرفنی)ع(  و ائمپه  )ص(کنپد، و مپا از یيپامبرقرفن هر نوع انتخپابپاتی را رد می
)ع(  م، چيزی سپرا  نداریم جز تعيين )و تنصپيب( از سپوی خدا یا معصپومنهریاسپت و در فن می

کنپد،  بپاشپپپد. حتی تمپام ادیپان الهی بپه همين صپپپورت عمپل میکپه این هم از جپانپب خپداونپد می
 که از هوا و هو  خود یيروی کند. مهر کسی

 
نو،  فهؤالء بنو إسـرائي    قصـة هالوت   سـورة الرقرة ادرون من ب  ي،  هم املدع  نال ُيعي 

رائيَ   ، نه لهم أن يادب من اهلل أن يعني  لهم مدكاً   ي إيســَ
َن بَ َلَم َتَر إيَلى امَلَني مي

َ
قال تعالى: ﴿أ

 

ینپه قپال: )یپأتي علی النپا  زمپان ارا سپپپمعپت بپاسپپپم رجپل خير من ین تلقپاه، فپارا لقيتپه خير من ین  من حپدیپث ورد عن النبي   -1
، دینهم دراهمهم، وهمتهم برونهم، وقبلتهم نسپاؤهم، یرکعون للرغيف، ویسپجدون للدرهم، حياری   تجربه، ولو جربته یظهر ل  یحواالك

 .166ص 17سكاری ال مسلمين وال نصاری( بحار األنوار : ج
و اگر  !اشخاص بهتر از مالقات با فنان است که شنيدن نام زمانی بر مردم فرا خواهد رسيدروایت شپده است که فرمود: »  از یيامبر  -2

دینشپان یولشپان اسپت  : گرددها برای تو فشپكار مییس اگر فنان را فزمودی این خصپلت !با فنان مالقات کردی بهتر از فزمودنشپان اسپت
روند! و برای یول به سجده ای نان به رکوع میبراي لقمه  !ی فنان زنانشپان هسپتندشپان و قبلهبرای شپكم هاسپعی و تالش فن یو همه

 .166ص  17ار االنوار: ج !«. بحزده و مست هستند، نه مسلمانند و نه مسيحیافتند! حيرتمی
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ي﴾    ُ ـي ي ا ــَ ي َ   ي ســ اتـي
ا َمديكـاً نـُقَ َث َلنـَ ل َلُهُم ابَـعَ الُوا ليَنهي

دي ُموىَس إيَ  ـقَ َن بَـعَ الى: (1)مي ال تـع ، وـق
َن َتَشاُء﴾   م  ُع امَلَُدَع مي ُهم  َماليَع امَلَُدعي ُتَؤتيي امَلَُدَع َمَن َتَشاُء َوَتَنزي

. فاملدع مدع اهلل،  (2)﴿ُق ي الد 
 . ال مدع الناا، فاليي ُيعني  هو اهلل

انتخاب کردند بلكه  ی بقره، این بنی اسپرائيل نبودند که یادشپاه را  در داسپتان طالوت در سپوره 
ها یادشپپاهی تعيين نماید. خداوند  از یيامبرشپپان درخواسپپت نمودند که از خدا بخواهد برای فن

فیا فن گروه از بنی اسپپرائيل را یس از موسپپی ندیدی که به یكی از یيامبران   فرماید: ﴿متعال می
بهو: بار خدایا!   نين ﴿و همچ  (3)﴾  خود گفتند: برای ما یادشپاهی نصپب کن تا در راه خدا بجنهيم

لپک. بپه هرتویی دارنپده  لپک میی مس لپک را میدهی و از هرکپه بخواهی مس   سپپپتپانیکپه بخواهی مس
ی فن  که تعيين کننده . بنابراین ملک و سپپلرنت، ملک خدا اسپپت، نه ملک مردم، و کسپپی  (4)﴾

 باشد.است، خداوند می
 

دون وُيزم   ــ  كث، من الجهدـة الحمقى ُيار    رون لهؤالء العدمـاء ب، العـامدنيومع األســ
ــار ( ــميهم الناا: )العدماء األمريكان(   ب  إن    )النصـ ، ويقولون إنهم عدماء  (5)الحق أن يسـ

 .ب  صمتوا دهراً وناقوا كفراً  ،أصمتتهم الحكمة ويا ليتهم ودوا صامتني
فانه بسپياری از نادان کوبند و بر )نصپرانی( میعمل  ها بر طبل این علمای بیها و احمقمتأسپّ

بنپامنپد.   (6)هپا را »علمپای فمریكپایی«دمنپد، بلكپه حق فن اسپپپت کپه مردم فنهپا میشپپپياور فن
ها علمایی هسپپتند که حكمت به سپپكوتشپپان کشپپانده اسپپت و ای کاش سپپاکت  گویند اینمی
 ماندند، ولی عمری را ساکت شدند و )در نهایت( زبان به کفر گشودند. می

 

 

 .246البقرن :  -1
 .26فل عمران :  -2
 .246بقره:  -3
 .26فل عمران:  -4
ْول   -5

َ
ْم ی هس َياَء َبْعزپس ْول 

َ
اَری ی صپَ وَد َوالنَّ وا اْلَيهس دس خ  وا ال َتتَّ یَن فَمنس د 

َها الَّ یُّ
َ
نَّ َياءس َبْعٍض َوَمْن  ألن القرفن الكریم یقول: )َیا ی ْم ا 

ْنهس هس م  نَّ ْم َفا  ْنكس ْم م  هس َیَتَولَّ
يَن(، وهمالء لم یتبعوا اليهود والنصاری، بل اتبعوا دیمقراطية یمریكا فأمسوا )منهم( کما ع م  ال 

ي اْلَقْوَم الظَّ َه ال َیْهد   بر القرفن الكریم .اللَّ
ود و نصپارا را به دوسپتی برمهزینيد، فنان خود دوسپتان یكدیهرند.  اید، یهکه ایمان فوردهای کسپانی فرماید: ﴿چرا که قرفن کریم می -6

ها یهود و نصپارا را یيروی  ﴾ . این  کندها اسپت و خدا سپتمكاران را هدایت نمیی فنکس از شپما که ایشپان را به دوسپتی گزیند در زمرههر
 باشند.می کنند بلكه یيرو دموکراسی فمریكایی هستند؛ یس منربق بر تعبير قرفن کریمنمی
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الدستور يرع  الناا، والحاكم  : )ليت وص  إليها السيستاني وأشراه  هي أنفالنتيجة ا

ن  الناا، وأمرهم شـــور  بينهم، ومحمد وعدي صـــدوات اهلل عديهم برأي هؤالء الجهدة  ُيعي 
  !!!( والحكم برأي السيستاني لدشياان ،وقيض األمر اليي في  تستفتيان ،مخا ان
کنند  اند این است که: »مردم قانون را واع میفن رسيده   ای که سيستانی و نظایر او بهنتيجه

ی مشپپپورت بپا هم اسپپپت و از دیپد این  نمپاینپد، و کپارشپپپان بر یپایپهو مردم حپاکم را تعيين می
اش نظر انپد و کپاری کپه دربپاره خرپا کرده  )عليهمپا السپپپالم(هپای جپاهپل، محمپد و علی  انسپپپان

 باشد!!!«.ی، زمامداری از فن  شيران میخواستيد به یایان فمده است. از دید سيستانمی
 

ــني  ،   رياءوعمدهم كد    مرا ونوهؤالء حتماً   ــًتهم  ، رياء )ع(فركا هم عدى الحســ وصــ
ــتحوا  عدى قدوب الـناا واملـناصــــب اـلدنيوـية العفـنة كـالرـئاســــة ، رـياء ـهدفهم منـها االســ

يَن ُهَم ُيَراُ وَن﴾  يي
 .(1)الدينية ﴿ال 

ریپا اسپپپت،  )ع(شپپپان بر حسپپپين  بپاشپپپد. گریپههپا تمپامپاك ریپا میهپا قرعپاك ریپاکپارنپد و کپار فناین
ب متعفن دنيوی مانند  های مردمان و مها سيرره یافتن بر دلنمازشان ریا است و هدف فن ناص 

 (2)﴾ . کنندفنان که ریا می ریاست دینی است ﴿
 

ــ﴿َوَيَمَنُعوَن امَلَاُعوَن﴾: وهؤالء هم العدم ــدوا   انتظار اإلمام  ،  اء ب، العامدنيــــــ اليين فشـ
ــول  )ع(، فهم ال يكتفون بتكييرهم ل مام املهدي  )ع(املهدي   ــي  ورسـ ب  ويمنعون    ،ووصـ

اا من الجهـاد بني يـديـ  ــًميـة،  الـن دول اإلســ يين قـاموا ببزو اـل فهؤالء  ،  وقتـال الكفـار اـل
ــرـحاـن    ـحدـيث املعراج   ــفهم اهلل ســ ــول    (3)العدـماء الجرـناء الخوـنة كـما وصــ ال   لدرســ

 

: )الویپل لكم ییهپا الكتبپة والفریسپپپيون، فپانكم تپأکلون بيوت األرامپل، وینتم تظهرون ینكم    )ع(کمپا خپاطبهم نبي اللپه عيسپپپی   -1 قپائالك
 تريلون الصالن، سينالكم العقاب األشد( .

وای بر شپپپمپا ای کپاتبپان و ای فریسپپپيپان! شپپپمپا مپایحتپاج  دهپد: » هپا را مخپاطپب قرار میفن  )ع(طور کپه یيپامبر خپدا عيسپپپیهمپان -2
 «.ها به شما خواهد رسيددهيد. شدیدترین عقابخورید و به ریا طول نمازتان را نشان مین را میزناهای بيوهخانه

فأوحی الّي  -  )ع(یي قيام القائم   -حدیث طویل وهو حدیث المعراج : )... قلت: الهي فمتی یكون رل   عن الرسپپول محمد   -1
رلپ  ارا رفع العلم وظهر الجهپل وکثر القراء وقپل العمپل وکثر الفتپ  وقپل الفقهپاء الهپادون وکثر فقهپاء الزپپپاللپة الخونپة ...( بحپار    )ع(

 . 70ص 51األنوار : ج
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فدعنة  ، (1)ب  يمنعون الناا عن نصــرت  وإعانت    )ع(املهدي   امـــــــيكتفون بلنهم خيلوا اإلم 
  عدى الظاملني اليين يمنعون املاعون.اهلل
 
که در انتظار  عمل هستند؛ کسانیها همان عالمان بی﴾ : این  ورزندو از دادن زکات دریغ می  ﴿

و وصپپی و    )ع(ها نه تنها به تكدیب امام مهدی شپپكسپپت خوردند. فن  )ع(کشپپيدن امام مهدی 
کننپد بلكپه مردم را از جهپاد در یيشپپپهپاه او و از جنپگ بپا کفّپاری کپه  ی او بسپپپنپده نمیفرسپپپتپاده 

کننپد. این علمپای ترسپپپو و خپائن  انپد منع میهپای اسپپپالمی را مورد هجوم قرار داده دولپت 
فقط به    پپپ (2)شان نموده است توصيف )ص(طور که خداوند در حدیث معراج برای یيامبر  همانپپپ 
کنند بلكه مردم را از نصپپرت و یاری دادن او  را تنها گداشپپتند بسپپنده نمی)ع( که امام مهدیینا

 ﴾ . ورزنداز دادن زکات دریغ می یس لعنت خدا بر ستمهرانی که ﴿ (3)دارند؛بازمی
 

  

 ****** 

 

 [ ! ن ی د  ی دست عدما   دن ی بوس :  21]سؤال/جواب 
 

 : ه  يجوا تقري  أيدي عدماء الدين؟ ۲۱ سؤال/
 فیا بوسيدن دست علمای دین جایز است؟ : ۲۱پرسش 

 

 

الله عيسپپی علماء اليهود الدین قرعوا الرریق علی النا  بحجة ینهم علماء الدین وهم یعرفون المسپپي  ارا  وهدا ما وصپپف به نبي  -1
: )مثل علماء السپوء مثل صپخرن وقعت علی فم النهر، ال هي تشپرب الماء وال هي تتر  الماء یخلص الی الزرع( العلم )ع(بعث، فقال  

 .446 والحكمة في الكتاب والسنة لمحمد الریشهري : ص
ی خواهد بود: »....  در حدیث طوالنی معراج از رسپول خدا حزپرت محمد -2 یس پپپپ )ع(یعنی قيام قائم  پپپپ گفتم: خداوندا، این امر ک 

لم برداشپپته شپپود و جهل فشپپكار گردد، قاریان بسپپيار و عمل کنندگان اندک گردند، خداوند عّزوجل به من وحی فرمود: هنهامی که ع 
 .70ص  51....«. بحار االنوار: ج کننده اندک شوند و فقهای گمراه خائن بسيارها بسيار گردد، فقهای هدایتریزیخون

دادند و با فن علمای یهودی که خود را بين مردم و حّجت قرار می  )ع(این همان توصپپيفی اسپپت که یيامبر خدا حزپپرت عيسپپی -3
َمَثل علمای  فرماید: » دهد. میشپپناسپپند، مورد خراب قرار میسپپي  را هنهام بعثتش میها علمای دین هسپپتند و مگفتند که فنمی
«.  زارها برسدکند تا به کشتنوشد و فب را نيز رها نمیی رودی افتاده اسپت؛ خودش فبی نمیای اسپت که بر دهانهعمل مانند صپخرهبی

 .446علم و حكمت در کتاب و سّنت محمد ریشهری:ص
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ــدو إال لنه أو ويص،   نن تقريـ  اليـد ال يصــ دين ـف الجواب: ال يجوا تقريـ  أـيدي عدمـاء اـل

 .(1)، الحديث   أصول الكا  )ع(كما قال اإلمام جعفر بن محمد الصادق 
بوسپی جز برای یيامبر یا وصپی روا بوسپيدن دسپت علمای دین جایز نيسپت و دسپت   یاسپخ:

فرموده اسپت و حدیث در اصپول کافی   )ع(طور که امام جعفر بن محمد صپاد   باشپد. هماننمی
 (2)باشد.موجود می

 
ــمو لدـناا بتقرـي  يد  فهو   وك  عالم دين يـقدم يد  لدتقرـي  أو يرب بـهيا الفـع  ويســ

ــوـل  وألمر األئـمة وألمر اإلـمام املـهدي  ـعاٍه ألمر اهلل ــعوا  )ع( ورســ . وعدى العدـماء أن يتوا،ــ
ال أن   )ع(، وينصــاعوا ملا يصــدر من   )ع(املهدي    ويخرــعوا ألمر اهلل ورســول  واألئمة واإلمام

ــرهني باألباهرة والاوابيت.   يتكربوا وي فعوا عدى الناا ويقدموا أيديهم لدتقري  ، متشــ
 هداية إال من أبى وكفر.وأسال اهلل لهم ال

فورد یا به این کار رااپپی اسپپت و به مردم هر عالم دینی که دسپپتش را برای بوسپپه یيش می
  )ع(دهد دسپپپتش را ببوسپپپند، با فرمان خدا و یيامبرش و ائمه و با فرمان امام مهدی اجازه می

يامبرش و ائمه  مخالفت ورزیده اسپت. بر علما اسپت که توااپع یيشپه کنند و برای فرمان خدا و ی
که  شپود گردن نهند، نه این صپادر می  )ع(چه از حزپرت خااپع باشپند و به فن  )ع(و امام مهدی 

همچون یادشپاهان و طاغوتيان تكّبر ورزند و بر مردم برتری جویند و دسپتان خود را برای بوسپه  
یرد و کپافر  کس کپه ناپدنمپایم؛ مهر فنهپا هپدایپت مسپپپ لپت میزدن جلو ببرنپد. از خپداونپد برای فن

 گردد. 
 

 ****** 

 
 

 [ 19و    14قصص:    یدر سور    ( ع )   ی ب  دست موس   ی قرا   دن ی : ب  قت  رس :  22]سؤال/جواب 
 

 

فتنپاولپت یپده فقبلتهپا، فقپال :  )ع(هنپا هو مپا ورد عن علي بن مزیپد، قپال: دخلپت علی یبي عبپد اللپه  )ع(ي عنپاه السپپپيپد  والحپدیپث الپد -1
 .185ص 2)یما انها ال تصل  اال لنبي یو وصي نبي( الكافي : ج

وارد شپدم. دسپتش را  )ع(باشپد، حدیثی اسپت که از علی بن مزید نقل شپده اسپت: بر ابو عبداللهمی  )ع(حدیثی که مد نظر سپيد -2
 .185ص  2«. کافی: ج )بوسيدن دست( جز برای نبی یا وصی نبی جایز نيستگرفتم و بوسيدم. فرمود: » 
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ــؤال/ ي  ۲۲  ســ َجزي

َدماً َوَكَيليَع نَ َتَو  آَتيََناُ  ُحَكماً َوعي ــَ ُ  َواســ د  ــُ شــ
َ
: قال تعالى: ﴿َومَل ا بََدَب أ

نَ  َيا مي ًني ـهَ ا َرُجَدنَيي َيَقَتتي يهـَ َد في ا َفَوجـَ هـَ َهدي
َ
َن أ ٍة مي

نيي َبَفدـَ َة َعَدى حي ينـَ َدي
َ  امـلَ نَي   َوَدخـَ ني ــي   امَلَُحســ
َن َعُدو  ي  يَعتي ي َوَهَيا مي َن َعُدو  ي َفَوَكَزُ  ُموىَس َفَقَضـَ ـشي ي مي يي

يَعتي ي َعَدى ال  َن ـشي ي مي يي
َتَباَا ُ ال   َفاـسَ

رَ  نْي   َقاَل َرب  إين ي َوَدَمُت نََفاــي َفاَبفي  ُمري
َيَااني إين  ُ َعُدون ُمرــي ن

َن َعَم ي الشــ  ليي    َعَدَي ي َقاَل َهَيا مي
ُهَو الَبَ  إينـ  ُ   ُ 

نَي    َفَبَفَر لـَ مي ليَدُمَجري ،اً  ُكوَن َوهي
َ
َت َعَدي  َفَدَن أ نََعمـَ

َ
ا أ اَل َرب  بيمـَ

يُم   قـَ حي ُفوُر الر 
ُخ ُ َقاَل َل ُ ُموىَس إي  ري َتصـَ َمطي َيسـَ

َ
َرُ  بياأَل َتَنصـَ ي اسـَ يي

َ ا ال  ُب َفني
يَنةي َخائيفاً َيَ َق  َرَو  ي امَلَدي صـَ

َ
ن َع  َفل

نْي   َفَدمـ    ُمري
ين ا  َلَبوي َن َتَقُتَد ي َكمـَ

َ
ـيُد أ ُتري

َ
ا ُموىَس أ اَل يـَ ا قـَ ُدون َلُهمـَ ي ُهَو ـعَ يي

الـ  َش بـي َن َيَراي
َ
َراَد أ

َ
َن أ
َ
ا أ

َن   َن َتُكوَن مي
َ
أ يــُد  ُتري ا  َومــَ َر؟ي 

َ
اأَل اراً  ي  َن َتُكوَن َجرــ 

َ
أ إيال   يــُد  ُتري إيَن  َمطي 

َ
اأَل ــي ب َفســــــاً 

نَ َت  ــَ َقَتد
نَي﴾   :عدة تسا الت حول هي  ا،يات . هناك(1)امَلَُصديحي

چون به حد بلو  رسپيد و برومند شپد، او را حكمت و فرماید: ﴿خداوند متعال می :۲۲یرسپش 
خبر از مردم شپهر، به شپهر داخل شپد. دهيم * بیدانشپی دادیم و نيكوکاران را چنين یاداش می

یک از دشپپپمنانش. فن که از کنند، این یک از یيروانش بود و فن  دو تن را دید که با هم نزاع می
یيروانش بود عليه فن دیهر که از دشپمنانش بود از او یاری خواسپت. موسپی مشپتی بر او نواخت و  
او را کشت. گفت: این از عمل شيران بود. او به فشكارا دشمنی گمراه کننده است * گفت: ای  

یرا فمرزنده و مهربان است یروردگار من! من به خود سپتم کردم، مرا بيامرز، و خدایش بيامرزید؛ ز 
* گفپت: ای یروردگپار من! بپه یپا  نعمتی کپه بر من عرپا کردی هرگز یشپپپتيبپان گنهكپاران  

گردید. مردی که دیروز از او مدد نخواهم شپد * دیهر روز در شپهر ترسپان و چشپم بر راه حادثه می
ه هسپپتی * چون  خواسپپته بود باز هم از او مدد خواسپپت. موسپپی به او گفت: تو به فشپپكارا گمرا

خواهی همچنان  ها بود بزند، گفت: ای موسپپی! فیا میخواسپپت مردی را که دشپپمن هر دو فن
خواهی در این سپپرزمين جبار و زورگویی باشپپی و  که دیروز یكی را کشپپتی مرا نيز بكشپپی؟ تو می

 . (2)﴾خواهی که از مصلحان باشینمی
 باشد:میی این فیات چند یرسش مرر  درباره 

 
وإنما حصــــ    )ع(ن قت  موىس لدقراي كان خال أي ب، متعمد من قر  موىس أه    -1

ــرـبة؟ ام ـه    ـــ ب ،ــ ن قـت  موىس لدقراي من قـر  موىس لو كـان متعـمداً أو خاـل أبســ
 معصية هلل أو ترك أولى؟!

 

 .19 – 14القصص :  -1
 .19تا  14قصص:  -2
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 املوصوف من عم  الشياان ه  هو عمدية القت ؟! -2
 نب اليي ارتكر ؟هدب موىس لدمبفرة مما وما هو الي -3
 ملا ا لم يقت  موىس الرج  القراي الثاني؟ -4
 ملا ا وص  موىس اإلسرائيدي بلن  بوي مرني؟ -5
 

غيرعمدی  )ع(  فیا کار موسپی مبنی بر کشپتن قبری، به صپورت خرا یعنی از طرف موسپی  -1
عمد یا  بوده و او در اثر اصپابت اپربه کشپته شپده اسپت؟ حال اگر قتل قبری به دسپت موسپی به  

 گردد؟!رود؟ یا ترک اولی محسوب میغيرعمدی بوده باشد، فیا معصيت الهی به شمار می
 چه عمل شيران خوانده شده، فیا عمل قتل بوده است؟فن -2
 چرا موسی درخواست فمرزش کرد و او چه گناهی مرتكب شده بود؟ -3
 چرا موسی مرد قبری دوم را نكشت؟ -4
 لی را به گمراه بودن فشكار توصيف کرد؟چرا موسی فن فرد اسرائي -5
 
وبعد  ، وقد حصـ  بعد أن ﴿بدب موىس أشـد ﴾،  متعمد ومقصـودقت  موىس لدقراي   /۱ج

ـــية من موىس ، أو ترك أولى،  أن ﴿آـتا  اهلل الحكـمة والعدم﴾. ولم يكن ـهيا القـت  معصــ
ًً صحيحاً باعترار  قت  عدواً من أعداء اهلل  .(1)وولياً من أولياء الشياان ، ب  كان عم

چون به حد بلو    قتل قبری توسپپط موسپپی، به عمد و از روی قصپپد بود و یس از ﴿  :۱یاسپپخ  
﴾ . این   خداوند حكمت و علم به او ارزانی داشپت  حاصپل گشپته اسپت و نيز یس از فنكه ﴿  ﴾ رسپيد

صپپپحي  بود؛ چرا کپه وی  قتپل، نپه معصپپپيتی از جپانپب موسپپپی بود و نپه ترک اولی، بلكپه عملی  
 (2)دشمنی از دشمنان خدا و دوستی از اوليای شيران را به قتل رسانيده بود.

 

مع المأمون العباسپپي: )... فقال المأمون: بار  الله في  یا یبا الحسپپن! فاخبرني عن قول الله:   )ع(ورد في محاورن اإلمام الراپپا   -2
: )ان موسپی دخل مدینة من مدائن فرعون علی حين غفلة )ع()فوکزه موسپی فقزپی عليه قال هدا من عمل الشپيران(، قال الراپا  

والعشپاء، )فوجد فيها رجلين یقتتالن هدا من شپيعته وهدا من عدوه فاسپتغاثه الدي من شپيعته علی الدي من یهلها ورل  بين المغرب 
 . 218ص 2من عدوه فوکزه موسی( فقزی موسی علی العدو بحكم الله تعالی رکره فمات ...( االحتجاج للشيخ الربرسي : ج

 ».... مأمون گفت: ففرین بر تو ای ابا الحسن! از این سخن خداوند ﴿با مأمون عباسپی فمده است:    )ع(وگویی بين امام راپادر گفت -2
موسپی به شپهری از  فرمود: »  )ع(مرا باخبر نما. امام راپا ﴾ موسپی مشپتی بر او نواخت و او را کشپت. گفت: این از عمل شپيران بود

کنند، دو تن را دید که با هم نزاع می »  «عشا بودفرعون هنهامی که اهلش در غفلت بودند وارد شد و این زمان، بين مغرب و    شهرهای
این یک از یيروانش بود و فن یک از دشپپمنانش. فن که از یيروانش بود عليه فن دیهر که از دشپپمنانش بود از او یاری خواسپپت. موسپپی 

 2.«. احتجاج شپيخ طبرسپی: ج ...موسپی به حكم خداوند متعال کار را بر دشپمن تمام کرد و او مرد«.    مشپتی بر او نواخت و او را کشپت
 .218ص 
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املوصــوف أن  من عم  الشــياان هو القراي نفســ  باعترار  من صــنيعة الشــياان،   /۲ج

قال تعالى   وص  ابن نو  العاق الكافر: ﴿إين  ُ َعَمْ  َبَ،ُ َصاليو﴾    ،(1)وباعترار  من أتراع  
 بن نو  بلن  عم  ب، صالو. افوص  سرحان  ،  (2)

ی مراد از عمل شپپپيران همان قبری اسپپپت از این جهت که وی دسپپپت یرورده   :۲یاسپپپخ  
ل در توصپپپيف  خپداونپد متعپا  (3)شپپپيرپان بود و نيز بپه این علپت کپه وی از یيروان شپپپيرپان بود.

. یس خدای    (4)﴾  او عملی اسپت ناصپال  فرماید: ﴿واپعيت یسپر نو  که عا  شپده و کافر بود می
 « توصيف فرموده است.عملی است ناصال که او »سبحان یسر نو  را به این

 
  ﴾ ــي َاَنَعُتَع ليَنَفاــ ــَ ــ  املرني   ا،ية هو(5)وقال تعالى عن موىس: ﴿َواصــ  . والعدو املرــ

 .ومظهر عداوت  ألولياء اهلل سرحان ، باعترار  من جنود الشياان، القراي نفس 
و دشپمن فشپكارای گمراه    (6)﴾  تو را برای خود برگزیدم فرماید: ﴿ی موسپی میحق تعالی درباره 

اش با اوليای  همان قبری اسپپت؛ چرا که وی از لشپپكریان شپپيران بود و دشپپمنی  در این فیه،
 خداوند سبحان را علنی کرده بود. 

 
من بقائ    قصــر فرعون )لعن     لدمبفرة من اهلل وتاب إلي  ســرحان  )ع(هدب موىس  /۳ج
ــرحان  وتعالى،  اهلل( ــر  : والينب اليي ارتكر  هو، بعد أن عرف أن  عدو هلل ســ برقائ    قصــ

ولهيا قال بعد املبفرة:  ،   سواد  وإن لم يكن را،ياً عن فعد فقد كرث    ،(7)فرعون )لعن  اهلل(  

 

: ) قال : ) هدا من عمل الشپيران ( یعني االقتتال الدي وقع بين  )ع(في المحاورن نفسپها مع المأمون العباسپي قال اإلمام الراپا   -3
 عدو مزل مبين ( نفس المصدر السابق . -یعني : الشيران  -الرجلين ، ال ما فعله موسی من قتله ایاه ، انه 

 .46هود :  -2
ای که بين دو مرد یعنی درگيری ﴾ بود  این از عمل شپيران : ﴿گفتفرماید: » می )ع(وگو با مأمون عباسپی، امام راپادر همان گفت -3

«.  به فشپكارا دشپمنی گمراه کننده اسپت«  شپيران»  یعنی  انه. ها سپر زده بودچه از موسپی در قتل یكی از فنصپورت گرفته بود نه فن
 .218ص  2احتجاج شيخ طبرسی: ج 

  .46هود:   -4
 .41طپه :  -5
 .41طه:  -6
: یقول: اني  )ع(في المحپاورن المشپپپار اليهپا: )... قپال المپأمون فمپا معنی قول موسپپپی: )رب اني ظلمپت نفسپپپي فپاغفر لي(؟ قپال  -1

في مقام االحتجاج علی المأمون   )ع(واعت نفسي غير مواعها بدخولي هده المدینة ...( المصدر نفسه. ومن المعلوم ین اإلمام الراا  
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املبفرة ــة  نعم نَي﴾، أي  مي ليَدُمَجري ،اً  َوهي ُكوَن 

َ
أ َفَدَن  َعَدي   َت  ــَ نََعم

َ
أ ا  ــَ بيم القوة  ،  ﴿َرب   ــة  ونعم

 واملجرمون هم: فرعون وجنود .. الردنية
که فهميد فرعون )لع( دشمن خدای سبحان است، بابت باقی یس از فنع(  )موسی:  ۳یاسخ  

ماندنش در کاخ او از خداوند سپبحان فمرزش طلبيد و به سپوی حزپرتش توبه نمود. گناهی که  
که با این کار سپپپياهی  چرا (1)موسپپپی مرتكب شپپپد این بود: باقی ماندنش در کاخ فرعون )لع( ؛

رو یس  چند خودش به این کارش راپایت نداشپت، و از همينلشپكر فرعون را زیاد کرده بود هر
ای یروردگپار من! بپه یپا  نعمتی کپه بر من عرپا کردی هرگز    از فمرزش خواسپپپتن گفپت: ﴿

ران هم  ﴾ ؛ یعنی نعمت فمرزش و نعمت توانایی جسپمانی. گنهكا  یشپتيبان گنهكاران نخواهم شپد
 عبارتند از فرعون و لشكریانش. 

 
ا رأ  موىس تكدم بـهي  الكدـمات  /۴ج اني مـل اً من موىس،  ألن القراي الـث اراً خوـف ، ول ى ـف

 .)ع(وأبدب فرعون )لعن  اهلل( بما عم  موىس 
زیرا قبری دوم وقتی دید موسی این کلمات را بر زبان جاری ساخت، از تر  موسی   :۴یاسخ  

 انجام داده بود را به فرعون )لع( رسانيد.)ع( چه موسیو فن برگشت و فرار کرد
 
 
 
كان املفرو؟   -أي اإلسـرائيدي   -ألن   ؛ مرني اإلسـرائيدي بلن  بويْ  )ع(وصـ  موىس  /۵ج

وخًل ، ويختفي وال يعر؟ نفسـ  لًصـادام مع جنود فرعون مرة أخر ،  أن يكون حيراً 
ــهاد ــ،ة وعدى ر وا األشـ ــوت عاٍل(  )ع(ام يدعو موىس ،  ف ة قصـ ــرخ  )أي بصـ ــتصـ ؛ ويسـ

 . )ع(موىس : قت  القراي   اليوم السابق هو نَ مَ  ليترو لدجميع أن  

 

یقصپپد مرلق وجوده مع فرعون  )ع(: )یقول: اني واپپعت ...( یرید ین یبين یّن نبي الله موسپپی)ع(، وبقوله والتكلم معه علی قدر عقله
 بما في رل  وجوده في قصره، وليس فقط دخوله الی احدی مدن فرعون.

﴾ . امام    ای یروردگار من! من به خود سپتم کردم، مرا بيامرز وگو: .... مأمون گفت: معنی این سپخن موسپی چيسپت؟ ﴿در همان گفت -1
ص  2....«. احتجاج شپيخ طبرسپی: ج گوید: من با وارد شپدنم به این شپهر خودم را در جایی نامناسپب قرار دادممیفرمود: »  )ع(راپا
گوید و با این فرمایش:  با او سپخن می ی فهم اوباشپد و به اندازهدر مقام احتجاج بر مأمون می )ع(. مشپخص اسپت که امام راپا218

خواهد بودنش با فرعون به طور مرلق می )ع(فرماید که یيامبر خدا حزپرت موسپی ....« بيان میگوید: من خودم را .... قرار دادممی» 
 و در قصر او را بيان کند و نه فقط وارد شدنش به یكی از شهرهای فرعون را.
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ين  ﴿که اواسپرائيلی را به این)ع(  موسپی :۵یاسپخ   ب 
ي  مُّ ( توصپيف  گمراهی فشپكار اسپت )  ﴾َغو 

کرد و  ا را رعایت میبود و جانب احتيابایسپت برحدر میپپپپپ مییعنی اسپرائيلینمود؛ زیرا وی پپپپپ 
داد، شپد و خود را در معرض برخورد و اصپركاک مجدد با لشپكریان فرعون قرار نمیمخفی می

فن هم در مدت زمانی کوتاه و در معرض دید شپپپاهدان؛ تا موسپپپی را ندا دهد و با صپپپدای بلند  
ه بود  که دیروز قبری را کشپتدرخواسپت کمک کند؛ تا به این ترتيب بر همهان روشپن شپود کسپی

 بوده است. )ع( موسی
 

 

 ****** 

 
 

 [ ر پَ شش  ی و ستار      ی اسرائ   یکدم    ی معنا :  23]سؤال/جواب 
 

: ما معىن كدمة إـسرائي ؟ وه  الـصهاينة املوجودون اليوم   فدـساني هم بنو  ۲۳  ـسؤال/
ــهيونـية؟ وـما ا تع  النجـمة  ـــية صــ ــرائـي  أو ـما بقي منهم؟ وـه  النجـمة الســـــداســ إســ

 ؟السداسية
هایی که امروزه در فلسپرين  صپهيونيسپت ی اسپرائيل چيسپت؟ فیا  : معنای کلمه۲۳یرسپش  

یر،  ی شپشها کسپی باقی نمانده اسپت؟ و فیا سپتاره که از فناسپرائيل هسپتند یا این هسپتند، بنی
 رساند؟یر چه معنایی را میی ششصهيونيستی است؟ و ستاره 

 
ــرائي  تع  ــة من : الجواب: إسـ عرد اهلل. ويوجد بعك اليهود املوجودين   األر؟ املقدسـ

 .وهو عرد اهلل وهو إسرائي  عند اليهود، )ع(ية يعقوب النه  ر 
 یاسخ:

ی خدا. در ميان یهودیانی که در سپپپرزمين مقد  هسپپپتند، از نوادگان  اسپپپرائيل یعنی بنده 
 باشد. شود. او عبدالله است و نزد یهود اسرائيل مییافت می )ع(یعقوب نبی 

 
وهي عًمة لدمصــدو    ،املنتصــر:  داود، وتع نجمة  : والنجمة الســداســية عند اليهود هي

ــ )ع(وهو إيدـيا النه  ،  املنتظر عـندهم وهم ،  بـمدة هويـدة  )ع(، اـليي ُرفع قـر  أن ُيرـعث عيىســ
 ا،ن.  )ع(وهو أحد واراء اإلمام املهدي ، ينتظرون عودت 
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ر« )یيروز و فات ( مییر همان سپتاره ی شپشسپتاره  ، و باشپدی داوود اسپت و به معنای »منتصپ 
صپل   منتظر اسپت که همان ایليای نبی  برای فن که زمانی دراز باشپد؛ کسپیمی  )ع(ها، عالمت مس

ها منتظر بازگشپتش هسپتند  مرفوع شپد )به فسپمان باال برده شپد( و فن  )ع(یيش از بعثت عيسپی  
 باشد.می )ع(و در حال حاار او یكی از وزرای امام مهدی 

 
عرد اهلل،   ولكن الحقيقة إن إســرائي  تع :،  يعقوب:  ما تقدم بناًء عدى أن إســرائي  تع

 . محمداً  وتع :
چه بيان شپد بر این مبنا اسپت که اسپرائيل یعنی حزپرت یعقوب؛ ولی واقعيت فن اسپت که فن

 باشد.می )ص(ی خدا و منظور حزرت محمد اسرائيل به معنی بنده 
 

بحسب ورودها    ًٍواملسدمون عموماب  ،  وأيرا شيعتهم،  آل محمد    :وبنو إسرائي  هم
 :   تفس، العياع وب،    القرآن.

ها و حتی  و نيز شپيعيان فن  )ع(اسپرائيل فل محمد  چه در قرفن فمده اسپت بنیبا توّجه به فن
 باشند. در تفسير عياشی و سایر منابع فمده است: عموم مسلمين می

 
عن قول  سرحان : ﴿يا ب  إسرائي ﴾،   )ع(عن هارون بن محمد، قال: سللت أبا عرد اهلل  )
 : هم نحن خاصة.)ع(قال 
ی ی این فرموده درباره )ع(  ز هارون بن محمد روایت شپده اسپت: از ابا عبد الله امام صپاد ا

 .«فنان به طور خاص ما هستيمسمال کردم. حزرت فرمود: » ﴾ ای بنی اسرائيل ﴿خدا 
 

هي :  قال،  عن قول اهلل: ﴿يا ب  إســرائي ﴾ )ع(عن محمد بن عدي، قال: ســللت الصــادق  
  .خاصة بال محمد 

ی این سپخن خدا یا بنی اسپرائيل  درباره   )ع(از محمد بن علی نقل شپده اسپت: از امام صپاد   
 «.باشدمی)ع( به طور خاص مربوا به فل محمدسوال کردم. فرمود: »
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اســــمي   وأنا عرد اهلل،  أنا عرد اهلل اســــمي أحمد :ن  قالأ   داود عن النهو  ســــنن أبي 

 . (1)وما عنا  فقد عناني(  ،فما أمر  فقد أمرني ،إسرائي 
یحمد و ینا   روایت شده است که فرمود: »ینا عبد الله اسمي  )ص(در سپنن ابی داوود از یيامبر

من عبدالله هسپتم. نامم  )  (2)عناه فقد عناني« عبد الله اسپمي اسپرائيل، فما یمره فقد یمرني و ما
چه به او دسپتور داده شپده به من  احمد اسپت و من عبدالله هسپتم. نامم اسپرائيل اسپت، یس هر

 (.باشدشود به من مربوا میچه به او مربوا میدستور داده شده است و هر
 

  .سواهموهم بنو إسرائي  فيها ال ، (3)فرعك ا،يات   األئمة خاصة 
 
(  )ع( هپا )ائمپه  و در این فیپات، فن (4)بپاشپپپنپدمی)ع( برخی فیپات بپه طور خپاص مربوا بپه ائمپه 
 باشند و نه کس دیهر.اسرائيل می بنی
 
 

َدُتُكَم َعَدى   ــ  ن ي َفرـ
َ
نََعَمُت َعَدَيُكَم َوأ

َ
يتي أ

َ ال  رائيَ  اَ ُكُروا نيَعَميتي ــَ  ي إيسـ
قال تعالى: ﴿ َيا بَ

َفاعَ  َنَها َعَدْل َوال َتَنَفُعَها شــَ يَ اً َوال ُيَقَرُ  مي ي نََفْط َعَن نََفٍط شــَ ُقوا َيَوماً ال َتَجزي
َعامَلينَي   َوات 

ْة الَ
 . (5)َصُروَن﴾ َوال ُهَم ُينَ 

 

 .44ص 1تفسير العياشي : ج -1
 .44ص  1تفسير عياشی: ج   -2
عون التشيع ورغم   )ع(وهنا قال السيد یحمد الحسن    -2 )بعض انیات(؛ ألن هنا  بعض انیات تدم بني اسرائيل وهي تقصد الدین یدَّ

عون االنتماء الی األنبياء ونصپرتهم ولكنهم فشپلوا في رل  یال القليل، رل  خدلوا فل محمد  )َلَقْد ، فهم کبني اسپرائيل الدین یدَّ
هس  سس ْنفس

َ
َما اَل َتْهَوی ی  ب 

ول  ْم َرسس َما َجاءهس لَّ الك کس سس ْم رس َلْيه  ْرَسْلَنا ا 
َ
يَل َوی ْسَرائ  ي ا  يَثاَ  َبن  َخْدَنا م 

َ
وَن( المائدن : ی لس یقاك َیْقتس وْا َوَفر  بس یقاك َکدَّ  .70ْم َفر 
باشپپند و منظور اسپپرائيل می کند؛ چرا که برخی فیات در رّم بنیاز عبارت برخی فیات اسپپتفاده می  )ع(الحسپپندر اینجا سپپيد احمد -4

اسپرائيل هسپتند که ادعای  ها مانند بنیگدارند؛ فنرا تنها می کنند و در عين حال فل محمد ها کسپانی اسپت که ادعای تشپيع میفن
َما  ن مهم شپپكسپپت خوردند: ﴿یيروی و یاری انبيا را داشپپتند ولی جز اندکی، در ای َلّ الك کس سپپس ْم رس َلْيه  ْلَنا ا 

ْرسپپَ
َ
يَل َوی َرائ  سپپْ ي ا  يَثاَ  َبن  َخْدَنا م 

َ
َلَقْد ی

وَن  لس یقاك َیْقتس وْا َوَفر  بس یقاك َکَدّ ْم َفر  هس سپس ْنفس
َ
َما اَل َتْهَوی ی  ب 

ول  ْم َرسپس دیم. هر گاه  ما از بنی اسپرائيل یيمان گرفتيم و یيامبرانی برایشپان فرسپتا﴾ )َجاءهس
 (.70( )مائده: کشتندکردند و گروهی را میگفت که با خواهش دلشان موافق نبود، گروهی را تكدیب میکه یيامبری چيزی می

 .123 – 122البقرن :  -5
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اسپپرائيل، از فن نعمتی که بر شپپما ارزانی داشپپتم و شپپما را بر  ای بنیفرماید: ﴿حق تعالی می
کس، بپه کپار دیهری نيپایپد و هيچ  جهپانيپان برتری دادم یپاد کنيپد * و بترسپپپيپد از روزی کپه هيچ

 . (1)﴾ای یدیرفته نشود و شفاعت سودشان نكند و هيچ یاری نشوندفدیه
 

 ي إيَسرائيَ ﴾: أي يا آل محمد 
 . ﴿َيا بَ

 .)ع(یعنی ای فل محمد :﴾ ای بنی اسرائيل ﴿
 

﴾َ  . والهيمنة عدى جميع العوالم ،أي نعمة الوالية واإلمامة : ﴿اَ ُكُروا نيَعَميتي
 یعنی نعمت والیت و امامت، و تسلط بر تمام عوالم. :﴾ نعمتم را .... یاد کنيد ﴿
 

الى( والعدم   ــرحـاـن  وتـع امَلينَي﴾: أي بمعرفيت )معرـفة اهلل ســ ـعَ
َدُتُكَم َعَدى الَ ــ  ن ي َفرــ

َ
﴿َوأ
 .بلسمائ 

یعنی با شپناخت من )شپناخت خداوند سپبحان و متعال(    :﴾ و شپما را بر جهانيان برتری دادم ﴿
 و علم به اسماء او.

 
ــدون عدى العـامل  ومن املعدوم أن   بنو يعقوب وال ب،هم    ال،  نيمحمـداً وآل محمـد هم املفرــ

 .مفردون عدى آل محمد 
روشن است که برتری داده شدگان بر جهانيان، محمد و فل محمد هستند، و فرزندان یعقوب  

 باشند.نمی )ع(ها، برتری داده شده بر فل محمد و غير فن
 

ـــفاـعة  ،﴿َوات ُقوا َيَوـماً﴾: هو يوم املوت ـفالـعياب  ،  وهو اليوم الوحـيد اـليي ال توـجد فـي  شــ
فدم يرترط مع  ،  وقدر  معدق باملن األعدى،  نيا بردن عند املوت ال ينجو من  إال من صـــاحب الد

 . الدنيا بحرال وعوالق تحتاج إلى القاع والقدع مما يس ب العياب
: روز مرگ اسپت؛ تنها روزی که در فن شپفاعت وجود ندارد. از عداب     ﴾  و بترسپيد از روزی که ﴿

که  حالیزندگی کرده درکه در دنيا با بدنش  کند مهر کسپپپیهنهپام  مرگ کسپپپی نجات یيدا نمی

 
 .123و  122بقره:  -1
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هایی به دنيا مرتبط  ها و دلبسپپتهینتيجه با ریسپپمان دلش به مأل اعلی تعّلق داشپپته باشپپد و در
 پ نياز داشته باشد.که مسبب عداب است نبوده که به قرع کردن و بریدن پ

 
َن امَلُقَ ،  املقربون:  والـناجون من ـعياب املوت هم اَن مي ا إيَن كـَ ـم 

َ
ل الى: ﴿فـَ بينَي   َفَرَوْ   ـقال تـع ر 

يٍم﴾  . محمد وآل محمد: وسادة املقربني هم ،، أي حال موت (1) َوَرَيَحاْن َوَجن ُت نَعي
امپا اگر از مقّربان   فرمپایپد: ﴿بپاشپپپنپد. حق تعپالی مینجپات یپافتهپان از عپداب مرگ، مقّربپان می

؛ یعنی واپعيت مرگش. سپروران    (2)﴾ باشپد * برای او اسپت فسپایش و روزی و بهشپت یر نعمت 
 .)ع(مقّربان هم عبارتند از محمد و فل محمد 

 
ــيعة ــة بالشــ ــرائي ( خاصــ ــيعة  وبعك ا،يات   )ب  إســ قال تعالى: ﴿َومَل ا  ،  وعدماء الشــ

ي   ُ َتاَب ا َتاَب كي كي
وُتوا الَ

ُ
يَن أ يي

َن ال  يْق مي َرَي َفري
َا َمَعُهَم نَ ْق ملي د  ي ُمصـــَ  ُ َندي ا َن عي وْل مي  َجاَءُهَم َرســـُ

َديَ  نُي َعَدى ُمَدعي ســُ َياهي ن ُهَم ال َيَعَدُموَن   َوات َرُعوا َما َتَتدُوا الشــ 
َ
َم َكل هي َماَن َوَما َكَفَر  َوَراَء ُوُهوري

نَي َكَفُروا﴾  َياهي ن  الش    .(3)ُسَدَيَماُن َوَلكي
باشپند. خداوند متعال  ی شپيعه و علمای شپيعه میبرخی فیات مربوا به »بنی اسپرائيل«، ویژه 

چه نزدشپان  ها مبعوک شپد که فنای از جانب خداوند بر فنو فن هنهام که فرسپتاده فرماید: ﴿می
چنان یشت سر خویش افكندند رد، گروهی از اهل کتاب، کتاب خداوند را فنکبود تصدیقش می

خواندند  که گویی از فن اطالعی ندارند * و از افسونی که شياطين بر روزگار یادشاهی سليمان می
 . (4)﴾یيروی کردند، و سليمان کافر نبود ولی شياطين کافر بودند

 
ام املهـدي   ــول من اإلـم ي﴾: أي رســ  ُ دي ا نـَ َن عي وْل مي ــُ اَءُهَم َرســ ألـن  بعـد بـعث  ؛  )ع(﴿َومـلَ ا جـَ

ــدت بها عدى العاملني( ــان الكام  )كدمتع التامة وكدماتع اليت تفرـ وهم محمد ،  اإلنسـ
ــرـحاـن  وتـعالى وـبدأ عـهد ـجدـيد، وهو الرســــاـلة من  ،  وآل محـمد ختـمت الرســــاـلة من اهلل ســ

ــ )آل محمد( رسـ  من محمد   ،الرسـول محمد وآل محمد   يلخيون عدمهم من   ،فــــ
ــرة من    ــاة مًئكة أو مراشــ ــول محمد ، بالوحي أو بواســ : )الخاتم ملا فالرســ

 

 .89 – 88الواقعة :  -1
 .89و  88واقعه:  -2
 .102 – 101البقرن :  -3
 .102و  101بقره:  -4
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ومن آل بيت    وفاتو اإلرسـال من  ،  الخاتم لدرسـالة من اهلل:  سـرق والفاتو ملا اسـتقر ( أي

. 
ای از ﴾ : یعنی فرسپپتاده   ها مبعوک شپپدای از جانب خداوند بر فنو فن هنهام که فرسپپتاده  ﴿

ْلَت  )ع(سپپوی امام مهدی  تی َتَفزپپَّ َ  اَلّ مات  ة  َو َکل  َمّ َمة  الّتَاّ ؛ چرا که یس از بعثت انسپپان کامل )َکل 
ها َعلی اْلعاَلميَن  َلت و کلماتی که با فن)کلمه( ــــ  ب  ( که محمد نيان برتری یافتیها بر جهای کام 

متعال خاتمه یافت و دوران جدیدی فغاز    و فل محمد هسپتند، رسپالت از جانب خداوند سپبحان و
باشپد. بنابراین »فل محمد« می  )ع(شپد که همان رسپالت از جانب حزپرت محمد و فل محمد 

ی  هسپپپتند که علم خود را با وحی یا به واسپپپره  )ص(فرسپپپتادگانی از جانب حزپپپرت محمد 
 )ص(کنند. یس، حزپپرت محمدفرشپپتهان و یا به طور مسپپتقيم از فن حزپپرت دریافت می

م بر گدشپپتهان و راههشپپای فیندگان»الخاتم لما سپپبق و الفات  لما اسپپتقبل« ) باشپپد؛ ( میخات 
و اهل بيتش   )ص(ی رسپالت از جانب خود  ی رسپالت از سپوی خدا و گشپاینده کننده یعنی: ختم

 .)ع(
 

يرســ  محمداً بن الحســن  ا النفط الزكية   )ع(اإلمام املهدي    عند الشــيعة أن  وقد ا ت 
 ، فن ا صو هيا اإلرسال صو ب، .(1)قر  خمسة عشر يوما من قيام  أله  مكة فيقتدون   

، یانزده روز یيش از قيام خود، محمد بن  )ع(برای شپپپيعه ثابت شپپپده اسپپپت که امام مهدی 
حال اگر این    (2)کشند.ها او را میفرستد و فنردم مكه میحسن صاحب نفس زکيه را به سوی م
 ها هم درست خواهد بود.فرستادن درست باشد، دیهر فرستادن

 
َا َمَعُهَم﴾: من العدم اليي ورا  الشــــيعة عن أه  الريت   ْق ملي د    )ع(املهدي    بلن    ﴿ُمصــــَ

 ، ل   رية وأن  ،  يوه ون ل  ســـداان وأن  قر  قيام  يوجد ممهدون  ،  وأن  يقوم بالســـي ، حق
عدى الروايات اليت  بناًء    قاهعون -أي الشــيعة   -وأنهم  .  عشــر من ولد  مهديني  بعد  اا  وأن  

أو بحســب  -، فرعد قت   (3)بلن األر؟ لو خديت من اإلمام لســاخت بلهدها   وردت عنهم  

 

 .307، 203ص 52انظر : بحار األنوار : ج -1
 رجوع کنيد. 307و  203ص  52به بحار االنوار: ج  -2
قال: )قلت له: یتبقی األرض بغير امام؟ قال: ال، قلت: فانا نروي عن یبي عبد  )ع(عن محمد بن الفزپيل، عن یبي الحسپن الراپا   -3

 1ی علی یهل األرض یو علی العباد، فقال: ال، ال تبقی ارا لسپاخت( الكافي : ج: ینها ال تبقی بغير امام اال ین یسپخط الله تعال)ع(الله  
 ، وغيره من األحادیث الشریفة.11  277ص
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ــهم موت اإلمـام املهـدي   ــتقر األر؟ إن لم ي  -  )ع(اعتقـاد بعرــ كن بـلحـد ولـد  بمن تســ

 ؟!! األوصياء من بعد  واألئمة املهديني، كما   الروايات عنهم 
به ميراک    )ع(﴾ : از علمی که شپپيعه از اهل بيت  کردچه نزدشپپان بود تصپپدیقش میکه فن ﴿

کند، یيش از قيامش کسپانی  حق اسپت، او با شپمشپير قيام می  )ع(که مهدی برده اسپت به این
سپپپازنپد، او فرزنپدانی دارد و یس از او دوازده ی حكومتش را برای او مهيپا میهسپپپتنپد کپه زمينپه

وارد   )ع(اسا  روایاتی که از فن بزرگواران  پپپ بریعنی شيعيانها پپپ باشند. فنمهدی از نسل او می
  (1) برد.ننپد که اگر زمين از امام خالی بمپاند، اهلش را فرو میداشپپپده اسپپپت به قرع و یقين می
زمين به    )ع(پپپپپ امام مهدی ها مرگیا طبق اعتقاد برخی از فنحال یس از به قتل رسپپيدن پپپپپ 

کار توسپط یكی از اوصپيا از فرزندان او یس از او  یابد؟ اگر اینی چه کسپی فرام و قرار میوسپيله
 وارد شده است. )ع(طور که در روایات از ایشان ؟! همانیعنی امامان  مهدّیين نباشد

 
ــو  صًة يوم الجمع ــوهو ممن التقى باإلم  -  ا )رحم  اهلل(وة اليت قال فيها ابن هاوــ ام  ــ

ــر يوم ):  -  امن البيرـة الكرب     )ع(ـب  ونقـ  عنـ     )ع(املهـدي   إن تركـت تعقيـب العصــ
ــًة أـب ، ام (عدـي  )عزوـج (ألمر أهدعـنا اهلل  ؛  داً الجمـعة لـعير من األـعيار فً ت ك ـهي  الصــ

ــًة اليت   نهايتها يقول اإلمام   ــ  عدى وليع )ع( كر الصــ  -  )ع(أي اإلمام املهدي  -: )وصــ
ــ آمالهم دينا   ووالة عهدك واألئمة من ولد ، ومد   أعمارهم ، واد   آجالهم، وبدبهم أق ــ

 . (2)ودنيا وآخرة انع عدى ك  عء قدير( 
مالقات داشپپته و   )ع(که در زمان غيبت کبری با امام مهدی همان کسپپیپپپپپ  ابن طاوو  

پپپپ در مورد صپلوات روز جمعه گفته اسپت: »اگر تعقيب  روایت کرده اسپت   )ع(حتی از فن حزپرت  
بر عدری ترک کردی، هرگز این صپپلوات را ترک مكن؛ به جهت امری که  عصپپر روز جمعه را بنا
ا به فن مرلع نموده اسپت«. سپاس صپلوات را بيان کرده اسپت که در یایان  خداوند جل جالله ما ر 

َ  پپپأی امام المهدی می)ع(  فن امام ي  ْن  )ع(فرماید: »َو َصل  َعَلی َول  ة  م  مَّ ئ 
َ
َ  َو اأْل الن  َعْهد  پپپ َو وس

ی   صپپپَ
ْ
ق
َ
ْم ی ْغهس ْم َو َبل  ه  ال  ي فجپَ ْد ف  ْم َو ز  ه  ار  ْعمپَ

َ
ي ی دَّ ف  ه  َو مپس لْپد  ل   وس َ  َعَلی کس نپَّ  ا 

َرنك ْنيَپا َو فخ  ینپا َو دس ْم د  ه  فمَپال 
ْي  «شپَ یر  د 

َ
و زمامداران یایبند به عهدت که امامان از  پپپپپ  )ع(یعنی امام مهدیو بر ولّيت پپپپپ ) (3)ٍء ق

 
ماند؟ فرمود: روایت شده است: به ایشان عرض کردم: فیا زمين بدون امام باقی می )ع(از محمد بن فزپيل از ابو الحسپن امام راا -1
کپه خپداونپد بر اهپل زمين یپا بنپدگپان  مپانپد مهر اینزمين بپدون امپام بپاقی نمیکنيم: » روایپت می )ع(ابپا عبپداللپه«. عرض کردم: مپا از  خير» 

 و سایر احادیث شریف. 11   277ص  1«. کافی: ج ماندنه، اگر فرو برود، باقی نمی«. فرمود: » خشم گيرد
 .85مفاتي  الجنان : ص -2
 .85مفاتي  الجنان: ص  -3
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فرزندانش هسپپتند درود فرسپپت، و بر عمرشپپان بيافزا و به طول حياتشپپان فزونی بخش، و به  
 (.وی و اخرویشان برسان که به یقين تو بر هر چيز توانایینهایت فرزوهای دینی و دني

 
وورد أن بعد  أحد عشـر مهدياً من  .(1)زل   مسـجد السـهدة بعيال   ــــــورد   الرواية أن  ين

  .(2) )ع(ولد  
همچنين  ( 3)فید.اش در مسپجد سپهله فرود میدر روایتی فمده اسپت که فن حزپرت با خانواده 

 (4)خواهد بود. )ع(وارد شده است که یس از او، یازده مهدی از نسل فن حزرت 
 

وإنما  كرت بعرـــها لدحجة عدى املعاند  ،  والروايات كث،ة لســـت بصـــدد اســـتقصـــائها
ومن أراد العدم هدرـاً لدحق، فد،اجع كتـب الحـديـث ويادع  ،  املتكرب عدى اهلل وأوليـاء اهلل

 .بنفس 
ها نيسپپپتم، و فقط برخی از ی فنبسپپپياری وجود دارد و من درصپپپدد بيان کردن همهروایات  

ت بر معپانپد  متكبر  بر خپدا و اوليپای خپدا بيپان کردم. هرکس کپه برای  فن هپا را برای اتمپام حجپّ
 یيروی از حق به دنبال علم است، به کتب حدیث مراجعه کند و خودش مرالعه نماید.

 
َن الـ   يْق مي َي َفري رـَ

ن ُهَم ال َيَعَدُموَن﴾ ﴿نَ
َ
ل َم كـَ هي ي َوَراَء ُوُهوري

 ُ اَب ا تـَ اَب كي تـَ كي
وُتوا الَ

ُ
يَن أ   :يي

: والكتاب اليي نريو  وراء وهورهم هو، وأتراعهم خاصــــة  هؤالء هم بعك عدماء الشــــيعة
ــمـة واملمهـدون ل مـام املهـدي    )ع(القرآن واإلمـام املهـدي    )ع( والروايـات عن أهـ  بيـت العصــ

أو ـب  جـنة كـلنهم ال ،  وإرســـــاـل  لهم، وكـيبوا ـبالحق مـلا جـاءهم وـقالوا ســـــاحر أو مجنون
 .)ع(يعدمون أن  هيا هو الحق من اإلمام املهدي 

 

، مسپپتدر  317ص 52في مسپپجد السپپهلة بأهله وعياله( بحار األنوار : ج )ع(: )کأني یری نزول القائم  )ع(قال اإلمام الصپپاد   -1
 .414ص 3الوسائل : ج

( )ع(في حدیث طویل ینه قال: )یا یبا حمزن ان منا بعد القائم یحد عشر مهدیاك من ولد الحسين   )ع(عن یبي حمزن، عن یبي عبد الله   -2
 .309بة الروسي : صغي 

 317ص  52«. بحار االنوار: ج بينمبا اهل و عيالش را در مسجد سهله می )ع(گویی فرود فمدن قائم  فرماید: » می )ع(امام صاد  -3
 .414ص  3مستدرک الوسایل: ج  ؛
ای ابپا حمزه! از مپا یس از قپائم، یپازده مهپدی از در حپدیثی طوالنی روایپت شپپپده اسپپپت کپه فرمود: »  )ع(از ابو حمزه از ابو عبپد اللپه -4

 .309«. غيبت طوسی: ص خواهد بود )ع(فرزندان حسين
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  چنان یشپپپت سپپپر خویش افكندند که گویی از فنگروهی از اهل کتاب، کتاب خداوند را فن ﴿
شپان میاین  ﴾اطالعی ندارند   باشپند، و کتابی که یشپت ها برخی از علمای شپيعه و یيروان خاصپّ

سپپازان امام  بيت عصپپمت و زمينهو روایات از اهل  )ع(سپپرشپپان افكندند، قرفن و امام مهدی 
که به سپویشپان فمد، تكدیب ها حق را هنهامیباشپد. فنها میو ارسپال او برای فن  )ع(مهدی 

دانند که این  باشپپپد یا جنون دارد؛ گویی اصپپپال نمیگفتند جادوگر اسپپپت یا مجنون میکردند و  
 است. )ع(حقی از جانب امام مهدی 

 
َدَيَماَن﴾ نُي َعَدى ُمَدعي سـُ َياهي أي بعك عدماء الشـيعة اترعوا سـنن    :﴿َوات َرُعوا َما َتَتدُوا الشـ 

ن )الشياهني(، ومدع  جالوا هيا من ال، وقاألمــــم املا،ية واتهاماتهم لنن ياء واملرسدني  
 .)ع(سديمان أي مدع املهدي 

﴾ : یعنی   خواندند یيروی کردندو از افسپپونی که شپپياطين بر روزگار یادشپپاهی سپپليمان می ﴿
ها به انبيا و فرسپپتادگان  های یيشپپين و اتهاماتی که فنهای اّمت برخی از علمای شپپيعه، سپپّنت 

وارد کردند را یيروی کردند و گفتند این از جن )شپپپيران( اسپپپت. ملک سپپپليمان نيز یعنی    )ع(
 .)ع(ملک مهدی

 
نَي َكَفُروا﴾: وكون   اهي يـَ ــ  ن  الشــ اُن َوَلكي َدَيمـَ ــُ ا َكَفَر ســ هو إـمام    )ع(اإلـمام املـهدي  ﴿َومـَ

ــوـل  إلى األنط والجن ــ  رســ اـن  يرســـ ومن    وكمـا أن  من األنط من يؤمن،  األنط والجن ـف
كــيلــع من الجن من يجري عديــ  مــا  .  ومن يؤمن ويرتــد ومن ومن ..  ومن ينــافق  يكفر

 . يجري عدى األنط
امام انس و جن    )ع(که امام مهدی ﴾ : به این  و سپليمان کافر نبود ولی شپياطين کافر بودند ﴿

ها  طور که برخی از انسپان دارد، و هماناش را به سپوی انس و جن گسپيل میاسپت و فرسپتاده 
فورند و  کنند و گروهی ایمان میای نفا  یيشپپه میشپپوند، دسپپتهفورند، برخی کافر میایمان می
شود بر جن نيز  جاری میچه بر انس  اند و هرگونهشوند و.... و.... و.... جّنيان نيز همينمرتد می

 گردد. جاری می
 

وجـند  من (  لعـن  اهلل)واـليي يمـث  نـهاـية إبديط  ،  العظيم  )ع(كـما أن  أمر اإلـمام املـهدي  
األنط والجن ــاهني  ــي الجن وخــدعهم  ،  شــ ــاهني  ــي ــ  شــ قر كي  ال يتعر؟ ملكر من 

 ؟!  اليت تمث  نهاية باهدهم بلسر  هي  املرة   )ع(ومكرهم وإلقاءاتهم   قرية اإلمام املهدي  
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گر یایان کار ابليس )لع( و لشپكریان او از عظيم اسپت و بيان  )ع(جا که امر امام مهدی از فن
باشپد، چرور ممكن اسپت فن حزپرت در معرض مكر شپياطين جن و  شپياطين انس و جن می

کپه تمثيلی از بپه یپایپان  ع( )ی امپام مهپدیشپپپان در قزپپپيپههپای فنپان و القپائپاتنيرنپگ و خپدعپه
 باشد، قرار نهيرد.شان در این مرتبه میرسيدن تمام باطل

 
ــدمني اـليين ودموا آل محـمد   ــرائـي ( ـخاصـــــة ـباملســ ، ـقال وبعك ا،ـيات   )ب  إســ

َتنَيي َوَلَتعَ   :تـعالى َر؟ي َمر 
َ
  ي اأَل

ُدن  ابي َلُتَفســـــي
تـَ كي

رائـيَ   ي الَ ــَ  ي إيســ
ا إيَلى بَ

يَنـَ ــَ اً  ﴿َوَقرــ دُن  ُعدُو 
ًَل  وا خي ــُ اســ ـيٍد َفـجَ دي ٍا شـــــَ

َ
ل وليي بـَ

ُ
ا أ اداً َلنـَ رـَ ا َعَدَيُكَم عي ا بََعَثنـَ والُهـمَ

ُ
ُد أ اَء َوـعَ َ ا ـجَ ني

،اً   فـَ َكري
َياري َوَكاَن َوَعداً َمَفُعوالً﴾ 

 . (1)الد 
روا سپتم  )ع(  ی »بنی اسپرائيل« خاّص مسپلمانانی اسپت که به فل محمدو برخی فیات درباره  

و بر بنی اسپرائيل مقّرر کردیم که دو بار در زمين فسپاد خواهيد  فرماید: ﴿داشپتند. حق تعالی می
ی نخسپتين در چون از فن دو بار وعده *   کرد و نيز سپرکشپی خواهيد کرد، سپرکشپی کردنی بزرگ

در رسد، گروهی از بندگان خویش را که جنهاورانی زورمند بودند برای شما فرستادیم. فنان حتی 
 .(2)﴾ای انجام شدنی است وجو خواهند کرد و این وعده ها را هم جست درون خانه

 
 ي إيَسرائيَ  

،اً  …﴿َوَقَريََنا إيَلى بَ اً َكري  : ﴾َوَلَتَعدُن  ُعدُو 
بقت  الحسـن    والفسـاد الثاني: .)ع(واإلمام عدي   من هي  األمة بقت  فاهمة:  الفسـاد األول

ــني ــًمعديهما    والحســ ــني    :والعدو الكر،،  الســ ومثدوا  ،  )ع(بما انتهكوا من حرمة الحســ
وخ، خدق اهلل بعد ،  وهو خامط أصـحاب الكسـاء،  بجثمان  الااهر ورفعوا رأسـ  عدى رمو 

ــن  ــدون   املرة األولى هم املخـتار وجنود     .محـمد وعدي وـفاهـمة والحســ والعـراد املرســ
 فقتدوهم. )ع(اليين سداهم اهلل عدى قتدة الحسني 

 ﴾: و بر بنی اسرائيل مقّرر کردیم.... و سرکشی بزرگی خواهيد کرد ﴿
: با  و فسپپاد دوم،  )عليهما السپپالم(: از این اّمت با کشپپتن فاطمه و امام علیفسپپاد نخسپپت 

بود. و سپرکشپی کردن بزرگ: فن بود که حرمت حسپين    )عليهما السپالم(کشپتن حسپن و حسپين
ثله کردند و سپپپرش را باالی نيزه بردند و حال    )ع( را یایمال کردند و بدن یاک فن حزپپپرت را مس
بود.  )ع(  که او ینجم اصپپحاب کسپپا و برترین خلق خدا یس از محمد، علی، فاطمه و حسپپنفن

 

 .5 – 4اإلسراء :  -1
 .5و  4اسراء:  -2
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بودند که خداوند فنها را بر قاتالن امام    بندگان فرسپتاده شپده در بار نخسپت، مختار و لشپكریانش
 مسّلط کرد و فنها را به قتل رسانيدند. )ع(حسين

 
ٍة   َل َمر  و 

َ
ا َدَخدُوُ  أ َد َكـمَ جـي ــَ َدُخدُوا امَلَســ وُءوا ُوُجوَهُكَم َولييـَ ــُ َرةي ليَيســ ُد اَ،خي اَء َوـعَ َ ا جـَ ني

﴿فـَ
،اً﴾   ُوا َما َعَدَوا َتَتري

وأنصــــار ، ســــيمكن لهم اهلل   )ع(م أصــــحاب القائم  : وهؤالء ه(1)َوليُيَترب 
وييل اهلل بهم ،  )ع(حن يمدكوا شرق األر؟ وبربها مع سيدهم محمد بن الحسن املهدي  

 ك  كافر ومنافق ومرتاب.
ی دوم فرا رسپيد، کسپانی بر سپرتان فرسپتادیم تا شپما را غمهين سپازند و چون  و چون وعده  ﴿

. این  (2)﴾چه دست یابند نابود سازند  بار اول که به مسجد در فمده بودند به مسجد در فیند و به هر
  ها را تمكين خواهد داد تا شپپر  وباشپپند که خداوند فنو انصپپار او می)ع(  افراد اصپپحاب قائم

ها هر  به تصرف درفورند و خداوند با فن)ع(  غرب زمين را با سرورشان محمد بن الحسن المهدی
 کافر و منافق و شكاکی را رليل خواهد کرد. 

 
َن َيَرَحَمُكَم﴾ 

َ
: أي يا مســدمني، عىســ ربكم أن يرحمكم بنتراع  (3)﴿َعىســَ َربمُكَم أ

 يجب مواالت  ومواالة ولي  ومعاداة عدو .القائم ونصرت  واالع اف بلن  إمام مف ؟ الااعة 
: یعنی ای مسپلمانان! شپاید یروردگارتان به شپما رحم (4)﴾ شپاید یروردگارتان به شپما رحم کند ﴿

که  کپه او امپام واجپب االطپاعپه اسپپپت و این کنپد؛ بپا یيروی از قپائم و یپاری دادن او و اعتراف بپه این
 باشد.دشمنی با دشمنش واجب میاش و نيز مواالت او و مواالت ولی

 
َقَوُم﴾: أي  

َ
َي أ يتي هي

ي ليد  دي ُقَرآَن َيـهَ
َيا الَ ــراء    ن  إ﴿إين  ـهَ ــورة اإلســ ا،ـيات اليت مرـــــت من ســ

 .)ع(أي اإلمام املهدي ، ترشدكم إلى اليت هي أقوم، أي إلى الصرامل املستقيم
ی اسپپراء گدشپپت، که از سپپوره ﴾: یعنی فیاتی   نمایدها راه میترین فیيناین قرفن به درسپپت  ﴿

 .)ع(نماید؛ یعنی به راه مستقيم یعنی به امام مهدیچه خود یایدارتر است راه میشما را به فن
 

 

 .7اإلسراء :  -1
 .7اسراء:  -2
 .8اإلسراء :  -3
 .8اسراء:  -4
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ــر املؤمنني   ،اً﴾: وي شــ َجراً َكري

َ
ن  َلُهَم أ

َ
اتي أ اليـحَ يَن َيَعَمدُوَن الصـــــ  يي

نَي الـ  ني ُر امَلَُؤمي ــ  ﴿َوُيَ شــ
وهو خ، ،  هو الصـالحات وهو الصـًة )ع(لتمهيد لقيام القائم  ويعمدون لقيام ، فا )ع(  بالقائم
 العم .

دهد که از یاداشپپی بزرگ  فورند بشپپارت میو مممنانی را که کارهای شپپایسپپته به جای می ﴿
کپه برای قيپامش تالش دهپد و اینبشپپپارت می)ع(  ﴾: مممنين را بپه قپائم  برخوردار خواهنپد شپپپد

، همان صپالحات اسپت، همان نماز و همان برترین کارها  )ع(سپازی برای قيام قائم کنند. زمينه
 باشد.)خير العمل( می

 
لييـماً﴾: ا،خرة هي اإلـمام املـهدي  

َ
اً أ َياـب ا َلُهَم ـعَ َدنـَ َعتـَ

َ
َرةي أ اَ،خي ُنوَن بـي يَن ال ُيَؤمي يي

ن  الـ 
َ
 ()ع﴿َوأ

وهي ر يا املؤمن الصــالحة، وهي فارة  ،  وهي مدكوت الســماوات واألر؟، )ع(واملمهدون ل  
 اهلل اليت فار الناا عديها، واليين ال يؤمنون با،خرة كفرة وإن ادعوا أنهم مسدمون. 

﴾: فخرت عبارت اسپت  ایمکه به فخرت ایمان ندارند، عدابی دردفور مهيا کرده و برای کسپانی ﴿
ها و  اند از ملكوت فسپمانسپاز فن حزپرت هسپتند؛ عبارتکه زمينهو کسپانی  )ع(هدیاز امام م

زمين، همان رؤیای صال  مممن، همان فررتی که خداوند مردم را به فن فررت بيافریده است؛ 
 چند ادعای مسلمانی داشته باشند.فورند کافرند هرکه به فخرت ایمان نمیو کسانی

 
ـــية: فهي ــن    أـما النجـمة الســــداســ من موارـيث األن ـياء اليت وراـها الـقائم محـمد بن الحســ

واليهود الصـهاينة .  املنتصـر واملنصـور  :وهي ترمز إلي  )عدي  صـدوات ربي( وتع ،  )ع(املهدي  
ــرقوا هي  النجمة  ــدو العاملي املوعود،  سـ ــعاراً لهم ورمزاً النتظارهم لدمصـ وهو ، واتخيوها شـ

ا النه    -كمـا ـقدـمت    -عـندهم   ا  .)ع(إيدـي يكون كمن   واـليي يهني هـي  النجمـة ويدعنـه
ــعـها صــــدام لعـن  اهلل   عدم العراق ويكون ممن يدعن  ،  يدعن كدـمة )اهلل أكرب( اليت و،ــ

 . مواريث األن ياء 
  )ع(های انبيا اسپت که قائم محمد بن الحسپن المهدی  : جزیی از ميراکی شپش یراما سپتاره 

اشپاره دارد و معنای فن منتصپر )یيروز و فات (  )ع(  برد. این سپتاره به فن حزپرتفن را به ارک می
اند و فن را شپعار  باشپد. یهودیان صپهيونيسپت این سپتاره را به سپرقت برده شپده( میو منصپور )یاری

تر  ه یيشطور کای به مصپل  جهانی موعود دارد و همانها اشپاره و نماد خود برگرفتند و برای فن
که به این ستاره توهين کند و فن را لعن  باشد. کسیمی  )ع(ها منظور ایليای نبی  گفتم، برای فن
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ی »الله اکبر« را که صپدام )لع( فن را در یرچم عرا   و نفرین نماید، مانند کسپی اسپت که کلمه
 کند!ا لعنت میر )ع( شود که مواریث انبيای کسانی میقرار داد مورد لعن قرار دهد و از زمره 

 
: )إن راـية الحق إ ا وهرت لعنها  وـقد ورد عنهم  ،  )ع(فـهي  النجـمة هي نجـمة املـهدي  

ــرق وأه  املبرب(   ــعاً عادت  .  (1)أه  املشـ فاحيروا أيها املؤمنون، فالدعنة إ ا لم تجد لها مو،ـ
 .(2) كما ورد عن رسول اهلل ، إلى صاحرها

که یرچم حق هنهامیروایت شپده اسپت: »  )ع(اسپت. از ائمه  )ع(ی مهدی این سپتاره، سپتاره 
یس ای مممنان، برحدر باشپيد! اگر    (3)«.کنندفشپكار شپود اهل مشپر  و مغرب فن را لعنت می

 )ص(طور که رسپول خداگردد، همانکننده( باز میلعنت مكانی یيدا نكند، به صپاحبش )لعنت 
 (4) ت.بيان فرموده اس

 
ال هيك   ،  نيوالهيك  هيكدنا نحن املســدم،  ســديماننا )ع(وســديمان  ،  داودنا )ع(وداود  

ورفع  ،  والبد من تحريرها وفتحها،  اليهود الصــهاينة قتدة األن ياء، واألر؟ املقدســة أر،ــنا
ــراي ــول اهلل، عدي ولي اهلل( عديـها.ـــــــ يَم    ة )ال إـل  إال اهلل، محـمد رســ بََراهي ني ااي بـي َوَلى النـ 

َ
﴿إين  أ

نينَي﴾  ُ َولييم امَلَُؤمي  ُ يَن آَمُنوا َوا يي
م َوالـ  هي

َيا الن  يَن ات َرُعوُ  َوهـَ يي
وآخر دعواـنا أن الحـمد هلل رب   .(5)َلدـ 

 العاملني.
سپليمان ما اسپت، و هيكل، هيكل ما مسپلمانان اسپت  )ع(  داوود ما اسپت، سپليمان  )ع(داوود

های صپهيونيسپت که قاتالن یيامبرانند. سپرزمين مقد ، سپرزمين ما اسپت که  نه هيكل یهودی
« بر فن به اهتزاز  ال اله اال الله، محمد رسپپپول الله، علی ولی اللهباید فزاد و فت  شپپپود و یرچم »

 

یقول: )ارا ظهرت رایة الحق لعنها یهل الشپر  والغرب، یتدري لم رل ؟ قلت: ال،  )ع(عن یبان بن تغلب، قال: سپمعت یبا عبد الله   -1
 .363ص 52قال: للدي یلقی النا  من یهل بيته قبل خروجه( بحار االنوار : ج

خرجت من في صپپپاحبها ترددت، فان وجدت مسپپپاغاك واال یقول: )ان اللعنة ارا  )ع(عن یبي حمزن الثمالي، قال: سپپپمعت یبا جعفر   -2
 .360ص 2رجعت علی صاحبها ( الكافي : ج

گه یرچم حق نمایان گردد اهل مشپر  و مغرب فن را هنهامیفرماید: » می )ع(از ابان بن تغلب روایت شپده اسپت: شپنيدم ابا عبدالله   -3
 52«. بحار االنوار: ج بيندچه انسپپپان از اهل بيتش یيش از خروجش میاز فنفرمود: » ؟«. گفتم: خير. دانی چراکنند. فیا میلعنت می

 .363ص 
گاه لعنت از دهان گوینده خارج شپود، ميان این دو نفر رفت و برگشپت هرفرماید: » می  )ع(جعفر کند: شپنيدم اباابو حمزه روایت می -4

 .360ص  2«. کافی: ج گردداش برمیرسد وگرنه به گویندهد، به او میکه لعنت شده است، سزاوار لعن باشکند؛ یس اگر کسیمی
 .68فل عمران :  -5
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ند  ترین کسپپان به ابراهيم همانا یيروان او و این یيامبر و مممنان هسپپتند و خداونزدیک درفید. ﴿
 . (1)﴾ یاور مممنان است 

کپه سپپپتپایش مخصپپپوص و فخر دعوانپا ان الحمپدللپه رب العپالمين )و انتهپای کالم مپا، این
 یروردگار جهانيان است(. 

 
 

 ****** 

 
 [ : معنی سرع مثانی 24]سؤال/جواب 

 
 : ما معىن السرع املثاني؟۲۴ سؤال/
 معنای سبع مثانی چيست؟ : ۲۴یرسش 

 
يم﴾   َعظي

انيي َوالَُقَرآَن الَ
َن امَلَثـَ اً مي َرـع ــَ اَك ســ َد آَتيَنـَ اني   (2)الجواب: ـقال تـعالى: ﴿َوَلـقَ ، واملـث

 .(3)آيات سورة الفاتحة : هي  ا،ية هي
 یاسخ:

. مثانی در این فیه  (4)﴾  ما سپبع المثانی و قرفن بزرگ را به تو دادیم فرماید: ﴿خداوند متعال می
 (5)ی فاتحه.عبارت است از فیات سوره 

 
أي املد  والحمد، فايات ســورة الفاتحة ســرع آيات كدها آيات ،  واملثاني ملخو ة من الثناء

 اناء 

 
 .68فل عمران:  -1
 . 87الحجر :  -2
: یا یمير المممنين، یخبرنا عن )بسپپم الله الرحمن الرحيم( یهي من فاتحپپپپپپة الكتاب؟ فقال: )نعم ، کان  )ع(قيل ألمير المممنين   -3

  .240یقریها ویعدها فیة منه، ویقول: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني ( األمالي للشيخ الصدو  : ص رسول الله 
 .87حجر:  -4
گاه نما. فیا جزو سپوره  )ع(المممنينبه امير -5 ی فاتحه اسپت؟ فرمود: گفته شپد: ای امير مممنان، ما را از »بسپم الله الرحمن الرحيم« ف
«. امالی  فرمود: فاتحة الكتاب همان سپپبع مثانی اسپپتدانسپپت و میای از فن میفرمود و فن را فیهفن را قرائت می فری، رسپپول خدا» 

 .240شيخ صدو : ص 
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ــرحان  وتعالى ــرع املثاني،  عدى اهلل سـ ــميت السـ ــول  . وليا سـ :   هي  الحالة هو  والرسـ

هو الحامد أو محمد   ولو سـميتها الحمد يصـرو الرسـول   ،الثاني املُث ، أي املاد  والحامد
 . وأحمد

ی فاتحه هفت فیه  »مثانی« از »ثنا« به معنای مد  و سپتایش گرفته شپده اسپت و فیات سپوره 
رو سپپپبع مثانی  د؛ از اینباشپپپ ها مد  و ثنای خداوند سپپپبحان و متعال میاسپپپت که همهی فن

ثنی« اسپپت یعنی مد  کننده و حمد  )ص(ناميده شپپده اسپپت. یيامبر   در این حالت »الثانی المس
 شود. خود، حمد کننده یا محمد و احمد می  )ص(ی حمد بنامی، یيامبرکننده و اگر فن را سوره 

 
وملا  .  بالفاتحة املراركة ولهيا أفرد اهلل منت  عدى الرســـول  ،      الفاتحةوالقرآن كد  

كان القرآن تفصــي  لدفاتحة أصــرو القرآن كد  اناًء عدى اهلل ســرحان  وتعالى عند أهد ، 
ابيهاً  : قال تعالى، فصـو  أن يسـمى القرآن كد  مثاني

َتاباً ُمَتشـَ يثي كي َن الََحدي َحسـَ
َ
َل أ ُ نَز   ُ ﴿ا

عي  ي َ ليَع  َمَثانيَي َتَقشــَ  ُ َكري ا نُي ُجدُوُدُهَم َوُقدُوبُُهَم إيَلى  ي َوَن َرب ُهَم اُم  َتدي يَن َيَخشــَ يي
َن ُ ُجدُوُد ال  رم مي

َن َهاٍد﴾  ُ َفَما َل ُ مي  ُ ي بي ي َمَن َيَشاُء َوَمَن ُيَردي ي ا ي َيَهدي  ُ  . (1)ُهَد  ا
ی مبارک فاتحه بر یيامبر  مّنتش را با سپپپوره تمام قرفن در فاتحه اسپپپت و از همين رو خداوند  

جا که قرفن شپر  و تفصپيل فاتحه اسپت، قرفن از نظر اهلش به  گرداند. از فنمختص می )ص(
باشپپپد؛ بنابراین صپپپحي  اسپپپت که قرفن  طور کامل مد  و ثنای خداوند سپپپبحان و متعال می

سپپخن را نازل کرده اسپپت.   خدا بهترینفرماید: ﴿جملهی مثانی ناميده شپپود. خداوند متعال می
ترسپند، از خوف، تنشپان  که از یروردگارشپان میکتابی متشپابه و مثانی، که از تالوت فن، کسپانی

کپه را بخواهپد بپه فن  بلرزد؛ سپپپاس تن و جپانشپپپان بپه یپاد خپدا بيپارامپد. این راه خپدا اسپپپت کپه هر
 .(2)﴾اهد بودکه را خدا گمراه کند او را هيچ راهنمایی نخو کند و هرراهنمایی می

 
و  ،    هي  األر؟  وهم سرع آيات اناء عدى الرسول  ، األئمة  : واملثاني الناهق هم

ــرب أـعداء اهلل بني أـيديهم، ـراعهمتفتخر املًئكـة بـخدمتهم وات  ، جميع العوالم وهم: ، و،ــ
واألئمة   عدي وفاهمة والحسـن والحسـني واألئمة الثمانية ولد الحسـني والقائم املهدي  

 

 .23الزمر :  -1
 .23زمر:  -2
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َرعاً  (1): أنهم هم املـثاني  وقد ورد عنهم  ،  من ولد الـقائم املـهدي   ــَ اَك ســ َد آَتيَنـَ ، ﴿َوَلقـَ
يَم﴾. َعظي

َن امَلََثانيي َوالَُقَرآَن الَ   مي
در این    )ص(ی ثنا و سپتایش بر یيامبر  ها هفت فیهنباشپند. فمی  )ع(مثانی  ناطق همان ائمه  

ها و اپپربه زدن به  گزاری و یيروی از فنزمين و در تمام عوالم هسپپتند که فرشپپتهان به خدمت 
شپپان مفتخرند و ایشپپان عبارتند از: علی، فاطمه، حسپپن، حسپپين و  دشپپمنان خدا در یيشپپهاه 

و از )ع(  مپه از فرزنپدان قپائم مهپدیو ائ)ع(  و قپائم مهپدی  )ع(هشپپپت امپام از فرزنپدان حسپپپين 
ما سپبع المثانی و قرفن بزرگ   : ﴿(2)ها خودشپان مثانی هسپتندروایت شپده اسپت که این)ع(  هافن

 .﴾  را به تو دادیم
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 أحمد الحسن السيد
 النج  األشرف

 هـ 1424  =1
 
 

 ،)ع(ی فل محمدباقی مانده 
 الحسن،رکن شدید احمد
 به سوی تمامی مردمان )ع(ی امام مهدی وصی و فرستاده 

 تأیيد شده با جبرئيل، تسدید شده با ميكائيل، یاری شده با اسرافيل
﴾ يم  يع  َعل  ن َبْعٍض َواللهس َسم  َها م  ةك َبْعزس یَّ ر   ﴿رس

 

، ونحن وجپه اللپه نتقلپب في األرض بين یظهرکم عرفنپا من  ، قپال: )نحن المثپاني التي یعرپاهپا اللپه نبينپا  )ع(عن یبي جعفر    -1
 .140عرفنا، ومن جهلنا فأمامه اليقين( توحيد الصدو  : ص

عرا فرمود. ما وجه خدایيم که بين   یيامبرمانما همان مثانی هسپتيم که خداوند به  روایت شپده اسپت که فرمود: »  )ع(از ابو جعفر -2
«. توحيد صپدو : که نادان اسپتکس که شپناخته و جاهل اسپت به ما فنشپناسپد ما را فنکنيم. میدیدگان شپما در زمين رفت و فمد می

 .140ص 
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 ()فرزندانی، برخی از نسل برخی دیهر، و خداوند شنوا و دانا است 
 (1382بهمن  4)برابر با هپ .    1424اول ری الحجه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


