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 تقديم
 ..إلى كليم هللا 

 ..مسكين هللا إلى 
 .. إلى اليتيم قائم آل إبراهيم

 .. إلى فالق البحار موسى بن عمران
 أهدي هذه الكلمات 

 إال ناقل عن قائم آل محمد اإلمام المهديوما أنا 
 : وأقول لك

 :يا سيدي موسى بن عمران، وقلبي مفعم بتوحيد هللا وبحبك يا كليم هللا 
رُّ َوِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة ُمْزَجاةٍ  َنا َوأَْهَلَنا الضُّ  َفَأْوِف َلَنا اْلَكْيلَ  ﴿َيا َأيَُّها اْلَعِزيُز َمسَّ

ْق َعَلْيَنا ِإنَّ  ِقيَن﴾َوَتَصدَّ  ( 88يوسف :  ) َّللاََّ َيْجِزي اْلُمَتَصدِ 
 تقدیم 

 به کلیم الله ...
 به مسکین الله... 

 به یتیم، قائم آل ابراهیم...
 دریاها، موسی بن عمران...  یبه شکافنده 

 کنم این عبارات را اهدا می 
 دارم:عرضه می ای از قائم آل محمد امام مهدی بیش نیستم و به شما  و حال آنکه من نقل کننده 

آکنده از توحید خدا و عشق توست، ای کلیم الله:   ای سرور من، موسی بن عمران! دل من 
  پیمانه  ناچیز آوردیم؛ پس ای سرمایه  دستی گرفتار شدیم و سختی و تنگ  به مانکسان  و  ما عزیز!  )ای

( 1)دهد(پاداش می  را  دهندگانصدقه که خداوند  بده، صدقه  بر ما و  بر ما کامل کن را ما
 

 

  

 
 .88یوسف: -1

 

 اإلهـــــداء
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 ناظم عقيلی شيخ  همقدم
 

 .الحمد هلل الواحد األحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله الواحد اِلحد الفرد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوًا أحد. 

 
وجعل العلم بكتب السللللللماً دليًه عليهم يعرفهم به من ، الخلق وأرسللللللل لهم الرسلللللللالحمد هلل الذي خلق 

 خلصت نيته وشحذ لمعرفة الحق همته.
سپاس خدایی را که خلق را بیافرید و فرستادگانی را برایشان فرستاد و معرفت به کتب آسمانی را، دلیلی  

معرفت حق کمر بسته باشد، قرار  ها توسط کسی که نیت خالص داشته باشد و برای برای شناخت آن 
 داد. 

الحمد هلل الذي جعل علم الكتاب مختصللللًا بمن أذهب عنهم الرجه ومهرهم تمهيرًا، وجعل لمن ينتحل 
 مقامهم جهنم يصهها ملومًا مخذواًل.

ها دور کرده  مختص کسانی قرار داد که هر گونه ناپاکی را از آن  ،سپاس خدایی را که علم به کتاب را
ها باشد در  ا را پاک و مطهر نموده است و هر کس را که خواهان گماشتن خویش در جایگاه آن هو آن 

 دهد. جهنم قرار می

الحمد هلل  الحمد هلل الذي جعل محمدًا وآل محمد لنا وسلليلة لرضللاه، ولم يجعل في ميرهم سللبيًه للنجاة،
 تنفع معها حسنة. الذي جعل واليتهم حسنة ال تضر معها سيئة، وجعل نكرانهم سيئة ال

ها  در غیر آن   ،سپاس خدایی را که محمد و آل محمد  را وسیله برای رضای خود قرار داد و راه نجات را
ضرری نرساند و منکر   ،ای قرار داد که هیچ گناهیها را حسنه . سپاس خدایی را که والیت آن ندادقرار 

 دی ندارد. ای بدون آن سوها را گناهی قرار داد که هیچ حسنه شدن آن 





 7                                                                                 املتشاهبات)اجلزء الثالث( 

   

الحملد هلل اللذي جعلهم ترجملانلًا للكتلاب، وجعلله من ميرهم مبلقلًا به بلاب، فهم علدل القرآن وترجملانله، 
 خلفاً الرسول وآذانه، كهف الورى شموه الدجى ليوث الومى، من حاد عنهم خف ميزانه.

  گذاشت.   ای فل شده ها درب ق آن از    غیر  را ترجمان کتاب قرار داد و آن را برای   هاسپاس خدایی که آن 
پناهگاه   او هستند. هایگوش  و  الله خلفای رسول. قرآنند ترجمان  سنگ وها هم که آن درستیه ب

گردانی کند میزان اعمالش  ها روی شیران معرکه هستند هرکس از آن  و ،ها خورشید تاریکی  ،مردمان
 سبک خواهد شد. 

هبَّت ريح وسلللكنت، اللهم صللللِ  عليهم بعدد رمال اللهم فصللللِ  عليهم كلما ملعت شلللمه ومرلت، وكلما 
البر وقمرات الممر وعدد أوراق الشللللللجر وما يحويه البر والبحر، اللهم صلللللللِ  عليهم بعدد أنفاه الخهئق، 

وال ينفد آخرها، وأجعلها ذخرًا لنا يوم نلقاك، ، من نامق ومير نامق، صللهة دائمة نامية زاكية يصللعد أولها
 بنون إال من أتلاك بواليتهم والكفر بواليلة ميرهم اللهم اجعلل كلل صلللللللللللللللواتلك على جلدهم يوم ال ينفع ملال وال

 وال تفارق بيننا ولينهم دائمًا أبدًا برحمتك يا أرحم الراحمين.، المصمفى أواًل وعليهم ثانياً 
ار  ب باد وزید و آرام گرفت. غروب کرد و  خورشید طلوع وکه  ها صلوات بفرست آنگاه بر آن  ! بارخدایا

حر در خود  بَ   ر و هرچه بَ   های درختان و تعداد برگ   ن و اقطرات بار   ها و زارهای اقیانوس به اندازه شن   ! خدایا
 درود بفرست.   ،دارد

ال  ا ها درودی دائم و همیشگی و پاک که اول آن بغیر ناطق بر آن  ناطق و به تعداد خَلئق، !بارخدایا
  ای برای ما به هنگام قیامت قرار ده. روزی که مال و را ذخیره  هاو آن  ،آخر آن پایان نپذیرد بفرست  َرود و

 سوی تو آید. ه ها بآن  ها وکفر به والیت غیر ازمگر با والیت آن  ،فرزندان سودی نبخشند

  ها بفرست و بین ما و بعد بر آن  و ها حضرت مصطفی همه درودت را بر جد آن  از اول ! بارخدایا
 .نمتک یا ارحم الراحمی ها هرگز جدایی مینداز. برحآن 
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اِبَهاٌت َفَأمَّ تعالیقال هللا  ا : ﴿ُهَو الَِّذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتشللللللَ
اَبَه ِمْنُه اْبِتَباً اْلِفْتَنِة وَ  ُخوَن الَِّذيَن في ُقُلوِلِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتشللللللَ اْبِتَباً َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ َّللا ُ َوالرَّاسللللللِ

ُر ِإالَّ ُأْوُلوْا األْلَباِب﴾ ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِ ْن ِعنِد َرلِ َنا َوَما َيذَّكَّ
(1). 

ای از آن آیات  فرو فرستاد پاره اوست کسی که این کتاب ]=قرآن[ را بر تو ﴿فرماید: می  خداوند
پذیرند[ اما   ای[ دیگر متشابهاتند ]که تاویل ها اساس کتابند و ]پاره محکم ]=صریح و روشن[ است آن 

جویی و طلب تاویل آن ]به دلخواه خود[ از متشابه آن  هایشان انحراف است برای فتنه کسانی که در دل 
گویند ما  داند ]آنان که[ میداران در دانش کسی نمیو ریشه کنند با آنکه تاویلش را جز خدا پیروی می 

بدان ایمان آوردیم همه ]چه محکم و چه متشابه[ از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان کسی متذکر  
 (2) .﴾شودنمی

واألئمة من  على أن متشلللابه القرآن ال يعلمه إال الرسلللول  وآل بيته وقد نص الرسلللول محمد 
 وال يعرف إال عن مريقهم وبابهم .ذريته ، 

ائمه از   و    فرمودند: کسی به متشابه قرآن جز رسول خدا و اهل بیت ایشان  حضرت رسول الله
 مقدور نیست.   ها بجز از طریق اهل بیت آگاهی و معرفت ندارد و معرفت به آن   فرزندانش

 .(3)(نحن الراسخون في العلم، ونحن نعلم تأويله):عن أبي جعفر
  (4) .دانیم( که ما راسخون در علم هستیم و تأویل آن را میبه درستی)فرمایند:می امام باقر

 .(5)(واألئمة من ولده  أمير المؤمنين: الراسخون في العلم)قال:، وعن أبي عبد هللا 
 (6) .(ائمه از فرزندان ایشان است  منان وؤامیر م؛ راسخون در علم)فرمایند: میامام صادق

 
 . 7آل عمران :  -1
 7آل عمران: - 2
 .198ص 27آل البیت( : ج)وسائل الشیعة -3
 198ص27آل البیت(: ج)وسائل الشیعه -4
 .179ص 27البیت( : جآل )وسائل الشیعة -5
 179ص27آل البیت(: ج )وسائل الشیعة - 6
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َتنِبُموَنُه  وعن أبي جعفر وِل َواَُِلى ُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيسلللللللْ وُه ِإَلى الرَّسلللللللُ في قوله: ﴿َوَلْو َردُّ
 .(2)(هم األئمة المعصومون )، قال:(1)ِمْنُهْم﴾

خود ارجاع کنند   و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر)فرماید:در تفسیر این آیه که می  از امام باقر
روایت شده که   ( 3)﴾توانند درست و نادرست[ آن را دریابند اند که ]می  قطعا از میان آنان کسانی 

 ( 4).(د نطور خاص می باش به ائمه)فرمودند:

واألحاديث كثيرة جدًا في هذا الباب، ومنها يتبين أن تفسلللللللير أو تأويل متشلللللللابه القرآن علم قد ُخص به 
 أوصياً الرسول  إلى يوم القيامة، وال يوجد عند ميرهم أبدًا إال أن يكون مأخوذًا عنهم.األئمة من 

شود که تفسیر یا تأویل متشابه قرآن،  ها روشن می احادیث زیادی در این باب وجود دارد و از خَلل آن 
ها  غیر از آن باشند و نزد  تا روز قیامت می  ی اطهار که اوصیای رسول الله  علمی است مختص به ائمه 

 گرفته شده باشد.  شود مگر اینکه از اهل بیت  هرگز یافت نمی 

ألن المتشلللابه ما تشلللابه على صلللاحبه،  ؛بل إن القرآن كله محكم عند األئمة  فه يوجد متشلللابه عندهم  
 .فهم ترجمانه بعد الرسول محمد  وأهل البيت  ال يشتبه عليهم القرآن

ها وجود ندارد چون متشابه امری است که  ی نزد آن امتشابه  نزد ائمه محکم است و ، ن همهآبلکه قر 
رسول    از  شود چون ترجمان آن بعدها مشتبه نمی ن بر آن آقر     بر صاحب آن مشتبه شده است و اهل بیت 

 هستند. خدا

ٌت ِفي ُصُدوِر الَِّذيَن قال: سمعته يقول: ﴿َبْل ُهَو آَياٌت َبيِ َنا ،عن هرول بن حمزة، عن أبي عبد هللا  
 .(6)(، قال: هم األئمة خاصة(5)ُأوُتوا اْلِعْلَم﴾

 
 . 83النساء :  -1
 .200ص 27آل البیت( : ج)وسائل الشیعة -2
 . 83النساء:  - 3
 200ص 27آل البیت(: ج )وسائل الشیعة - 4
 .49العنکبوت :  -5
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ِذیَن   وعن برید بن معاویة، عن أبي جعفر  َناٌت ِفي ُصُدوِر الَّ قال: قلت له: قول الله: ﴿َبْل ُهَو آَیاٌت َبیِّ
وُتوا اْلِعْلَم﴾ أنتم هم؟ قال:

ُ
کند  روایت می   حمزه از امام صادقهرول بن (1)(من عسی أن یکونوا غیرنا؟! ) أ

های کسانی است که علم ]الهی[  بلکه ]قرآن[ آیاتی روشن در سینه  ﴿ عرض کردم: گوید به امام می
بجز ما چه کسی   فرمود: آیا منظور شما هستید؟،  (2) ﴾شوناند و جز ستمگران منکر آیات ما نمی یافته 

 (3) .تواند باشد؟می

 

ال يوجد فيه متشلللللابه، ولذلك انحصلللللر تفسلللللير القرآن في  فالقرآن كله آيات بينات عند األئمة  ، إذن
وقد نبه   وال يفقه تأويله، وفاقد الشللللللللليً ال يعميه. ألن ميرهم ال يعرف ما تشلللللللللابه من القرآن   ؛األئمة  
ي، ونبهوا كلذللك على هلذه الحقيقلة مرات علديلدة في روايلاتهم، وحلذروا عن تفسللللللللللللللير القرآن بلالرأ األئملة 

في  على أن كهم هللا تعالى ال يشللللبه كهم البشللللر فه يمكن قياسلللله عليه، ولنملع على بع  كهمهم  
 هذا الموضوع لتتضح المسألة:

مین دلیل  ه  ندارد. به   بر آنان وجود   نزد ائمه است که هیچ متشابهی   آشکارآیاتی    ی قرآن ه هم ،  بنابراین
  آنچه را که از قرآن  معرفت به کسی هاغیر از آن  به است چون صر شده منح  ن تنها نزد ائمهآتفسیر قر 

   اهل بیت  کند.دستی که تهی است عطا نمی و کند.و تأویل آن را درک نمی  ،ندارد شده است  متشابه
 برحذر داشتند. و را مردم نآ ی قر أاز تفسیر به ر  و  اندداشته چندین جا در روایات خود به این امر اشاره 

برای   کرد.توان با آن قیاس نمی ند که کَلم خداوند شباهتی به کَلم بشر ندارد واه همچنین هشدار داد
 اندازیم تا مسئله روشن شود. نگاهی می   این موضوع به سخن اهل بیت 

إن هللا بعث محمدًا، فختم به األنبياً، فه نبي بعده، وأنزل عليه كتابًا، فختم )قال: ،عن الصللللللللللادق
علملًا بلاقيلًا في أوصلللللللللللللليلائله، فتركهم النلاه، وهم  إلى أن قلال: فجعلله النبي  -ب، فه كتلاب بعلده بله الكتل 

الشلللللللللهداً على أهل كل زمان حتى عاندوا من أوهر والية والة األمر، وملب علومهم، وذلك أنهم ضلللللللللرلوا 
رون أنه العام، القرآن بعضلللله ببع  واحتجوا بالمنسللللون وهم يونون أنه الناسللللا، واحتجوا بالخاص وهم يقد 

واحتجوا بأول اآلية، وتركوا السلللللللللللنة في تأويلها، ولم ينوروا إلى ما يفتح الكهم، وُالى ما يختمه، ولم يعرفوا 
 .(موارده ومصادره، إذ لم يأخذوه عن أهله، فضلوا وأضلوا

 
 .198ص 27آل البیت( : ج)وسائل الشیعة -1
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  نبوت را بوسیله او ختم نمود و  را مبعوث کرد و خداوند حضرت محمد)فرمودند: امام صادق
آن را علمی نزد   پیامبر ...کتابی پس از آن نیست  کتابی بر او نازل فرمود و  بری بعد از او نیست.پیام

تا   ، که که شاهدان بر مردم هر عصری هستندترک گفتند در حالی را  هاآن مردم  اوصیای خود قرار داد و
گونه که  بدین  خواست دشمنی کردند  را  ها علم آن  که با هرکس که والیت والیان امر را اظهار کرد وجایی 

با خاص احتجاج    گمان بردند که ناسخ است  و   با منسوخ احتجاج کردند و  میختند وآدیگر  ن را در یک آقر 
به اینکه    و  تأویل آن بوسیله سنت را رها کردند  با اول آیه احتجاج کردند و  تصور کردند عام است و  کردند  و

دانند اگر از  مصادر آن را نمی  موارد و شود ننگریستند ویزی ختم می به چه چ کَلم برای چه آغاز شده و
 (.  گمراه کردند  لذا گمراه شدند و  اهل آن بر نگیرند.

كهمًا مويًه في تقسليم القرآن إلى أقسلام وفنون ووجوه، تزيد على مائة وعشلرة، إلى أن قال  ثم ذكر
:( به كهم الخلق، كما ال تشلللللبه أفعاله أفعالهم، وهذا دليل واضلللللح على أن كهم الباري سلللللبحانه ال يشللللل

... إلى  ولهذه العلة وأشلللباهها ال يبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسلللير كتاب هللا تعالى إال نبيه وأوصلللياؤه 
 عن تفسلير المحكم من كتاب هللا، فقال: أما المحكم الذي لم ينسلخه شليً فقوله عز أن قال: ثم سلألوه 

اِبَهاتٌ ﴿وجل:  اآلية. وُانما   (1)﴾ُهَو الَِّذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتشللللللللللللَ
معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضلللللعوا له تأويًه من عند أنفسلللللهم هلك الناه في المتشلللللابه ألنهم لم يقفوا على 

 .(2)(. الحديث .وراً وهروهم .  بآرائهم، واستبنوا بذلك عن مسألة األوصياً، ونبذوا قول رسول هللا 
ایراد فرمودند که بالغ بر صد و   ،فنون و وجوه  ن به اقسام و آ سپس سخنی طوالنی در مورد تقسیم قر 

این امر دلیل واضحی است بر اینکه سخن پروردگار به مانند   و):فرمود تا آنجایی که .باشدده مورد می
مانند آن هیچ کس به کنه    بدین علت و   ها نیست وسخن بشر نیست همانگونه که فعل او همانند فعل آن 

سپس گفت: از امام درباره تفسیر   ...درسنمی اوصیایش وبجز پیامبر  قرآنحقیقت تفسیر محکمی از 
ِذي  کند این آیه است: اما محکم که هیچ چیز آن را نسخ نمی )پرسیدند فرمود: قرآنمحکم  ُهَو الَّ

َخُر ُمَتَشاِبَهاٌت 
ُ
مُّ اْلِکَتاِب َوأ

ُ
ْحَکَماٌت ُهنَّ أ نَزَل َعَلْیَك اْلِکَتاَب ِمْنُه آَیاٌت مُّ

َ
أ

اوست کسی که این کتاب  )(3) 
ها اساس کتابند و  ای از آن آیات محکم ]=صریح و روشن[ است آنرا بر تو فرو فرستاد پاره ]=قرآن[ 

یابند  مردم بدین دلیل در متشابه به هَلکت رسیدند چون معنای آن را در نمی (  ای[ دیگر متشابهاتند]پاره 

 
 . 7آل عمران :  -1
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سخن   نیاز شدند و ء بیبدین شکل از اوصیا از نزد خود آن را تأویل کردند و دانند و حقیقت آن را نمی  و

 (1) .(رسول خدا را پشت گوش انداختند...

عن شللللللليً من التفسلللللللير، فأجابني ثم سلللللللألته عنه ثانية قال: سلللللللألت أبا جعفر ،عن جابر بن يزيد 
إن للقرآن ، يا جابر)بجواب آخر، فقلت: كنت أجبتني في هذه المسلألة بجواب مير هذا، فقال:  فأجابني
[ وله وهر، وللوهر وهر، يا جابر وليه شللللللللللللليً أبعد من عقول الرجال من تفسلللللللللللللير ]وللبمن بمناً   بمناً 

 .(2)(اآلية يكون أولها في شيً وآخرها في شيً، وهو كهم متصل متصرف على وجوه القرآن، وُان  
به من پاسخ دادند سپس   تفسیر پرسیدم و ای ازگزیده  درباره  گوید از امام باقرجابر بن یزید می 

غیر از این جواب  به درباره این مسئله  :عرض کردم .من دادند به  ریگ جواب دی سوال دیگری پرسیدم و
برای ظاهر   ظاهر و و باطنی دارد( ،هر باطنی و)ن باطنی داردآقر  ای جابر،)فرمودند: به من داده بودید،

در مورد امری  و اول آیه، در مورد،ن نسبت به عقول نیست و آای جابر چیزی دورتر از قر  ظاهری. ،آن
 ( 3).است( متعددیدارای وجوه  کَلمی متصل و  است و آخر آن در مورد دیگری است و 

ا سللللألت عن القرآن، فذلك أيضللللا فأما م)في رسللللالة: قال: قال أبو عبد هللا   ،عن المعلى بن خنيه
من خمراتلك المتفلاوتلة المختلفلة، ألن القرآن ليه على ملا ذكرت وكلل ملا سللللللللللللللمعلت فمعنلاه ]على[ مير ملا 
ذهبللت إليلله، وُانمللا القرآن أمثللال لقوم يعلمون دون ميرهم، ولقوم يتلونلله حق تهوتلله، وهم الللذين يؤمنون بلله 

: ]إنه[ وأبعده من مذاهب قلولهم، ولذلك قال رسلللللول هللا ويعرفونه، وأما ميرهم فما أشلللللد إشلللللكاله عليهم  
ليه شلللللليً أبعد من قلوب الرجال من تفسللللللير القرآن، وفي ذلك تحير الخهئق أجمعون إال من شللللللاً هللا، 
وُانملا أراد هللا بتعميتله في ذللك أن ينتهوا إلى بلابله وصللللللللللللللرامله وأن يعبلدوه وينتهوا في قولله إلى ملاعلة القوام 

َوَلْو ﴿مقين عن أمره، وأن يسلللللللتنبموا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم، ال عن أنفسلللللللهم، ثم قال: بكتابه، والنا
َتنِبُموَنُه ِمْنُهمْ  وِل َواَُِلى ُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيسللللللللْ وُه ِإَلى الرَّسللللللللُ . فأما عن ميرهم فليه يعلم ذلك ﴾َردُّ

ألنهم ال يجلدون من يلأتمرون  ؛يسللللللللللللللتقيم أن يكون الخلق كلهم والة األمر، وال يوجلد، وقلد علملت أنله ال أبلداً 
وُاياك وُاياك   ،عليه ومن يبلبونه أمر هللا ونهيه، فجعل هللا الوالة خواص ليقتدى بهم، فافهم ذلك إن شلللاً هللا

وتهوة القرآن برأيك، فان الناه مير مشلتركين في علمه، كاشلتراكهم فيما سلواه من األمور، وال قادرين على 
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تأويله، إال من حده وبابه الذي جعله هللا له فافهم إن شللللللللللللللاً هللا، واملب األمر من مكانه تجده إن شللللللللللللللاً 
 .(1)(هللا

اما آنچه  )نویسد:در نامه خود می قد امام صادگویکه می  است  از معلی بن خنیس روایت شده 
بدانگونه که ذکر کردی   قرآن چون  مختلف توست. پرسیدی این هم از تصورات متفاوت و قرآندرباره 

مثالی برای   قرآنبرای خَلف آن چیزی است که تو دریافتی. بلکه  آنهر آنچه شنیدی معنای  نیست و
کنند اینان کسانی هستند که  ومی که حق تَلوت آن را ادا می برای ق   دارند و  آگاهی قومی است که بدان  

آگاهیبدان ایمان   به   هاآن های قلوب از راه  ها برایشان چقدر مورد اشکال است ودارند. اما غیر از آن  و 
در   از قلوب مردم دور نیست و  قرآنچیزی به مانند تفسیر    فرمودند:  و به همین خاطر رسول خدا  .دور

خداوند پوشیده ماندن آن بدین   خَلئق در حیرت ماندند بجز کسانی که خدا اراده فرمود. این امر همه
در سخن او به طاعت قائمین    را بپرستند و  و اواو بیابند    صراطشکل را بدان سبب اراده فرمود تا به درب و  

استنباط کنند نه از غیر  ها  و آنچه را که خواهان آن هستند از آن   ناطقین امرش منتهی شوند.  به کتابش و 
ُسوِل َوِإَلی سپس فرمود:  .هاآن  وُه ِإَلی الرَّ وِليَوَلْو َردُّ

ُ
ْمرِ  أ

َ
ِذیَن  َلَعِلَمهُ  ِمْنُهْم  اِْل و  )ُهْم ِمنْ  َیْسَتنِبُطوَنهُ  الَّ

و  توانند درست  اند که ]می اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند قطعا از میان آنان کسانی 
دانی که  شود. و مینه کسی پیدا می ها هرگز کسی علم ندارد واما از غیر از آن  (،نادرست[ آن را دریابند

نهی خدا را به او   امر و یابند که او را فرمان دهند وچون کسی را نمی دتوانند والیان امر باشنهمگی نمی
برحذر باش    به امید خدا این را دریاب.  وی شود. پیر   هاآن لذا خداوند والیان را خاص قرار داد که از    رسانند.

مردم در علم به آن مانند اشتراک در دیگر امور مشترک نیستند   .ی خویش بخوانیأ ن را به ر آاز اینکه قر 
امر   وی قرار داده است و برایدرب او که خداوند   ن شده ویرا ندارند مگر کسی که تعی  آنتوانایی تأویل   و

 ( 2).(الله آن را خواهی یافت ء صاحبانش درخواست کن که ان شارا از نزد 

 تكليف األمة تجاه القرآن، وما عليهم وما لهم: وقد بي ن األئمة 
 را روشن کردند: ست ها ها و علیه آن آنچه که بر آن  ن و آقر  قبال ائمه تکلیف امت در 
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وأما قوله: ﴿َوَمن  )قال:  - د  في حدیث کَلمه مع عمرو بن عبی  -  عن سعد بن طریف، عن أبي جعفر  
، فإنما علی الناس أن یقرؤوا القرآن کما انزل، فإذا احتاجوا إلی تفسیره  (1) َیْحِلْل َعَلْیِه َغَضِبي َفَقْد َهَوی﴾

 ( 2).(فاالهتداء بنا وإلینا یا عمرو! 

کنلد کله نقلل می انلد راای کله بلا عمرو بن عبيلد انجلام دادههمبلاحثل  سللللللللللللللعلد بن مريف از املام بلاقر
و هر كه خشللللللللللللللم من بر او فرود آيلد قمعلا در ]ورمله[  ﴿  قول خلداونلد سللللللللللللللبحلان املا در مورد )فرمودنلد:

اگر به تفسلللير   را همانگونه که نازل شلللده بخوانند و  قرآنر مردم واجب اسلللت که ب  ﴾ ههكت افتاده اسلللت 
 .(3)(شوند ای عمروبه سوی ما هدايت می احتياج پيدا کردند بوسيله ما و آن

قالوا: فما نصنع بما قد   - إلی أن قال:  - اتقوا الله وال تفتوا الناس بما ال تعلمون )قال: ، عن علي
 ). (4 )خبرنا به في المصحف؟ فقال: یسأل عن ذلك علماء آل محمد

من فسللر القرآن برأيه، إن أصللاب لم يؤجر، وُان أخمأ  )قال: ،وعن أبي بصللير، عن أبي عبد هللا 
 .(5)(خر  أبعد من السماً

ی خویش تفسیر کند اگر  أرا به ر  قرآن هرکس )کند که فرمودند:نقل می  ابی بصیر از امام صادق 
 (6) .اگر به خطا رفته باشد گویی دورتر از آسمان سقوط کرده باشد( گیرد ودرست باشد اجری نمی

ثم   ،أن يصلعد المنبر فيخمب، فحمد هللا وأثنى عليه   موسلى بن عقبة أن معاوية أمر الحسلينوعن  
ثلاني كتلاب نحن حزب هللا البلالبون، وعترة نبيله األقرلون، أحلد الثقلين الللذين جعلنلا رسللللللللللللللول هللا  )قلال:

نا في تفسلللللللللليره، ال هللا، فيه تفصلللللللللليل لكل شلللللللللليً، ال يأتيه البامل من بين يديه وال من خلفه، والمعول علي
تأويله، بل نتبع حقائقه، فأميعونا، فان ماعتنا مفروضلللللة إذ كانت بماعة هللا ورسلللللوله مقرونة، قال   ىتونن
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ِ وَ ﴿هللا:  وُه ِإَلى َّللا  ًٍ َفُردُّ ْي وَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم َفِان َتَناَزْعُتْم ِفي شللللللللَ ولِ َأِميُعوْا َّللا َ َوَأِميُعوْا الرَّسللللللللُ ، (1)﴾الرَّسللللللللُ
وُه ِإَلى الرَُّسوِل َواَُِلى ُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبُموَنُه ِمْنُهمْ ﴿وقال:   .(2)(... الحديث  ﴾َوَلْو َردُّ

  خطابه بخواند.  خواست که به باالی منبر برود و گوید که معاویه از امام حسینموسی بن عقبه می 
ما حزب الله غالب هستیم و عترت نزدیک پیامبر او    سپس فرمود:   بر جای آورد وسپاس خدای را    حمد و

ما را همراه کتاب خدا قرار داد که تفصیل همه چیز در    یکی از ثقلینی هستیم که رسول خدا هستیم. 
روی  تأویل آن را از    خود مورد رجوع واقع می شود و قرآن  در تفسیر    هیچ باطلی به آن راه ندارد و   آن است و 
طاعت ما واجب است هنگامی که با طاعت خدا و   کنیم. آن را دنبال می  حقایق آوریم بلکه ظن نمی

اولی االمر از میان خودتان اطاعت کنید    رسول خدا و  از خدا و  ﴿  فرماید:خداوند می  رسولش مقرون باشد.
و اگر آن را به پیامبر    ﴿فرمود:  و .  (3) ﴾خدا ارجاع دهی رسول  اگر در مورد امر تنازع کردید آن را به خدا و  و

 توانند درست و نادرست[ آن را دریابند اند که ]می از میان آنان کسانی   و اولیای امر خود ارجاع کنند قطعاً 
﴾.(4 ) 

 

بع  الذين كانوا يفتون الناه ويفسللللللللللرون القرآن برأيهم أمثال أبي   وكذلك نهحظ كيف منع األئمة
 حنيفة:

که فتوا و تفسیر قرآن را به رأی خود  برخی از کسانی    امامانکنیم که چگونه  همچنین مَلحظه می 
 دادند امثال ابو حنیفه، را منع کردند: انجام می 

إذ دخل  كنت عند أبي عبد هللا)قال:، عن شلللللعيب بن أنه، عن بع  أصلللللحاب أبي عبد هللا
عليه مهم كندة فاسلللللللتفتاه في مسلللللللألة فأفتاه فيها، فعرفت البهم والمسلللللللألة فقدمت الكوفة فدخلت على أبي 
، حنيفة، فاذا ذاك البهم بعينه يسللللللللللتفتيه في تلك المسللللللللللألة بعينها فأفتاه فيها بخهف ما أفتاه أبو عبد هللا

مسللللللللللللللمًا عليه فوجدت هذا  فة إني كنت العام حاجًا فأتيت أبا عبد هللافقمت إليه فقلت: ويلك يا أبا حني
البهم يسللللللللللتفتيه في هذه المسللللللللللألة بعينها فأفتاه بخهف ما أفتيته. فقال: وما يعلم جعفر بن محمد أنا أعلم 
منه، أنا لقيت الرجال وسلللمعت من أفواههم، وجعفر بن محمد صلللحفي، فقلت في نفسلللي: وهللا ألحجن ولو 

فحكيت له الكهم فضلللحك  ، قال: فكنت في ملب حجة فجاًتني حجة فحججت فأتيت أبا عبد هللاحبواً 
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ثم قال: عليه لعنة هللا أما في قوله: إني رجل صللحفي فقد صللدق، قرأت صللحف إبراهيم وموسللى، فقلت له: 
 ومن له بمثل تلك الصحف؟ 

مردی از   بودم و  د امامنز)کند که:نقل می   شعیب بن انس از برخی از اصحاب امام صادق
به کوفه    مسئله را شناختم و  آن جوان و  جواب داد.  امام  پرسید و   ایدرباره مسئله   کنده بر او وارد شد و

ابوحنیفه بر خَلف   پرسید وبر ابوحنیفه وارد شدم که همان جوان را دیدم که همان مسئله را می  رفتم و
من سال گذشته به حج رفتم و به نزد    .با حنیفه وای بر توای ا  گفتم:  من برخاستم و  .حکم داد   حکم امام

   این جوان را دیدم که همین مسئله را از امام نشستم و شرفیاب شدم سَلم کردم و امام صادق
تر از  داند من اعلم چه می  محمد    بناو پاسخ داد که جعفر    حکم دادند.  برخَلف حکم تو امام  رسید وپ

  صحفی است.     جعفر بن محمد  ها شنیدم وبرخاست داشتم و از زبان آن   اساتید نشست واو هستم من با  
کاری بودم و موسم حج   لبدنبا گفت: روم.با خود گفتم سال آینده حتی اگر شده سینه خیز به حج می

  د: سپس فرمو لبخند زد و  قصه را برای او نقل کردم امام رفتم و به نزد امام  حج بجای آوردم و رسید و
  صحف ابراهیم و  چرا که من مردی صحفی هستم راست گفت. گوید:لعنت خدا بر او باد اما اینکه می

 این صحف را نزد خود دارد؟ چه کسی مانند :عرض کردم  موسی را خواندم.

فقلال للبهم: انور من ذا؟ ، قلال: فملا لبثلت أن مرق البلاب ملارق وكلان عنلده جملاعلة من أصللللللللللللللحلابله
، ثم قال: أصلحك هللا فرد  ، م على أبي عبد هللاأبو حنيفة. قال: أدخله، فدخل فسل   فقال:، فرجع البهم

أتلأذن لي في القعود فلأقبلل على أصللللللللللللللحلابله يحلدثهم ولم يلتفلت إليله. ثم قلال الثلانيلة والثلالثلة فلم يلتفلت إليله، 
فلة ؟ فقلال: هو ذا : أين أبو حنيفجله أبو حنيفلة من مير إذنله، فلملا علم أنله قلد جله التفلت إليله فقلال

أصلللحك هللا، فقال: أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم. قال: فبما تفتيهم؟ قال: بكتاب هللا وسللنة نبيه. قال: يا 
وتعرف الناسلا والمنسلون؟ قال: نعم، قال: يا أبا حنيفة ولقد ادعيت ، أبا حنيفة تعرف كتاب هللا حق معرفته

الكتلاب اللذين أنزل عليهم ويللك وال هو إال عنلد الخلاص من ذريلة علملًا ويللك ملا جعلل هللا ذللك إال عنلد أهلل  
فأخبرني عن قول هللا  -ولسلللللللللت كما تقول    -، وما ورثك هللا من كتابه حرفًا، فان كنت كما تقول نبينا  

يُروا ِفيَها َلَياِلَي َوَأيَّامًا آِمِنينَ ﴿عز وجل:  أين ذلك من األر ؟ قال: أحسلللللللللبه ما بين مكة والمدينة،   (1)﴾سلللللللللِ
إلى أصحابه فقال: تعلمون أن الناه يقمع عليهم بين المدينة ومكة فتؤخذ أموالهم  فالتفت أبو عبد هللا  

وال يأمنون على أنفسللللللهم ويقتلون؟ قالوا: نعم. قال: فسللللللكت أبو حنيفة، فقال: يا أبا حنيفة أخبرني عن قول 
اَن آِمنللاً ﴿: هللا عز وجللل ُه كللَ أين ذلللك من األر ؟ قللال: الكعبللة. قللال: أفتعلم أن الحجللاج بن  ،(2)﴾َمن َدَخلللَ

 
 . 18سبأ :  -1
 . 97آل عمران :  -2



 17                                                                                 املتشاهبات)اجلزء الثالث( 

   

ت، ثم قال: يا أبا كيوسللللف حين وضللللع المنجنيق على ابن الزلير في الكعبة فقتله كان آمنا فيها؟ قال: فسلللل 
صلللنع؟ فقال: أصللللحك هللا ولم تأت به اآلثار والسلللنة كيف ت، حنيفة إذا ورد عليك شللليً ليه في كتاب هللا

أقيه وأعملل فيله برأيي. قلال: يلا أبلا حنيفلة إن أول من قلاه إبليه الملعون، قلاه على رلنلا تبلارك وتعلالى 
فقلال: أنلا خير منله خلقتني من نلار وخلقتله من مين. فسللللللللللللللكلت أبو حنيفلة. فقلال: يلا أبلا حنيفلة أيملا أرجه 

لون من الجنابة وال يبتسلللون من البول، فسللكت. فقال: يا البول أو الجنابة؟ فقال: البول. فقال: الناه يبتسلل 
أبا حنيفة أيما أفضللل الصللهة أم الصللوم؟ قال الصللهة. فقال: فما بال الحائ  تقضللي صللومها وال تقضللي 

 . (1)(. الحديث ..صهتها؟ فسكت ..
به غَلم خویش   برخی اصحاب بودند. امام چیزی نگذشت که در زده شد و نزد امام :گفت   

بگذار    : فرمود    ماما  عرض کرد ابوحنیفه است.   غَلم برگشت و   فرمود: ببین چه کسی پشت در است. 
در این لحظه روی   امام   ؟د بنشینمیفرمایسپس فرمود اجازه می امام پاسخ داد. سَلم کرد و داخل بیاید.

  سوم گفت و  حنیفه برای بار دوم و  ابو به او توجه نکردند. گفت و با آنان سخن می  به اصحاب خود کرد و
  وقتی دید او نشست به او نگاه کرد و   امام حنیفه بدون اجازه امام نشست. ابو  و نکرد. ه ا امام توجهی ب

  بلی. : گفت  عراقی؟  آیا تو فقیه اهل فرمود: امام اینجا هستم. :گفت  حنیفه کجاست؟ ابو  فرمود:
ای اباحنیفه   امام فرمود: .سنت پیامبر ن وآبا توجه به قر  :گفت  دهی؟گونه فتوا میچ :فرمود  امام

ای اباحنیفه   فرمود: م اما بلی.  گفت:  یابی؟منسوخ آن را در می ناسخ و دانی وبدرستی می  را کتاب خدا 
ها نازل شده قرار نداده است.  ن آب که بر  اعلمی را ادعا کردی که خداوند آن را بجز نزد اهل کت   .وای بر تو
ن را نزد کسی نسپرده  آ خداوند حرفی از قر  است و علم آن نزد خواصی از فرزندان پیامبر . وای بر تو

در این ]راه[ها   ﴿چیست  تفسیر این آیه - که اینگونه نیست -کنی باشی اگر آنچه را که ادعا می  و است.
کنم بین مکه  گمان می  گفت: کند؟صحبت از کدام مکان می ،   (2)  ﴾خاطر بگردیدشبان و روزان آسوده 

شود مکه اموال مردم ربوده می   دانید بین مدینه وآیا می   رو به جمع کردند و فرمود:  امام  مدینه باشد.  و
ای اباحنیفه این آیه   سپس فرمودند:  ابوحنیفه ساکت شد.. بله گفتند:ندارند. جان خود  امنیتی بر و

  امام فرمودند:  کعبه. گفت:  ( 3).﴾و هر که در آن درآید در امان است  ﴿ ؟دام مکان داردکحکایت از 
و در آن   بست منجنیق  ه ب بن زبیر در آن تحصن کرده بودادانی که حجاج بن یوسف کعبه را که ینم 

ای باشد که بیان  ای اباحنیفه اگر مسئله  فرمودند: سپس امام .شدابوحنیفه ساکت ؟ امنیت نداشت 
  عرض کرد:  دهی؟سنت هم درباره آن سخن به میان نیاورده است چه انجام می ن نیست وآآن در قر 
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ای ابا حنیفه اولین کسی که قیاس کرد ابلیس    امام فرمودند:  نمایم.خود عمل می  رأیبه  و  کنم  قیاس می
ام و او از  آتش خلق شده   من از او برترم من از گفت: تعالی قیاس کرد و  در برابر خدای تبارک و بود.  لعین
  ابوحنیفه گفت:  یا جنابت؟ بول تر است امام پرسید کدام یک ناپاک  ابو حنیفه سکوت اختیار کرد. گل. 
امام    کرد.  اباحنیفه سکوت   نگام بول.ه   کنند نه به ر موقع جنابت غسل می مردم د  فرمودند:  امام  بول.

زن حائض روزه خود را قضا  چرا امام فرمودند: نماز. است نماز یا روزه؟ گفت: ترکدام یک افضل  فرمود:
 ( 1).(ابو حنیفه سکوت اختیار کرد...  کند ولی نمازش را نه؟می

قال: يا قتادة أنت فقيه أهل البصللرة؟  دعامة على أبي جعفردخل قتادة بن  )قال:،  وعن زيد الشللحام
: بلبني أنك تفسلللللللللللر القرآن؟ فقال له قتادة: نعم فقال له أبو جعفر فقال: هكذا يزعمون، فقال أبو جعفر

إلى أن قال أبو جعفر ..وأنا أسللللألك ، ن كنت تفسللللره بعلم فأنت أنت ا: ف ويحك يا قتادة! إن كنت :
من تلقاً نفسلللك فقد هلكت وأهلكت، وُان كنت قد فسلللرته من الرجال، فقد هلكت وأهلكت إنما فسلللرت القرآن  

 .(2)ويحك يا قتادة! إنما يعرف القرآن من خومب به(
ای قتاده تو فقیه اهل  )امام فرمودند: وارد شد و  قتاده بن دعامه بر امام باقر گوید:د الشحام می یز

  کنی؟ ن را تفسیر می آ به من خبر رسیده که قر   امام فرمودند:  گویند.اینگونه می   :عرض کرد؟  بصره هستی
  کنی لذا تو همانی که هستی و اگر به علم تفسیر می  امام فرمودند: بلی اینگونه است.: قتاده پاسخ داد

به هَلکت   یوای بر تو ای قتاده اگر از نزد خود تفسیر کرد فرمودند: پرسم....تا اینکه امام من از تو می 
که  بدرستی   رساندی.  و  یکنی بازهم به هَلکت رسید ان نقل می ر اگر از دیگ   به هَلکت رساندی.  رسیدی و

 ( 3) .داند(مینن را بجز کسی که بدان مورد خطاب قرار گرفته شده آقر 

أتعرف الناسا من المنسون؟ قال: ال، ):فقال، مر على قا    عن عبد الرحمن السلمي أن علياً 
  .(4)هلكت وأهلكت تأويل كل حرف من القرآن على وجوه(فقال: 
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را   ن آمنسوخ قر  ناسخ و)پرسیدند: به یک قاضی رسید و گوید امام علیعبدالرحمن االسلمی می 
ن دارای  آ تأویل هر حرف قر   به هَلکت رساندی.  هَلک شدی و  امام فرمودند:  خیر.  پاسخ داد:  دانی؟می

 (1) .وجوه متعددی است(

ل وال تؤو  ، اتق هللا)أنه قال البن الجهم: -في حديث   - الصلللللللللللللت الهروي، عن الرضللللللللللللاعن أبي  
 .(2)﴾َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ َّللا ُ َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلمِ ﴿ هللا يقول: فان  ، كتاب هللا برأيك

تقوای الهی پیشه  )فرمودند:کند که خطاب به ابن الجهم نقل می   ابی صلت هروی از امام رضا
داران در دانش   تاویلش را جز خدا و ریشه ﴿ فرماید:خداوند می  را به رای خویش تأویل مکن. و قرآن  کن

 ( 3) .(داند کسی نمی

يمكن ألحد أن يفتي الناه أو يفسلللر القرآن بأال   ومن هذه القصلللص وما سلللبقها من روايات ينتي اليقين  
هذا العلم خاص  ن  اُ يعلمون محكم القرآن من متشلللللابهه وناسلللللخه من منسلللللوخه، و برأيه إن لم يكن من الذين  

 .ن و إلى يوم القيامة األئمة والمهدي وهم خلفاً الرسول بالذرية المعصومة
تواند بین مردم  توان نتیجه گرفت که هیچ کس نمیبه یقین می  ، روایاتآن  ازاز این حکایات و قبل 

ن را از متشابه  آتفسیر کند اگر از جمله کسانی نباشد که محکم قر  را نآی خویش قر أفتوا دهد یا به ر 
  این علم مخصوص ذریه معصوم است که خلفای رسول خدا   و   شناسد.ناسخ را از منسوخ باز می  داند ومی
نمهدیی  ائمه و ؛  .تا روز قیامت هستند 

المعصللللوم واالضللللمرار من حكمة اختصللللاص علم متشللللابه القرآن بالحجي المعصللللومين هو معرفة  ن  اُ و 
من يفعلل  ألن   ؛إلى ملاعتله لعلدم وجود بلاب إلى معرفلة القرآن ميره، ولئ ه يلدعي اإلملاملة كلل من هلب ودب 

ذلك سلللليجد نفسلللله في بحار من األمواج المتهممة، وسلللليوهر تناقضلللله واضللللمرابه في تفسللللير القرآن كنار 
 على علم لمن لهم قلوب يفقهون بها.

نیاز به اطاعت او به دلیل    ن به حجج معصومین شناخت معصوم وآبه قر از حکمت اختصاص علم متشا
ادعای امامت کند چون    تا کسی از هر طرفی نیاید و  باشدغیره می   ن وآعدم وجود دربی برای شناخت قر 
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ن  آ سردرگمی او در تفسیر قر  اگر کسی چنین کند خود را درگیر امواج متَلطمی خواهد یافت و تناقض و
 کنند آشکار می شود.ن برای کسانی که تعقل می مانند روز روش

إلى أن   -في احتجاجه على زنديق سأله عن آيات متشابهة من القرآن، فأجابه    عن أمير المؤمنين
وَل َوُأْوِلي ﴿وقد جعل هللا للعلم أهًه وفر  على العباد ماعتهم بقوله: ):- قال َأِميُعوْا َّللا َ َوَأِميُعوْا الرَّسللللُ

َتنِبُمونَلُه ِمْنُهمْ ﴿، وبقولله: ﴾اأَلْمِر ِمنُكمْ  ُه اللَِّذيَن َيسللللللللللللللْ وِل َواَُِلى ُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلملَ وُه ِإَلى الرَّسللللللللللللللُ ، ﴾ َوَلْو َردُّ
اِدِقينَ ﴿وبقولله:  ا َيْعَلُم تَلْأِويلَلُه ِإالَّ َّللا ُ ﴿، وبقولله: (1)﴾اتَُّقوْا َّللا َ َوُكوُنوْا َمَع الصللللللللللللللَّ ُخوَن ِفي اْلِعْلمِ َوملَ ، ﴾َوالرَّاسللللللللللللللِ
والبيوت هي بيوت العلم التي اسلتودعها األنبياً، وأبوابها أوصلياؤهم،   ،(2)﴾َوْأُتوْا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواِبَها﴿وبقوله: 

فكل عمل من أعمال الخير يجري على مير أيدي األوصللللللللياً وعهودهم، وحدودهم وشللللللللرائعهم، وسللللللللننهم، 
ير مقبول، وأهله بمحل كفر وُان شلللللملهم صلللللفة اإليمان، ثم إن هللا قسلللللم كهمه ثهثة ومعالم دينهم مردود م
ال يعرفه إال من صللللفا ذهنه ولمف حسلللله وصللللح  منه يعرفه العالم والجاهل، وقسللللماً  أقسللللام : فجعل قسللللماً 

ما فعل ذلك ال يعلمه إال هللا ومهئكته والراسلخون في العلم. وُان  تمييزه ممن شلر  هللا صلدره لالسلهم، وقسلماً 
من علم الكتاب ما لم يجعله هللا لهم، وليقودهم   لئه يدعي أهل البامل المسلتولين على ميراث رسلول هللا

 .(3)(االضمرار إلى االئتمام بمن ولي أمرهم فاستكبروا عن ماعته .. الحديث 
پاسخ   و امامدر احتجاجی که میان امام علی  و زندیق انجام شد از متشابهات قرآن از امام پرسید 

  با این قول  ها را اطاعت از آن  خداوند برای علم شایستگانی قرار داد و)جا رسید فرمودند:دادند که بدین 
فرمود:   و  ﴾ خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت کنید  ﴿بر مردم واجب فرمود: 

توانند درست و  اند که ]می از میان آنان کسانی  و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند قطعاً  ﴿
   ( 4)  .﴾اید از خدا پروا کنید و با راستان باشید ای کسانی که ایمان آورده   ﴿فرمود:    و     ﴾نادرست[ آن را دریابند

ها از در  و به خانه  ﴿ فرمود: و .  ﴾ داند دانش کسی نمیداران در  تاویلش را جز خدا و ریشه  ﴿فرمود:  و
های  درب  های علمی است که به انبیا سپرده شده است و ها همان درب و درب  (5) .(ها درآیید]ورودی[ آن 

  و  عیحدود وشرا عهود و هر عملی از اعمال خیری که بدست کسانی غیر از اوصیا و. آن اوصیا هستند
له کفر  حاهل آن در مر  و  غیر قابل قبول خواهد بود. ها انجام گیرد مردود و دین آن های ویژگی  و سنن 

سپس خداوند کَلم خود را به سه بخش تقسیم   ها شود.هستند هرچند صفت ایمان شامل حال آن 
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  داند که ذهن خود را پاک و بخشی را تنها کسی می داند وجاهل می  بخشی از آن را عالم و فرمودند:
بخشی    سینه او را برای اسَلم فراخی داده است و خداوند    باشد  یح دادنش صح  یز لطیف و تما  حس خود را

بدین دلیل این کار را انجام    مَلئکه و راسخون در علم کسی نسبت به آن معرفت ندارد.  که بجز خدواند و
ها  آن   نیاز،  نند و نک   ادعاییداده تا اینکه اهل باطلی که بر میراث علم از کتاب پیامبر چنگ طمع انداختند  

 (1) .(را به پیروی از کسی که والیت امر بدو سپرده شده هدایت کرد ولی از اطاعت از او سرباز زدند...

للقرآن في كل زمان، وال يعرف هذا التأويل إال اإلمام الحجة المنصللللللللللللللب من   تأويهً بل روي أن هناك   
 هللا تعالى: 

تنها امام حجت برگزیده شده از سوی خداوند از   بلکه روایت شده که در هر زمانی تأویلی وجود دارد و
 تأویل آن خبر دارد.

، فمنه ما قد جاً ومنه ما إن للقرآن تأويهً )يقول: قال: سللللمعت أبا عبد هللا  ،عن إسللللحاق بن عمار
 .(2)(لم يجيً، فاذا وقع التأويل في زمان إمام من األئمة عرفه إمام ذلك الزمان

برخی از این تأویل   تأویلی دارد.  قرآن)فرمود:شنیدم که می  گوید از امام صادقاسحاق بن عمار می 
امی از ائمه واقع گردد امام آن  اگر تأویل آن در زمان ام  برخی هنوز وقت آن نرسیده است. واقع شده و

 (3) .(یابدزمان تأویل را در می 

ولهذا يتبين أن تأويل القرآن ومعرفة المحكم من المتشلللللللللللابه مختص باإلمام المعصلللللللللللوم من أوصلللللللللللياً 
 ، وال يمكن أن يعرف عن ميره أبدًا.الرسول محمد 

مختص امام معصوم از اوصیای  متشابه  معرفت محکم و ن وآ شود که تأویل قر بدین گونه واضح می 
 ها هیچ معرفتی به آن ندارد.آن  از  غیرکسی به  و  باشدمی  حضرت محمد اللهرسول

أو  ام المهديللللللل تأويل القرآن في عصر الوهور ال يعرفه إال اإلم  ة أن  للللللل ويتبين أيضًا من الرواية السابق
أو من اتصلل به  ف أن اإلمام المهدي، ولهذا نعر من اتصلل به اتصلااًل مباشلرًا وتحمل ذلك العلم منه
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يعرف عن مريق إفحامه لجميع العلماً في معرفة علم متشلللللللللابه القرآن وُاحكامه، كما اثبت أجداده إمامتهم 
 .عن مريق ذلك العلم الخاص بهم

یا کسی که بطور مستقیم     جز امام مهدیه  نیز از روایت قبلی روشن شد که کسی در عصر ظهور ب 
بدین شکل خواهیم    و  ن معرفت ندارد.آرتباط باشد و این علم را تحمل کرده است به تأویل قر در ا  ایشانبا  

یا کسی که با او در ارتباط است از راه به زانو در آوردن جمیع علما نسبت به علم    دانست که امام مهدی
همانگونه که پدران وی امامت خویش را از طریق همان   قابل شناخت است. ،نآاحکام  ن وآمتشابه قر 

 . هاست ثابت کردندعلمی که خاص آن 

في هذا العلم المقده، فان عجزوا  حمد الحسنأفعلى المتصدين والذين يدعون المرجعية مناقشة السيد 
 ؛نه وصلللي ورسلللول اإلمام المهدياُ ، و حمد الحسلللنأعن ذلك أو لم يسلللتجيبوا لذلك يثبت حق السللليد 

 كما صرحت به الروايات المتواترة. ألن هذا العلم ال يكون إال عند أوصياً الرسول محمد 
  نند در این علم مقدس با سید کمی لذا بر کسانی که متصدی امور دینی هستند و ادعای مرجعیت 

  پاسخ ندادند حقانیت سید احمدالحسن اگر  در این راه عاجز ماندند و احمدالحسن مناقشه کنند. 
است چون این علم همانگونه که روایات تصریح   فرستاده امام مهدی شود که وی وصی وت می بثا

 باشد.نمی  الله جز اوصیای رسول  ه کنند نزد کسی بمی

 والصهة والسهم على محمد وآله األئمة والمهديين.، هلل رب العالمينوالحمد 
 هل.ق 1429 الشيا ناولم العقليلي

 . له االئمه والمهدیینآوالسَلم علی محمد و  ةوالحمدلله رب العالمین والصَل

 ه.ق 1429   شیخ ناظم عقیلی                               
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 سيداحمد الحسن)ع( مقدمه نويسنده: 
 .والحمد هلل رب العالمين

َف ِفي اأْلَْرِ  َوِلُنَعلِ َمُه ِمْن َتْأِويِل اأْلََحاِديِث َوَّللاَُّ َماِلٌب َعَلى َأْمِرِه وَ  نَّا ِلُيوسللُ َلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِه ﴿َوَكَذِلَك َمكَّ
 .(1)ال َيْعَلُموَن﴾

 
 سم هللا الرحمن الرحيمب

 العالمينو الحمد هلل رب 
  غالب  خویش کار بر  خدا  و  آموزیم خواب تعبیر  او به تا تمکین دادیم زمین در را  این چنین یوسف )و

   .(2) (دانندنمی  مردم بیشتر  ولی است،

 يا معشللللر الحواريين لي إليكم حاجة، اقضللللوها لي، قالوا: قضلللليت حاجتك يا):قال عيسللللى بن مريم
أحق الناه بالخدمة العالم،  إن   رو  هللا، فقال  فقام فبسللللللللللل أقدامهم. فقالوا: كنا نحن أحق بهذا يا ،رو  هللا

: بالتواضلللع تعمر ثم قال عيسلللى .إنما تواضلللعت هكذا لكيما تتواضلللعوا بعدي في الناه كتواضلللعي لكم
 .السهل ينبت الزرع ال في الجبل. في (3)ال بالتكبر، وكذلك في السهل ينبت الزرع، ال في الجبل(، الحكمة

اش کنید(. گفتند:  ای گروه حواریون! درخواستی از شما دارم، برآورده )فرمود: عیسی بن مریم
کنیم، ای روح خدا. شروع به شستن پاهایشان نمود. گفتند: ما به انجام این  درخواست شما را برآورده می

  من این  .ترین افراد برای خدمت به مردم است اوار سزدانشمند، )کار سزاوارتریم، ای روح خدا! فرمود:
سپس   .(فروتنی کنیدکه به شما فروتنی کردم، چنین فروتنی کردم تا شما نسبت به مردم چون من 

ر و کند نه با رشد می و تواضع  ، تنها با فروتنی نهال حکمت )فرمود: عیسی جویی؛ چنانچه  ی برتر تکبَّ
 روید، نه بر کوه. یاه در دشت می گ  (4)(کوه بر نه  ، گیاه در دشت بروید
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أيها االخوة األعزاً، ارحموا من في األر  يرحمكم من في السللللللماً، تواضللللللعوا في األر  تعرفوا في 
 .الخلق إلى هللا أرأفهم بعياله حب  أالخلق عيال هللا، و  السماً، واعلموا أن  

کس که در آسمان است، بر شما رحم آورد. در زمین  برادران گرامی! بر اهل زمین رحم آورید تا آن 
ترین خلق  فروتنی و تواضع پیشه کنید تا در آسمان، بلندی یابید و بدانید که خلق، عیال خدایند و محبوب 

 باشد. ها نسبت به عیال او می ترین آن نزد خدا، رئوف 

 
 

ًُ َعَلى اْلُكفَّاِر ، ، أشللداً على الكفار  بينكمكونوا رحماً  ا دَّ ِ َوالَِّذيَن َمَعُه َأشللِ وُل َّللاَّ قال تعالى: ﴿ُمَحمٌَّد َرسللُ
يَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمنْ  َوانًا سللللِ ِ َوِرضللللْ ًه ِمَن َّللاَّ دًا َيْبَتُبوَن َفضللللْ جَّ عًا سللللُ ًُ َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركَّ ُجودِ ُرَحَما َذِلَك   َأَثِر السللللُّ
َتَوى َعَلى َتْبَلَظ َفاسلللللْ ْمَأُه َفآَزَرُه َفاسلللللْ ْنِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج شلللللَ رَّاَع   َمَثُلُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِفي اأْلِ وِقِه ُيْعِجُب الزُّ سلللللُ

اِلَحاِت ِمْنهُ    .(1)ْم َمْبِفَرًة َوَأْجرًا َعِويمًا﴾ِلَيِبيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد َّللاَُّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
  که   کسانی  و  خدا،  پیامبر  محمد)فرماید:گیر باشید. حق تعالی میبا یکدیگر مهربان و بر کافران سخت 

  آیند می  سجده   به  کنند،می  رکوع  که  بینی  را  آنان  مهربان.  یکدیگر  با  و  گیرندسخت   کافران  بر  هستند  او  با
  این  ها است.آن  یچهره  بر که  است  ای سجده  اثر شان نشان  هستند. خدا  خوشنودی و  فضل  جویای  و

  شود  محکم جوانه  آن و بزند  جوانه  که  هستند ایِکشته  چون  که  انجیل، در و  تورات در شانوصف  است 
  میان  از  خدا  آورد. خشم به  را  کافران  که آنجا تا  وادارد، شگفتی  به را کشاورزان و  بایستد  خود پاهای  بر  و

  داده  وعده  بزرگ پاداشی و آمرزش به اندکرده  شایسته کارهای  و اندآورده  ایمان که را کسانی هاآن 
 ( 2).(است 

وعباد هللا  والمرسلللون اً  لللللللللللللللل تعلموا تعاليم األنبياً، واعملوا بها، فسلليرى هللا عملكم ورسللوله واألئمة واألنبي
ًَ اأَلْوَفى﴾، ﴿َوَأْن َلْيَه الصالحون  ِلاْلِْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى * َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى * ُثمَّ ُيْجَزاُه اْلَجَزا

(3).  
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تعالیم انبیا را فراگیرید و به آن عمل کنید که خدا، پیامبرش، ائمه، انبیا، فرستادگان و بندگان صالح  
زود   نیست * و  تَلش کرده است، خود  آنچه  انسان، جز برای  اینکه و)خدا اعمال شما را خواهند دید:

 (1) .(دهند تمام  را پاداشی او آید * سپس  نظر در او  کوشش که است 

فبلاليقين يلأخلذ ابن آدم ويبترف من رحملة هللا، هكلذا قلال نو  النبي وُابراهيم الخليلل وموسللللللللللللللى ، وتيقنوا
ن ليه لالنسللان إال ما أقدر يقينك( و خذ على  ):الكليم وعيسللى المسلليح ومحمد عبد هللا واألئمة األمهار

 .سعى، فباليقين أولياً هللا ُيحيون الموتى وُيشفون المرضى
گیرد، که  شود و کِف دستی از رحمت خدا برمی مند می و به یقین برسید، که فرزند آدم تنها با یقین بهره 

له و ائمه اطهار  چنین نوح پیامبر، ابراهیم خلیل، موسی کلیم، عیسی مسیح، محمد بن عبدالاین 
  یلذ عَ ُخ )اند:فرموده 

َ
ای( جز آنچه  بهره )ی یقینت برداشت کن(، و اینکه انسان رابه اندازه ()ک نِ یق یَ ر ْد ق

 بخشند.کنند و بیماران را شفا می خود کرده، نیست، و اولیای خداوند تنها با یقین، مردگان را زنده می 

 

فمن تيقن أن ال قوة إال بلاهلل أصللللللللللللللبح في عينله   ،اليقين مفتلا  بلاب هللا األعوم واعلموا أيهلا األحبلة أن  
أهون من اللذبلابلة وأحقر، وكيف ال تكون كلذللك في عين من ينلام في  - أمريكلا وأذنلابهلا األراذل -الفراعنلة 

 كهف هللا الحصين.
که یقین دارد هیچ   ی اعظم الهی است، و در چشم آن کس ای عزیزان! بدانید که یقین، کلید دروازه 

ة إال بالله(، فراعنه ـ )نیرویی جز به خداوند نیست  تر و حقیرتر از  ـ پست خواران حقیرشآمریکا و جیره ال قوَّ
 چنین نباشد! شود و چگونه در نظر او که در غار استوار الهی آرمیده، این مگسی می

نتم على أتم له، انوروا هل وزنوا أنفسلللللللللللكم واعرضلللللللللللوها على الحق، لتعلموا مدى اليقين الذي توصلللللللللللل
اليوم، أم أنتم مترددون في مياهب  ن بن عليلللللللللللل استعداد ألْن تعرضوا أنفسكم وأموالكم للتلف مع الحسي
 .ولمات الدنيا الدنية من حب الحياة والجاه والمال والولد 

سید. ببینید  اید را بشناخویشتن را بسنجید و آن را بر حق عرضه بدارید تا وسعت یقینی که دست یازیده 
در معرض نابود شدن   آیا این آمادگی را دارید که امروز خود و اموال خود را همراه با حسین بن علی

 
 . 41تا  39نجم:  -1
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های این دنیای پست و حقیر اعم از حب زندگی، جاه، مال و  های تاریکی قرار دهید، یا اینکه در سیاهی
 فرزندان، بیمناک و ناپایدارید.

 
 
 

  .هو كهف هللا الحصين ذبيح هللا ومريق الحسين سينالح ن  أاعلموا أيها األحبة 
 همان پناهگاه استوار الهی است.  ای عزیزان! بدانید که حسین همان ذبیح الله، و راه حسین

قدم يا بن رسللللللللللول هللا على جند لك أفي هذا الزمان وقالوا   كثيرون راسلللللللللللوا الحسللللللللللين،  أيها األحبة
اْذهَلْب ﴿أمريكلا( قلالوا: )هللا بقليلل من تراث اللدنيلا والخوف من اللدجلال األكبرمجنلدة، فلملا جلاًهم وامتحنهم   فلَ

ُدونَ  اعلِ اِته ِإنلَّا هَلاُهنَلا قلَ َت َوَرللَُّك َفقلَ اُلوَت َوُجُنوِدهِ ﴿، وقلالوا (1)﴾َأنلْ َة َلنَلا اْلَيْوَم ِبجلَ اقلَ ، وأعلاد أهلل الكوفلة (2)﴾ال ملَ
أيديهم ونمقت ألسلللنتهم من البامل، وهم ذراري قتلة الحسلللين بن  في هذا الزمان الكرة فتعسلللًا لهم بما قدمت 

 .علي
ای عزیزان! چه بسیارند در این زمان، کسانی که به حسین نامه نوشتند و گفتند: پیش آی، ای پسر  

ها را با  رسول خدا که تو را لشکری ِگردکرده، فراهم است؛ ولی هنگامی که نزدشان آمد و خداوند آن 
ال بزرگاندکی از میرا   و  تو نشینیم،می  اینجا ما)ها را آزمود، گفتند:آمریکا( آن )ث دنیا و ترس از دجَّ

و اهل    (4) نیست( سپاهش و جالوت تواِن  را ما امروز)و گفتند:  (3) کنید( نبرد هاآن  با و بروید پروردگارت
هایشان به باطل گویا شد،  ی این زمان، چنین تکرار کردند؛ پس برای آنچه پیش فرستادند و زبان کوفه
 هستند.   ها باد! اینها همان فرزندان قاتَلن حسین بن علیساری بر آن نگون 

 
 
 
 

ًً وهم يئن  أو  الوالمين والفراعنة، ون من ومأة قسلللللللم باهلل ما قدمنا عليهم إال بعدما دعونا صلللللللباحًا ومسلللللللا
فلما حللنا بين أوهرهم َعْدوا علينا يقاتلوننا، وسلللل وا علينا سللليفًا لنا في أيمانهم، وأمسلللوا وهيرًا ألعدائهم على 

، رضلللللللللينا باهلل حكمًا ي رسلللللللللول هللاه أعداًه يوم القيامة، وخصلللللللللمهم جد  ؤ أوليائهم، فويل لمن كان أوليا
 لونها ولئه الورد المورود.هم جهنم يصئوالموعد القيامة ومن ورا
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به سوی  ع و زاری  رَّ ض از  اینکه هر صبح و شام ما را با تپس  ها نیامدیم مگر  به سوی آن سوگند،  به خدا  
هنگام که در  آن  اما ؛به تنگ آمده بودند ،ن و فراعنها از ظلم و جور ظالم  در حالی که .فراخواندندخود 
دارانشان،  به جای دوست و  ی آخته به سوی ما کشیدند  مشیر و ش  ندآمدیم با ما به ستیز پرداخت  شانمیان 

  وای بر کسی که در روز قیامت دوستانش دشمنانش باشند، و پس  شان شدند؛یاوری برای دشمنان 
م رسول خدادشمن ت خداوند هستیم و... و... وعده  شان، جدَّ گاه ما قیامت، و  باشد. راضی به حکمیَّ

 باشد! رسند؛ و چه بد جایگاهی برای وارد شوندگانش میی ها است که به آن مجهنم منتظر آن 

 

  .ار هللاليا أنص
  .األنبياً والمرسلين ارليا أنص
  .ار الحسينليا أنص
  .ار اإلمام المهديليا أنص

 ای انصار خدا! 

 ای انصار انبیا و فرستادگان!

 ای انصار حسین! 

 ای انصار امام مهدی! 

اُلوافي أمللانتلله عنللدكم  وانوروا كيف تخلفون اإلمللام المهللدياتقوا هللا وتيقنوا  ا ﴿قللَ ا يللَ انللَ ا َأبللَ كَ  مللَ  ال لللَ
فَ   َعَلى  َتْأَمنَّا ُحونَ  َلهُ   َواُِنَّا ُيوسللللللللُ  َعْنهُ   َوَأْنُتمْ  الذِ ْئبُ   َيْأُكَلهُ   َأنْ  َوَأَخافُ   ِبهِ   َتْذَهُبوا َأنْ   َلَيْحُزُنِني  ِإنِ ي َقالَ *    َلَناصللللللللِ
 . (1)﴾ُلونَ َمافِ 
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در نزد خویش، چگونه    تقوای الهی پیشه کنید و یقین داشته باشید و بنگرید که با امانت امام مهدی
  او  ما خیرخواه  آنکه  حال شماری؟! نمی  امین یوسف بر را ما  که  چیست  پدر! ای: گفتند)کنید:رفتار می

 ( 1).(بخورد  را او  وگرگ شوید غافل  او از ترسممی  و شوممی  غمگین  ببرید، را  او اگر :  هستیم!.... * گفت 

  .والحمد هلل وحده
ُت ِمللََّة آبَلائي ِإبْ ﴿ اِفُروَن * َواتََّبعلْ ِ َوُهْم بِلاآْلِخَرِة ُهْم كلَ ُت ِمللََّة َقْوٍم ال ُيْؤِمُنوَن بِلا َّ اَق ِإنِ ي َتَركلْ حلَ َراِهيَم َواُِسللللللللللللللْ

ِ ِمْن   ِرَك ِبا َّ ِ َعَلْيَنا َوَعَلى النَّاِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِه ال َوَيْعُقوَب َما َكاَن َلَنا َأْن ُنشللللللْ ِل َّللاَّ ًٍ َذِلَك ِمْن َفضللللللْ ْي شللللللَ
 .(2)﴾َيْشُكُرونَ 
 المذنب المقصر 

 و الحمد لله وحده. 

  ام * من کرده  ترک  کافرند، قیامت  روز به  و  ندارند ایمان  یکتا  خدای  به  که  را  کیش و آیین مردمی )من
  دهیم.  قرار خدا شریک را چیز هیچ که َنِسزد را ما و هستم یعقوب و اسحاق و  ابراهیم پدرانم، کیش پیرو
   (3) .(اندناسپاس  مردم بیشتر  ولی  است   داشته ارزانی دیگر مردم بر  و ما بر خدا  که است  فضیلتی این 

 گناهکاِر تقصیرکار

 
  

 
 .13و  11یوسف:  -1
 .  38 – 37یوسف :  -2
 .38و  37یوسف:  -3
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باِ ، َدي اِن الْديِن، ربَّ ماِلِک   َاْلَحْمُد ِ  ِ ربِ  اْلعاَلمِيِن، ياِ ، فاِلِق اإلصلْ ِر الرِ  خ  اْلُمْلِک، ُمْجِري اْلُفْلِک، ُمسلَ
 اْلعاَلمِينِ 

ی  حمد و ستایش مخصوص خداوند، پروردگار جهانیان است؛ کسی که مالک سلطنت، روان کننده 
ر کننده )کشتی ا و پروردگار فرمای روز جزی صبح، حکم ی سپیده ی بادها، شکافنده وجود(، ُمسخَّ

 جهانیان است. 

،اَنها، َو َتْرِجُف اأَلْرُ  َو َعم اَرها، َو َتُموُج اْلبِ  ًُ َو سللُ ما َيِتِه َتْرَعُد السللَّ ِ الَِّذي ِمْن َخشللْ حاُر َو َمْن َاْلَحْمُد ِ  
 َيْسَبُح ِفي َمَمراِتها

ت او، آسمان و ساکنانش می زمین و   غرند وسپاس مخصوص خدایی است که از ترس و خشیَّ
 زنند.ور است موج می لرزند و دریاها و هر آن که در اعماقش غوطه آبادکنندگانش می 

د، َاْلُفللِْک اْلجلاِريَلة ِفي الُلَجِي اْلبلاِمَرة، يَلْأَمُن َمْن َرِکَبهلا َو َيْبِرقُ  لِ  َعلی ُمَحمل د و آِل ُمَحمل  َمْن  ال لُهمَّ صللللللللللللللَ
ُم َلهم ماِرق، َو الْ  ِزم َلُهم الِحقَترَکها، َاْلُمَتقد  ُر َعْنُهْم زاِهق، َو اله   ُمَتَأخ 

های ژرف؛ هر که بر آن سوار  بار خدایا! بر محمد و آل محمد درود فرست؛ کشتی روان در اقیانوس 
ها پیش افتد، از دین خارج است و  شود، ایمنی یابد و هر که آن را رها کند غرق شود. کسی که از آن 

 ها است. ها، ملحق به آن بماند، نابود است؛ و همراه با آنها عقب کسی که از آن 

 ****** 
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 و به مجد تو که بر طور سینا نمایان گشت(.): معنای آنچه در دعای سمات آمده است۶۹پرسش 

وبمجدك الذي وهر على مور سلللللللليناً فكلمت به ): ما معنى ما ورد في دعاً السللللللللمات:۶۹ /سللللللللؤال
ووهورك في جبل فاران برلوات المقدسلللللين ،  ملعتك في سلللللاعيروب،  عبدك ورسلللللولك موسلللللى بن عمران

 وجنود المهئكة الصافين وخشوع المهئكة المسبحين(؟
ْمَت ِبِه )معنای این فقره که در دعای سمات آمده چیست؟ ِذي َظَهَر َعَلی ُطوِر َسْیَناَء َفَکَلَّ َو ِبَمْجِدَك اَلَّ

ِسیَن َو  َعْبَدَك َو َرُسوَلَك ُموَسی ْبَن  ِعْمَراَن َو ِبَطْلَعِتَك ِفي َساِعیَر َو ُظُهوِرَك ِفي َجَبِل َفاَراَن ِبَرَبَواِت اْلُمَقَدَّ
ِحیَن  یَن َو ُخُشوِع اْلَمَلِئَکِة اْلُمَسبِّ اِفَّ درخشش تو( که بر طور سینا نمایان  )و به مجد تو() ُجُنوِد اْلَمَلِئَکِة الَصَّ

ات موسی بن عمران سخن گفتی، و به طلوع تو در  فرستاده ی آن با بنده و گشت، پس به وسیله 
کوهی نزدیک مکه و محل  )( و به ظهور تو در کوه فارانعیسیحضرت محل تولد و بعثت )ساعیر

 گوی(. ( و گروه کثیری از مقدسان و سپاه منظم فرشتگان و خشوع کروبیان تسبیح مناجات پیامبر

وهي األر  المقلدسللللللللللللللة، أي بيلت المقلده وملا حولله.  سللللللللللللللاعير( هي أر  العبلادة والتوحيلد )الجواب:
، الذي ُبعث في سللللاعير هو عيسللللى  فاران( ملجأ االسللللتبفار والتوبة وهي مكة وما حولها. والنبي)و

 . والذي ُبعث في فاران هو محمد 
باشد؛ یعنی بیت المقدس  پاسخ:)ساعیر( سرزمین عبادت و توحید است و همان سرزمین مقدس می

باشد. پیامبری که در ساعیر به  فاران( پناهگاه استغفار و توبه، یعنی مکه و گرداگرد آن می )نو پیرامون آ 
 باشد.  می  و آن که در فاران مبعوث شد، حضرت محمد بعثت رسید حضرت عیسی 

، وهو باب فهو علي م به هللا سبحانه وتعالى موسىأما المجد الذي وهر على مور سيناً فكل  
لم  موسلللى  ا، فحقيقة عصللل موسلللى  اعصللل  ، وعليم موسلللىمكل   فعلي الفي  في الخلق،
 َرلِ ي َمِعيَ   ِإنَّ  هَّ ﴿كَ  بها البحر هي كلمات هللا موسلللى الحقيقية التي شلللق    اعصللل   ، بل إن  اتكن تلك العصللل 

 .علي بن أبي مالب : ، وكلمات هللا واليقينوهي اليقين الراسا في قلب موسى، (1)﴾َسَيْهِدينِ 
سخن   مجد و شکوهی که بر طور سینا نمایان شد و خداوند سبحان و متعال با آن با موسیو اما 

بود،   سخنگو با موسی باشد. علیاست و او باب فیض به سوی خلق می   گفت، حضرت علی
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که در دستش بود( نبود؛ بلکه  )، آن عصاییبود. در واقع عصای موسی  عصای موسی   و علی
  من  پروردگار هرگز،):که با آن دریا را شکافت، عبارت بود از کلمات خداوند  عصای حقیقی موسی

بود؛ و کلمات خدا و   و همان یقین راسخ در قلب موسی  (1) (نمود خواهد راهنمایی مرا و است  من با
 .یقین یعنی علی بن ابی طالب 

سلللبحانه وتعالى ملع في سلللاعير أي ملعة هللا سلللبحانه في سلللاعير، وهللا    وبملعتك في سلللاعير(:)وأما
مث ل هللا سلللللبحانه  والوهور الجزئي مير المكتمل، فعيسلللللى  اإلمهلة، والملعة أي بعيسلللللى بن مريم

 وتعالى في الخلق، ولكن بشللكل مير تام، ولهذا كان بعثه ملعة هللا سللبحانه وتعالى، ولهذا كان عيسلى 
 الملعة تسبق الوهور.  ألن   ؛ممهدًا لبعث محمد 

و به طلوع تو در ساعیر(: یعنی طلوع خداوند سبحان در ساعیر؛ و خداوند  ()َو ِبَطْلَعِتَك ِفي َساِعیَر )او ام
ی شد و طلوع کرد. طلعت به معنی ظهور جزئی ناکامل   سبحان و متعال در ساعیر با عیسی بن مریم متجلَّ

به صورت کامل و از همین  تبلور خدای سبحان و متعال در خلق بود ولی نه    باشد. بنابراین عیسی می
ساز بعثت حضرت  زمینه  رو، بعثت او، طلوع خداوند سبحان و متعال بود و به این ترتیب، عیسی

 باشد؛ چرا که طلوع، پیش از ظهور است.  می محمد

فالرسلول  أي وهور هللا سلبحانه وتعالى، وكان هذا الوهور ببعث محمد :  )ووهورك في جبل فاران(
بوهور هللا  في الللدعللاً عن بعللث محمللد  ر اإلمللامهللا في الخلق، ولهللذا عب  هو  األعوم محمللد 

بعثه هو وهور هللا،  هو هللا في الخلق، وُان   محمداً   إن   يريد أن يقول في الدعاً  سلللللللللللللبحانه، فاإلمام
 نور إلى هللا. رأى هللا، ومن نور إلى محمد  عرف هللا، ومن رأى محمداً  فمن عرف محمداً 

و ظهور تو در کوه فاران(: یعنی ظهور خداوند سبحان و متعال؛ و این  ()َو ُظُهوِرَك ِفي َجَبِل َفاَراَن )
همان خدای در  ـ  حضرت محمدی اعظم ـ صورت پذیرفت. بنابراین فرستاده   ظهور، با بعثت محمد

  خدای سبحان تعبیر نمود. امامخلق است و از همین رو امام در دعا، از بعثت آن حضرت به ظهور 
همان خدای در خلق، و بعثت او، ظهور خداوند   خواهد در قالب دعا بفرماید که حضرت محمدمی

را ببیند خدا را دیده، و   را بشناسد خدا را شناخته، و کسی که محمد است؛ پس کسی که محمد
 نظر افکند، به خدا نظر افکنده است.  کسی که به محمد
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َحاَها * ﴿، قال تعالى:  ن بفضللللل اإلمام المهديحقائق اليوم بدأت توهر وتبي  وهذه ال ْمِه َوضللللُ َوالشلللل 
َها علي بن أبي مالب : ، والقمررسلللللللول هللا محمد : ، والشلللللللمه(1)﴾َواْلَقَمِر ِإَذا َتهَها * َوالنََّهاِر ِإَذا َجهَّ

هو القائم: ، فهو من ته رسلللول هللا، والنهار(2)ألنه هو الذي يوهر ويجلي فضلللل رسلللول هللا  ؛ 
 ومقامه العويم. ، الحقيقي 

  سوگند )فرماید:امروزه به فضل امام مهدی این حقایق در حال ظهور و روشن شدن است. حق تعالی می
  روشن  آن را چون روز به سوگند برآید * و آن  پِی  از چون ماه  به سوگند برآمدن آفتابش * و خورشید و به

باشد که از ِپی پیامبر  می طالب  ، و ماه، علی بن ابیخورشید، پیامبر خدا حضرت محمد (3) کند(.
  ؛ زیرا او همان کسی است که فضل واقعی پیامبر خدا(4)باشدمی   آمده است. روز هم، قائم  خدا

ی می  و مقام عظیم آن حضرت   سازد.را ظاهر و متجلَّ

الشلللللللللللمه هي التي تجلي النهار وتوهره،  ن  أ  الموجودة في هذا العالم الجسلللللللللللمانينه في الحقيقة  أومع 
صللللللحيح أنه وهر  فاإلمام المهدي(، أي الشللللللمه)والنهار إذا جهها:  قال في هذه السللللللورة هللا ولكن  

 للناه. ولكنه في آخر الزمان هو الذي يوهر ويجلي رسول هللا، وتجلى من رسول هللا
کند و  واقع در این عالم جسمانی وجود دارد، این خورشید است که روز را روشن می طبق آنچه در 

کند(.  یعنی روز( را روشن می)سوگند به روز که آن)فرماید:سازد؛ ولی خداوند در این سوره میظاهرش می 
ی و ظهوری از رسول خدا این درست است که امام مهدی باشد؛ ولی در آخر الزمان او  می  تجلَّ

 سازد.را برای مردم روشن و آشکار می است که رسول خدا  کسی

 

 . 3 – 1الشمس :  -1
والشمس وضحاها    )یا بن رسول الله جعلت فداك أخبرني عن قول الله في کتابه المبین :  )للحسین بن علي علیهما السَلم :عن الحارث اِلعور    -2

، قال :    ، یتلو محمداً  والقمر إذا تَلها ( قال: ذاك أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب )( قال : ویحك یا حارث محمد رسول الله ، قال : قلت :
 .79ص  24یمَل اِلرض عداًل وقسطًا ( بحار اِلنوار : ج  من آل محمد والنهار إذا جَلها ( قال : ذلك القائم )قلت قوله :

 . 3تا  1شمس:  -3
عرض کرد: ای فرزند رسول خدا، فدایت شوم! از این سخن خداوند در کتاب مبینش  ن علیاز حارث بن اعور نقل شده است که به حسین ب -4
ْمِس َوُضَحاَها﴿ (. راوی  وای بر تو ای حارث! منظور محمد رسول خداست)( مرا باخبر فرما. فرمود:سوگند به خورشید و برآمدن آفتابش)﴾َوالشَّ

است که از پی   باو امیر المؤمنین علی بن ابی طال)(. فرمود:و سوگند به ماه چون از پِی آن برآید)﴾َتََلَهاَواْلَقَمِر ِإَذا ﴿گوید: عرض کردم: 
َها﴿(. به ایشان عرض کردم:  برآمد  محمد َهاِر ِإَذا َجَلَّ است که زمین  از آل محمد    قائم)(. فرمود:و سوگند به روز چون آن را روشن کند)﴾َوالنَّ

 . 79ص  24(. بحار االنوار: ج کندپر می را از قسط و عدل 
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 ****** 

 

اُصوَن ﴿: معنای سخن حق تعالی ۷۰پرسش  ِتَل اْلَخرَّ
ُ
 گویان(.دروغ آن بر باد مرگ)﴾ق

ينِ  ...ُقِتَل اْلَخرَّاُصوَن ﴿: ما معنى قوله تعالى: ۷۰ /سؤال  ؟  (1)﴾َيْسَألوَن َأيَّاَن َيْوُم الدِ 
 . (2)(بود؟  خواهد ِکی  جزا روز پرسندگویان.... میدروغ  آن بر  باد مرگ)معنای این آیات چیست؟

ونَ ﴿  الجواب: وقمعًا كل تقدير مخالف لتقدير هللا فهو  ،رون ضللللللد تقدير هللا: أي المقد  ﴾ُقِتَل اْلَخرَّاصللللللُ
تقللدير بلاملل كلاذب، فهؤالً هم المقللدرون المخللالفون لتقللدير هللا، المكللذبون بتقللدير هللا وأمر هللا، وهم اللذين 

ألنهم يريدون أن يأتي وفق تقلديرهم هم ال وفق ما قدر له هللا سللللللللللللللبحلانه ؛ وال يؤمنون به  يكلذبون بالقلائم
 وتعالى.

ِتَل ﴿ پاسخ:
ُ
اُصوَن ق خَلف تقدیر خداوند، تقدیر   مرگ باد بر آن دروغگویان(: یعنی کسانی که بر)﴾ اْلَخرَّ

کنند و به طور قطع هر تقدیری که خَلف تقدیر الهی باشد، تقدیری باطل و دروغین است. اینها همان  می
انگارند؛ همان  دروغ می کنند و تقدیر و امر خداوند را کسانی هستند که بر خَلف تقدیر الهی تقدیر می 

خواهند آن حضرت مطابق  ها می آورند؛ چرا که آن کنند و به او ایمان نمیرا تکذیب می  کسانی که قائم
ر ساخته است.  ها بیاید و نه برتقدیر آن   اساس آنچه خداوند سبحان و متعال برایش مقدَّ

 
 
 
 
 

اُهونَ ﴿ لقوم مبمورون بلاللدنيلا، سللللللللللللللاهون عن اآلخرة والبيلب هؤالً ا ن  إ: أي ﴾اللَِّذيَن ُهْم ِفي َمْمَرٍة سللللللللللللللَ
. فه همَّ لهم إال الدنيا، وهم معرضلللللللون عن  ، فهم سلللللللاهون بالدنيا واللهث وراًها عن القائم والملكوت 

القائم والجهاد بين يديه، والعناً والتعب في سللبيل إعهً كلمة هللا. فهم أهل الدنيا في ممرٍة سللاهون، والدين 
ألنه  ؛ولكنهم مير مسلللللللتعدين لنصلللللللرته  يتكلمون به ويحدثون الناه به،   (3)على ألسلللللللنتهم قٌ لعِ  والقائم

 ويعر  حياتهم ومصالحهم للخمر. يعار  دنياهم

 

 . 12 – 10الذاریات :  -1
 . 12 - 10ذاریات:  -2
الناس عبید الدنیا، والدین لعق علی ألسنتهم، یحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبَلء قل الدیانون( وهي ):کما قال اْلمام الحسین  -3

 کافیة لمن تدبرها. 
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ِذیَن ُهْم ِفي َغْمَرٍة َساُهوَن ﴿ اند(: یعنی این گروه در دنیا  آنان که به غفلت، در جهل فرو مانده )﴾الَّ
اند و به دنبال  غافل شده   ی دنیا از قائمها به وسیله اند. آن ملکوت غافل ور، و از آخرت، غیب و  غوطه 

ل    زنند. اینان، هیچ همَّ و غمی جز دنیا ندارند، و از قائمَله می  دنیا( َله)آن و جهاد در پیشگاه او، و تحمَّ
جهل فرو   ی الله گریزانند. اینها همان اهل دنیا هستند که درسختی و مشقت در راه برافراشتن کلمه 

گشایند و از آن با مردم سخن  به آن زبان می ( 1).شان است ی زبان ، لقلقه اند، و دین و قائممانده 
ها ناسازگار است و زندگی و  گویند ولی برای یاری رسانیدنش آمادگی ندارند؛ چرا که با دنیای آن می

 اندازد. منافعشان را به خطر می 

 
 
 
 

ينِ ﴿ َألوَن َأيَّاَن َيْوُم الدِ  اآلن فه   القائمنهم يقولون ال يقوم  أ: هذا عذر خبيث يعتذرون به، وهو ﴾َيسلللللْ
 . (2)يزال الكثير، فالدين بخير ولم ينتشر الفساد والجور والولم في كل مكان

یِن ﴿ اَن َیْوُم الدِّ یَّ
َ
ُلوَن أ

َ
پرسند روز جزا ِکی خواهد بود؟(: این عذر خبیث و ناپاکی است که آن را  می)﴾َیْسأ

کند و هنوز زمان زیادی باقی است.  نمی گویند اکنون قائم قیام دهند؛ اینکه می آویز خود قرار می دست 
 (3) .دین َبر ِخیر و پابرجا است، و فساد و ظلم و ستم در همه جا منتشر نشده است 

، هؤالً   وكأنهم ال يرون األر  ملئت ولمًا وجورًا بأمريكا وأتباعها، بل ولهم هم(، ان يوم الديني  أ)فلللللللللللل 
، حتى أوصللهم فسلادهم إلى معاداة (4)ويحسلبون أنهم يحسلنون صلنعاً الذين يد عون تمثيل الدين فهم مفسلدون  

يعني ذهاب رئاسلتهم  قيامه  ، ولكنهم يعلمون أن  مع أنهم يعيشلون بفضلله، وتحت ول اسلمه  القائم
وعن نصلللللللللللللرته، فهم  وتقديه الُجه ال لهم، وبالتالي يحاولون صلللللللللللللرف الناه عن القائم  الدينية الباملة

 !!!يسألون أيان يوم الدين، (5)إنهم يرونه بعيدًا()ً:المذكورون في الدعا

 
شان است. هنگامی که زندگیشان سرشار است  ی زبانمردم، بندگان حقیر دنیا هستند و دین، لقلقه)فرماید:می  طور که امام حسینهمان -1

 (. گردندداران واقعی اندک می ها قرار گرفتند دیندین گرایند، ولی هنگامی که در تنگنای بحران 
المصلح المنتظر لماذا( )حاکمیـة الله ال حاکمیـة الناس(، راجع: فصـل)في کتاب یوجد تعلیق مفیـد جدًا بهذا الشأن للسید أحمـد الحسن -2

 . 38: ص
: مصلح منتظر، 2فصل  )تعلیق بسیار مفیدی در این خصوص وجود دارد. به   حاکمیت خداوند، نه حاکمیت مردم( سید احمدالحسن)در کتاب  -3

 چرا؟( مراجعه نمایید. 
ْل َهْل  )قال تعالی :  -4

ُ
ُهْم ق نَّ

َ
ْنَیا َوُهْم َیْحَسُبوَن أ ِذیَن َضلَّ َسْعُیُهْم ِفي اْلَحَیاِة الدُّ ْعَمااًل * الَّ

َ
ْخَسِریَن أ

َ
ُئُکْم ِباِْل  .104  –  103ُیْحِسُنوَن ُصْنعًا ( الکهف :    ُنَنبِّ

اللهم لنا ظهوره، أنهم یرونه بعیدًا ونراه  اللهم اکشف هذه الغمة عن هذه اِلمة بحضوره، وعجل )فیها : فقرة من دعاء العهد یقول اْلمام -5
 .552قریبًا، برحمتك یا ارحم الراحمین( مصباح المتهجد : ص
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یِن ﴿پس  اَن َیْوُم الدِّ یَّ
َ
بینند زمین با آمریکا و پیروانش و حتی با  روز جزا ِکی خواهد بود؟(؛ گویی نمی)﴾أ

ها پر از ظلم و جور شده است؛ همین کسانی که ادعای نمایندگی دین دارند، فاسدانی هستند و  خود آن 
رسانیده است.     ها را به دشمنی با قائمتا آنجا که فسادشان آن   (1)دهند؛پندارند کار نیک انجام میمی

دانند قیام آن حضرت  کنند، ولی میی مبارکش زندگی می با اینکه به فضل و برکت آن حضرت و در سایه 
کوشند مردم را از  ین رو می ها توسط جاهَلن؛ از اشان و تقدیس آن یعنی از کف رفتن ریاست دینی باطل 

ُهْم َیَرْوَنه)قائم  و یاری دادن آن حضرت منصرف کنند. اینها کسانی هستند که در دعای ها  آن )(2) ا(َبِعیدً   ۥِإنَّ
 پرسند روز جزا چه هنگام خواهد بود!!ها یاد شده است؛ می بینند( از آن آن را دور می

 ****** 

 

 شود؟عبادات ما از گناهان بزرگ محسوب می: آیا این صحیح است که ۷۱پرسش 

إن ماعاتنا من كبائر الذنوب عند ): يقول السللللليد الخميني رحمه هللا في األرلعين ما معناه:۷۱ /سلللللؤال
 ما مدى صحة هذا القول؟  ،هللا(

طاعات ما نزد خداوند جزو گناهان  )گوید:در کتاب اربعین مطلبی با این مضمون می سید خمینی
ت دارد؟ کبیره می   باشد(. این گفته تا چه حد صحَّ

نوع أداً الناه   الجواب: إذا كان يقصلللللد نفه الماعة فه، أما إذا كان يقصلللللد األداً فنعم. وسلللللبب أن  
وهم في الصلهة   عن هللا سلبحانه وتعالى  مافلون الناه ال يعرفون من يعبدون، بل معوم    أنهم للماعة ذنب 
 فتتقاذفهم األفكار كاألمواج يمينًا وشمااًل.  ،بين يديه

ایشان خود طاعت باشد، خیر؛ ولی اگر مقصودش ادای طاعت باشد، آری صحیح   اگر منظور پاسخ:
شود؛ چرا  سوب می ها گناه محاست؛ و این به آن سبب است که نوع ادای طاعت توسط مردم، برای آن 

 
ُئُکم﴿فرماید: حق تعالی می  -1 ْل َهْل ُنَنِبَّ

ُ
ْعَمـًَل  ق

َ
ِذیَن َضَلَّ َسْعُیُهْم ِفي  * ِباالْخَسِریَن أ ُهْم ُیْحِسُنوَن ُصْنًعا اَلَّ َنَّ

َ
ْنَیا َو ُهْم َیْحَسُبوَن أ بگو: آیا  )﴾اْلَحَیو'ِة الُدَّ

آگاه کنیم که کردار چه کسانی بیش از همه به زیانشان بود؟ * آن پنداشتند کاری نیکو شان در زندگانِی دنیا تباه شد و میهایی که کوشش شما را 
 .104و  103(. کهف: دهندی انجام م

ُهْم َیَرْوَنُه َبِعیدا)فرماید:در آن می فرازی از دعای عهد که امام -2 ْل َلَنا ُظُهوَرُه ِإنَّ ِة ِبُحُضوِرِه َو َعجِّ مَّ
ُ
َة َعْن َهِذِه اِْل َو َنَراُه   اللُهمَّ اْکِشْف َهِذِه اْلُغمَّ

اِحِمیَن  ْرَحَم الرَّ
َ
ِریبا ِبَرْحَمِتَك َیا أ

َ
ت با حضور آن حضرت برطرف کن، و در ظهورش برای ما شتاب فرما، که دیگران  ()ق خدایا! این اندوه را از این امَّ

 .552!(. مصباح المجتهد: ص ترین مهربانانات، ای مهربان بینیم، به مهربانی بینند، و ما نزدیک میظهورش را دور می 
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تر مردم هنگام نماز در حضور خداوند سبحان  کنند، و حتی بیش دانند چه کسی را عبادت می ها نمی که آن 
 کشاند.  ها را به راست و چپ میگوناگون( همانند امواج، آن )اند و افکارو متعال، از او غافل 

عويم تكلمه وترجو أن يكلمك، ولتتضلح الصلورة أكثر أضلرب هذا المثال: فلو أنك أقبلت على شلخص 
فلما أقبل عليك أشلللللللللحت بوجهك عنه يمينًا أو شلللللللللمااًل لتعبث بجيفة ملقاة على األر ، أال يبضلللللللللب هذا 

 ثم أال يصفك الناه بأنك سفيه؟   ؟ئموأنت مخ نه على حقإيك؟ ثم إذا مضب أال يقول الناه العويم عل
به سوی شخص بزرگی   زنم: تصور کن شما رومی برایتان تر شود، مثالی برای اینکه موضوع روشن 

ه و با شما صحبت کند، ولی هنگامی که وی  وگو میای و با او گفت نموده  کنی و امید داری او به شما توجَّ
ه شوی و با الشه رو به سوی شما می  ی مردار  نماید شما از او چهره برگردانی و به چپ و راست متوجَّ

گیرد؟ و آیا  الشأن بر شما خشم نمین افتاده، مشغول شوی. آیا این شخص عظیم بدبویی که بر روی زمی
آورند؟ و آیا مردم شما را  گویند او حق دارد و شما را خطاکار به شمار نمیاگر خشمگین شود، مردم نمی

 خوانند؟! سفیه نمی

فهو أيضللللللًا ممن  هللا في صللللللهته بخشللللللوع وخضللللللوع وتذلل، إلىوحتى الذي ال تتقاذفه األفكار وينقمع  
 يشيح بوجهه عن هللا سبحانه بقدر جهله باهلل سبحانه وتعالى. 

ه دارد و افکار مختلف او را   ل فقط به خدا توجَّ حتی کسی که در نمازش، با خشوع و خضوع و تذلَّ
ی کسانی است که به مقدار جهلی که نسبت به خدای سبحان دارد، از او  رباید، او نیز در زمره نمی
 باشد. ن میگرداروی

 ****** 

 .ارتباط بین داستان اصحاب کهف و موسی  و عاِلم و ذوالقرنین و قائم  :۷۲پرسش 

ولين ،  والعالم أو ذي القرنين : هل هناك ارتباط بين قصلللللة أصلللللحاب الكهف وموسلللللى۷۲ /سلللللؤال
 ه؟ئأو عهمات وهوره أو زمان وهوره أو أصحابه وأنصاره أو أعدا القائم

های ظهور آن حضرت یا  یا نشانه ، عاِلم  یا ذوالقرنین، و قائم  آیا بین اصحاب کهف، موسی
 زمان ظهور یا اصحاب و انصار و دشمنان ایشان ارتباطی وجود دارد؟ 
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رجال مؤمنين عددهم سللللبعة كفروا   وهي باختصللللار قصللللة، معروفة( أصللللحاب الكهف)الجواب: قصللللة 
 بالماموت في زمانهم، والمتمثل بجهتين:

 األولى: هي الحاكم الوالم الجائر الكافر. 
 فوا دين هللا وشريعته.والثانية: هي علماً الدين الضالون الذين حر  

اصحاب کهف( معروف است و به اختصار، داستان هفت مرِد مؤمن است که به طاغوت  )پاسخ:داستان
 مان خود کافر شدند، و از دو جهت نمود دارد:ز

 اول: حاکم ظالم ستمگر کافر.

   دوم: علمای گمراه دین که دین خدا و شریعت الهی را تحریف کردند.

ُيعبد من  إلهاً نفسه من دون هللا، الحاكم الجائر نصب   ُيعبد  إلهاً نصب نفسه  الماموت  ؛  من هذين فكل  
أنفسلللللهم آلهة في أمور الدنيا ومعاش العباد وسلللللياسلللللتهم، والعلماً مير العاملين الضلللللالون نصلللللبوا  دون هللا 

ر هؤالً الفتيللة من عبللادة المللاموت، وكفروا في أمور الللدين والشللللللللللللللريعللة. وهكللذا تحر   يعبللدون من دون هللا
، واإليمان   سللللللللللبحانهبأن عر فهم مريقه    فزادهم هللا هدى ،هو أول الهدىبالماموت. وهذا الكفر بالماموت  

اُهْم هلُدى﴿، بله، والعملل إلعهً كلمتله سللللللللللللللبحلانله وتعلالى ٌة آَمُنوا ِبَرلِ ِهْم َوِزْدنلَ َواُِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم ﴿، (1)﴾ِإنَُّهْم ِفْتيلَ
 .(2)﴾ْئ َلُكْم ِمْن َأْمِرُكْم ِمْرَفقاً َوَماَ ْعُبُدوَن ِإالَّ َّللاََّ َفْأُووا ِإَلى اْلَكْهِف َيْنُشْر َلُكْم َرلُُّكْم ِمْن َرْحَمِتِه َوُيَهي ِ 

هر کدام از این دو مورد، طاغوتی است که خودش را در مقام خدایی که به جای خداوند عبادت  
شود، قرار داده است. حاکم ستمکار، خود را در مقام خداوندی قرار داده که در امور مربوط دنیا و  می

عمل گمراه نیز، خود را در مقام  شود. علمای بی تدبیرشان، عبادت می معیشت بندگان و سیاست و 
اند. به این ترتیب، این  گیرد، منصوب کرده خداوندگاری که در امور دین و شریعت مورد پرستش قرار می 

جوانان، از عبادت طاغوت آزاد شدند و به طاغوت کفر ورزیدند. این کفر به طاغوت، نخستین گام هدایت  
ی خدای  ها و ایمان آوردن به آن و تَلش برای برافراشتن کلمه وند با شناسانیدن راه خود به آن است. خدا

  بودند آورده  ایمان پروردگارشان به بودند که  مردانیجوان  هاآن )شان بیفزود:سبحان و متعال، بر هدایت 

 

 . 13الکهف :  -1
 . 16الکهف :  -2
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  را  دیگری خداِی  یکتا خدای جز و ایدجسته کناره  خود قوم از اگر)، (1)افزودیم( شانهدایت  بر نیز ما و

   .(2) بدارد( مهیا  آن را در تاننعمت  و دارد ارزانی شما بر خویش  رحمت  خدا و برید  پناه  غار  به پرستید،نمی

هم فتية في الكوفة وفتية في البصلللرة، كما في الروايات عن   وأصلللحاب الكهف في زمان قيام القائم
مع  ، ورأه الحسلللللللللين بن علي(3)أهل البيت  نمق مرات عديدة، وفي أكثر من مرة سلللللللللُ

ر هذه يكر    (4)
ِقيِم َكاُنوا مْن آَياِتَنا َعَجباً ﴿اآلية:   َحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ ْبَت َأنَّ َأصللللللللللللْ مع يقرأ منها ف(5)﴾َأْم َحسللللللللللللِ َأنَّ ﴿قط: ، وسللللللللللللُ

ِقيِم َكاُنوا ِمْن آَياِتَنا َعَجباً    .(6)﴾َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ
گروهی از جوانان در کوفه و گروهی از جوانان در بصره هستند،   اصحاب کهف در زمان قیام قائم

و    (8)سر حسین بن علی چندین بار به سخن درآمد (7).و این مطلب در روایات اهل بیت  روایت شده است 
ِقیِم َکانُ ﴿کرده: چند بار شنیده شد که این آیه را تکرار می ْصَحاَب اْلَکْهِف َوالَرَّ

َ
َنَّ أ

َ
ْم َحِسْبَت أ

َ
وا ِمْن آَیاِتَنا  أ

اند؟( و شنیده شده که  بوده  ما انگیزشگفت  هاینشانه از رقیم و کهف اصحاب ایپنداشته  آیا)(9) ﴾َعَجباً 

 
 . 13کهف:  -1
 . 16کهف:  -2
  من ظهر الکوفة سبعة وعشرین رجًَل، خمسة عشر من قوم موسی یخرج القائم)، قال:عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله -3

، وسلمان، وأبا دجانة اِلنصاري، والمقداد، ومالکا اِلشتر، فیکونون الذین کانوا یهدون بالحق وبه یعدلون، وسبعة من أهل الکهف، ویوشع بن نون
 .386ص 2ن یدیه أنصارًا وحکامًا( اْلرشاد للشیخ المفید : جبی 
ه قال : -4 ا مرَّ به )عن زید بن أرقم أنَّ ا حاذاني سمعته یقرأ: - أي رأس الحسین -لمَّ أم حسبت أنَّ  )عليَّ وهو علی رمح وأنا في غرفة لي ، فلمَّ

قیم کانوا من آیاتنا عجبًا( فقفَّ  شعري عليَّ ونادیت : رأسك یابن رسول الله، أعجب وأعجب( مستدرك سفینة أي قام( والله )أصحاب الکهف والرَّ
 .11ص 4البحار : ج

 . 9الکهف :  -5
 .13ص 4مستدرك سفینة البحار : ج -6
آورد، که  از یاران خاص خود( را از پشت کوفه بیرون می )بیست و هفت تن قائم)کند که فرمود:روایت می  الله  مفضل بن عمر از ابو عبد -7

ت موسی پانزده تن از آن باشند، به همراه یوشع بن نون، ها اصحاب کهف می کنند و عدالت دارند و هفت تن از آنکه به حق هدایت می  ها از امَّ
ت به فرمان او می سلمان، ابودجانه انصاری، مقداد و مالک اشتر. این بیست و هفت تن، یاران قائم  باشند(.و فرماندهان امَّ

ـ در حالی که بر سر نیزه بود و من نیز در اتاقم  یعنی سر امام حسیناز زید بن ارقم روایت شده است: »هنگامی که از مقابل من عبور داده شد ـ -8
ِقیِم کَ ﴿فرمود: بودم، شنیدم که می ْصَحاَب اْلَکْهِف َوالَرَّ

َ
َنَّ أ

َ
ْم َحِسْبَت أ

َ
های  ای اصحاب کهف و رقیم از نشانه آیا پنداشته)﴾اُنوا ِمْن آَیاِتَنا َعَجباً أ

آورتر ی شما ای فرزند رسول خدا، شگفت (. به مجرد شنیدنش، ایستادم و موی بر اندامم راست شد و عرض کردم: سر بریده انگیز ما بوده اند؟شگفت
 .11ص  4البحار: ج آورتر است(. مستدرک سفینة است و بسیار شگفت 

 . 9کهف:  - 9
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ِقیِم َکاُنوا ِمْن آَیاِتَنا  ﴿از این آیه فقط این قسمت را قرائت فرموده است:  ْصَحاَب اْلَکْهِف َوالَرَّ
َ
َنَّ أ

َ
أ

   (1).اند (  بوده  ما انگیزشگفت  هاینشانه  از رقیم و  کهف اصحاب) ﴾َعَجباً 

، وينتقمون ينلهم الذين يأخذون بثأر الحس  -  وهم أصحاب القائم  -أصحاب الكهف    وذلك ألن  
مع رأه الحسلللين،  من الوالمين، ويقلبون أمر الوالمين رأسلللًا على عقب  َيْعَلمُ ﴿:  أيضلللًا يقرأ ولهذا سلللُ  َوسلللَ

 .(2)﴾َينَقِلُبونَ  ُمنَقَلبٍ  َأيَّ  َوَلُموا الَِّذينَ 
خواهی حسین  باشندـ همان کسانی هستند که به خون که همان یاران قائم  می چرا که اصحاب کهف ـ 

کنند و از همین رو از سر  رو می  و گیرند و حکومت ستمگران را زیرخیزند، از ستمگران انتقام می برمی
  به   که  خواهند دانست   زودی   به  کارانستم  و)ه است:حسین  شنیده شده که این جمله را نیز قرائت فرمود

 .(3) گاهی بازخواهند گشت(بازگشت  چه

باهلل، يؤمنون   قوم عابدون مخلصللللون هلل سللللبحانه وتعالى، ال يرون القوة إال  وكذلك أصللللحاب القائم
باهلل وعليه يتوكلون ويقارعون أكبر قوى الولم واالسلللللتكبار على األر ، وهي المملكة الحديدية التي أكلت 

  .(5)، وهي متمثلة اآلن بأمريكا دولة الشيمان(4)دانيالوداست كل الممالك على األر  كما أخبر عنها 
اوند سبحان و متعال هستند که نیرو و  پیشه برای خدهمچنین اصحاب قائم  گروهی عابِد اخَلص 

ترین و  کنند و با بزرگ آورند و بر او توکل می بینند، به خدا ایمان میقدرتی جز قائم به خداوند نمی
خیزند؛ با همان مملکت آهنینی که  قدرتمندترین نیروهای ظلم و استکبار بر روی زمین به مبارزه برمی

تمام ممالک روی زمین را خورده و لگدکوب کرده است؛ و این مملکت  (  6)طور که دانیال خبر داده،همان 
   (7)باشدـ  متبلور می دولت شیطان اکنون در آمریکا ـ آهنین هم 

 
 .13ص  4مستدرک سفینة البحار: ج  - 1
 . 227الشعراء :  -2
 . 227شعرا:  -3
 االصحاح السابع .  –سفر دانیال  -4
أکثر یمکن مراجعة ما ذکره السید أحمد الحسن -5  ( . 15/ إجابة سؤال 1الجواب المنیر : ج)في للتوضیح 
 سفر دانیال: اصحاح هفتم.  - 6
 ذکر فرموده است مراجعه نمایید. 15پاسخ سوال  1های روشنگر: ج در پاسخ  توانید به آنچه سید احمد الحسنبرای توضیحات بیشتر می - 7
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مع رأه الحسلين ألنه لن يأخذ بثأره إال من كانوا مصلداقًا   ،(1)﴾ِبا َِّ  ِإالَّ  ُقوَّةَ   اَل ﴿يقرأ أيضلًا:  ولهذا سلُ
  .﴾ِبا َِّ  ِإالَّ  ُقوَّةَ  اَل ﴿لهذه اآلية الكريمة: 

  نیروی  جز نیرویی  هیچ)شنیده شد که این جمله را نیز خوانده است: از همین رو از سر حسین 
چرا که فقط کسانی که مصداق این آیه کریم باشند، انتقام خون او را خواهند گرفت:    (2) خداوند نیست(

َة ِإالَّ بِ ﴿ وَّ
ُ
 خداوند نیست(. نیروی جز نیرویی هیچ )﴾للهِ ا اَل ق

مع منه:   أنهم لما صلللللللللبوا رأسلللللللله)رواية:وفي  َيْعَلمُ ﴿على الشللللللللجر سللللللللُ  ُمنَقَلبٍ  َأيَّ  َوَلُموا  الَِّذينَ  َوسللللللللَ
 . (3)(﴾َينَقِلُبونَ 

ِذیَن  ﴿هنگامی که سر حسین را بر درختی کردند، از او شنیده شد: )در روایت آمده است: َوَسَیْعَلُم اَلَّ
َيَّ ُمْنَقَلٍب َیْنَقِلُبوَن 

َ
گاهی بازخواهند  بازگشت  چه به که خواهند دانست  زودی به کارانستم و)﴾َظَلُموا أ
 ( 4).گشت(

مع أيضلللللًا صلللللوته)و مع أيضلللللًا يقرأ  ،﴾ِبا َِّ  ِإالَّ  ُقوَّةَ   اَل ﴿:   بدمشلللللق يقول سلللللُ َحاَب ﴿ :وسلللللُ َأنَّ َأصلللللْ
ِقيِم َكاُنوا ِمْن آَياِتَنا َعَجباً   . (5)(بن رسول هللا فقال زيد بن أرقم: أمرك أعجب يا ،﴾اْلَكْهِف َوالرَّ

َة ِإالَّ ﴿خواند: همچنین در دمشق از او شنیده شد که می)و وَّ
ُ
خداوند   نیروی جز نیرویی هیچ)﴾بالله اَل ق

ِقیِم َکاُنوا ِمْن آَیاِتَنا َعَجباً ﴿نیست( و همچنین:  ْصَحاَب اْلَکْهِف َوالَرَّ
َ
َنَّ أ

َ
  از  رقیم و کهف اصحاب) ﴾أ

انگیزتر است، ای فرزند  گفت: امر تو شگفت  اند (. سپس زید بن ارقمبوده  ما انگیز شگفت  های نشانه 
 ( 6).پیامبر خدا!(

  .(7)الكهفينمق بآية سورة  زيد بن أرقم سمع الرأه الشريف ن  أ رحمه هللا()وروى الشيا المفيد 

 

 . 39الکهف :  -1
 . 39کهف:  - 2
 .11ص 4مستدرك سفینة البحار : ج -3
 .11ص  4مستدرک سفینة البحار: ج  -4
 . 304ص 45، بحار اِلنوار : ج 61ص 4المناقب البن شهراشوب : ج -5
 . 304ص  45؛  بحار االنوار: ج   61ص  4مناقب ابن شهر آشوب: ج  - 6
 . 121ص 45بحار اِلنوار : ج -7
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ی ای از سوره شنید که آیه   روایت کرده است که زید بن ارقم از سر شریف آن حضرت  و شیخ مفید
 ( 1) .خواندکهف را می

أعجب من أصللللللللللحاب الكهف قتلي )يقول: وروى عن المنهال بن عمرو أنه سللللللللللمع رأه الحسللللللللللين
  .(2)(وحملي

آورتر از اصحاب کهف،  شگفت )گوید:از منهال بن عمرو روایت شده از سر حسین شنیده است که می
 ( 3).کشتن من و بر نیزه کردن سرم است(

هم بع  المخلصللين من أصللحاب رسللول   أصللحاب الكهف الذين يبعثون مع القائم  أما ما روي أن  
فليه المقصلللود هم أنفسلللهم، بل المراد في هذه  ،كمالك األشلللتر وأصلللحاب أمير المؤمنين علي، هللا

هو نوير مالك   أصللللللحاب القائم  من رجهً هناك   ن  إ، أي حاب القائمهو نوائرهم من أصلللللل الروايات 
وماعة هللا واألخهق الكريمة وكثير من الصلفات   في الشلجاعة والحنكة والقيادة والشلدة في ذات هللااألشلتر  

  .فلذلك يصفه األئمة بأنه مالك األشتر، األشترمالك التي امتاز بها 
شوند، برخی از  مبعوث می  اینکه اصحاب کهف که با قائماما آنچه روایت شده مبنی بر 

باشند، منظور  پیشگاِن اصحاب پیامبر خدا و اصحاب امیر المؤمنین علی مانند مالک اشتر می اخَلص 
باشد؛ یعنی در اصحاب  می   خود اینها نیست بلکه مراد در این روایات، افرادی نظیر آنها از اصحاب قائم

که در شجاعت، زیرکی، فرماندهی، شدت در ذات خداوند، طاعت خداوند،  مردی وجود دارد  قائم
باشد؛ هایی که مالک اشتر از آنها برخوردار بود، نظیر او می اخَلق بزرگوارانه و بسیاری از صفات و ویژگی 

 کنند.   از همین رو، ائمه او را به مالک اشتر توصیف می 

، كالشلاعر الحسليني يصلف نزول علي م أهل البيت وهذا ليه ببعيد عن الفصلحاً والبلباً وسلاداته
وذلك لشللللدة شللللبه علي ؛ نزل إلى سللللاحة المعركة األكبر إلى سللللاحة المعركة فيقول ما معناه: إن محمداً 

الذين محضللللللللوا الحق محضللللللللًا   أصللللللللحاب األئمة ، مع أن  َخلقًا وُخلقًا برسللللللللول هللا محمد  األكبر
، وفي زمن آخرهم وهو آخر قللائم بللالحق من آل ر مهللديللاً عشلللللللللللللل  االثنيبعللد يعودون ويكرون في الرجعللة 

 
 . 121ص  45بحار االنوار: ج  - 1
 . 188ص 45بحار اِلنوار : ج -2
 . 188ص  45بحار االنوار: ج  - 3
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 عقب له وال األخير ال  األخير أو القائم ، وهذا المهديالذي يخرج عليه الحسلين بن علي محمد 
 .(1)لهولد 

بعید نیست. همانند آن شاعر حسینی   اهل بیت چنین چیزی از اهل فصاحت و بَلغت و سادات آنها، 
  ی وارد معرکه  محمد)گوید:علی اکبر به میدان جنگ شعری با این مضمون می که در توصیف ورود 

جنگ شد( و این به خاطر شباهت بسیار زیاد علی اکبر از نظر اخَلقی و ظاهری به پیامبر خدا حضرت  
باشد. از سوی دیگر آن دسته از یاران ائمه که با اخَلص تمام حق را یاری کردند و با حق  می محمد

ون دوازده بودند، پ  و در زمان آخرینشان که آخرین قائم به حق از آل محمد گانهس از مهدیَّ
کند و این مهدی آخر یا  کنند؛ کسی که حسین بن علی بر او خروج می گردند و رجعت میباشد، بازمیمی

 (2).قائم آخر، نه عقبی دارد و نه فرزندی

وقع في نفسللله ما أتاه هللا من العلم بعد أن  موسلللى  فهي أن   موسلللى مع(  مالعالِ  )قصلللةأما 
 باتباعأن يدركه ويأمره    مه هللا سلللللبحانه وتعالى على مور سللللليناً، فأمر هللا سلللللبحانه وتعالى جبرائيلكل  

كانت القصلللللللة التي وردت في القرآن ، و (3)في ملب العالم ويوشلللللللع فارتحل موسلللللللى ،العالم
 هي:  وفيها ثهث أمور

 

فقال له: أنت إمام ؟ قال: نعم، فقال له: إني سمعت   دخل علي بن أبي حمزة علی أبي الحسن الرضا)عن الحسن بن علي الخزاز، قال: -1
ل جعفر، إنما قال جعفر: جدك جعفر بن محمد علیهما السَلم یقول: ال یکون االمام إال وله عقب؟ فقال: أنسیت یا شیخ أم تناسیت؟ لیس هکذا قا

  ال یکون االمام إال وله عقب إال االمام الذي یخرج علیه الحسین بن علي علیهما السَلم فانه ال عقب له، فقال له: صدقت جعلت فداك هکذا 
 .251ص 25سمعت جدك یقول( بحار االنوار : ج

(. پس  بله)واردشد وگفت: شما امام هستید. فرمودند: الحسن امام رضااز حسن بن علی خزاز روایت شده است: »علی بن ابی حمزه بر ابو  -2
فراموش )(. فرمود:نسلی( داشته باشد)امامی نخواهدبود مگر اینکه َعَقبی)فرمود:شنیدم که می به او عرض کرد: من از جدت جعفر بن محمد

فرزندی( داشته  )ایشان فرمودند: امامی نخواهد بود مگر اینکه عقبیاینگونه نفرمود؛ بلکه  زنی؟! جعفرکردی ای شیخ یا خود را به فراموشی می
(. پس به او عرض کرد: فدایت شوم راست گفتی. به شود؛ چرا که او عقبی نخواهد داشتبر او خارج می باشد؛ مگر آن امامی که حسین بن علی

 . 251ص  25فرمود«.  بحار االنوار: ج همین صورت شنیدم که جدت می
أن یتبعه  قریشًا بخبر أصحاب الکهف قالوا: أخبرنا عن العالم الذي أمر الله موسی ..... لما أخبر رسول الله ):38ص 2تفسیر القمي جفي  -3

ْمِضَي ُحُقباً : ﴿وما قصته، فأنزل الله عز وجل
َ
ْو أ

َ
ْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْیِن أ

َ
ی أ ْبَرُح َحتَّ

َ
قال: وکان سبب ذلك أنه لما کلم الله موسی  ﴾،  َوِإْذ قاَل ُموسی ِلَفتاُه ال أ

ْلواِح ِمْن ُکلِّ َشْي ﴿تکلیمًا وأنزل علیه اِللواح وفیها کما قال الله تعالی: 
َ
رجع موسی إلی بني إسرائیل  ﴾ ءٍ ٍء َمْوِعَظًة َوَتْفِصیًَل ِلُکلِّ َشْي َوَکَتْبنا َلُه ِفي اِْل

راة وکلمه، قال في نفسه: ما خلق الله خلقًا أعلم مني فأوحی الله إلی جبرئیل أن أدرك موسی فقد فصعد المنبر فأخبرهم أن الله قد أنزل علیه التو 
وأخبره فذلَّ موسی في  هلك، وأعلمه أن عند ملتقی البحرین عند الصخرة رجًَل أعلم منك فصر إلیه وتعلم من علمه، فنزل جبرئیل علی موسی

 یوشع بن نون: إن الله قد أمرني أن أتبع رجًَل عند ملتقی البحرین وأتعلم منه .....(.  نفسه وعلم أنه أخطأ ودخله الرعب وقال لوصیه
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سخن    به این صورت بود که پس از آنکه حق تعالی بر کوه سینا با موسی  موسی  با   ماجرای عاِلم 
گفت، او از آنچه خداوند از علم به وی عنایت کرده بود، دچار غرور شد؛ بنابراین خداوند سبحان به  

و   موسی ( 1).را دریابد و او را به پیروی از عاِلم دستور دهد امر فرمود که موسی جبرئیل
سه موضوع اشاره رفته  در طلب عاِلم بار سفر بستند. این داستان در قرآن ذکر شده و در آن به  یوشع

 است:

  :قصة السفينة وأصحابها: 1
في   مسللتكينون ة من المؤمنين المخلصللين، وهم مسللاكين هللا سللبحانه وتعالى، أي لللللللللللللللل وهي سللفينة لجماع

 ،( 2)مسلللللللللللللكيناً فكيف يكون    ،العبادة بين يديه ال مسلللللللللللللاكين بمعنى محتاجين فمن يملك سلللللللللللللفينة ليه بفقير
 والمسكين من ال يملك ال قليًه وال كثيرًا. 

 داستان کشتی و صاحبان آن   - 1

ق داشت و این عده، مسکیِن خداوند متعال بودند؛ یعنی   این کشتی به گروهی از مؤمنین بااخَلص تعلَّ
در عبادت در پیشگاه حضرت حق، خاضع و فروتن بودند. در اینجا مسکین به معنای محتاج و نیازمند  

مسکین یعنی کسی که   (3) کسی که کشتی دارد، فقیر نیست چه برسد به این که مسکین باشد نیست؛
 هیچ چیزی در اختیار ندارد، چه کم و چه زیاد. 

 
اخبار اصحاب کهف را به قریشیان داد، گفتند: ما را از عاِلمی که خداوند به   ... وقتی پیامبر اکرم)( آمده است:38ص  2ج )در تفسیر قمی -1

آگاه کن و  وجل این آیه را نازل نمود: موسی فرمان داد تا از او پیروی کند،  ْبَرُح...﴾﴿ماجرای آن را بگو. خداوند عزَّ
َ
اَل ُموَسی ِلَفَتاُه ال أ

َ
و موسی  )َوِإْذ ق

گوید: دلیلش این بود راوی( می )(آیدرسم یا عمرم به سر می اند؛ یا می به شاگرد خود گفت: من همچنان خواهم رفت تا آنجا که دو دریا به هم رسیده
...﴾﴿فرماید: طور که خود خداوند میکه وقتی خداوند با موسی سخن گفت و الواح را بر او نازل کرد و همان  ْلَواِح ِمْن ُکلِّ

َ
برای او در  )َوَکَتْبَنا َلُه ِفي اِْل

ائیل بازگشت. پس بر منبر رفت و به مردم خبر داد که خداوند متعال، (، موسی به سوی بنی اسر آن الواح هر گونه اندرز و تفصیلی بر هر چیز را نوشتیم
متعال به تورات را بر او نازل نموده و با او تکلم کرده است، و با خود گفت: خداوند متعال مخلوقی را داناتر از من خلق نکرده است. بعد خداوند 

بده که در محل برخورد دو رود، کنار صخره، مردی داناتر از تو وجود دارد. پس به   ی ما را دریاب که هَلک شد و به او یادجبرئیل وحی فرمود: بنده
است  سوی او برو و از او علم بیاموز. سپس جبرئیل بر موسی نازل شد و به او خبر داد و موسی در خود احساس کوچکی نمود و دانست که خطا کرده  

ت: خداوند به من فرمان داده است که مردی را در محل برخورد دو رود پیروی کنم و از  و ترس بر او وارد شد. موسی به وصی خود یوشع بن نون گف
 او علم فرا بگیرم. ....(. 

 المسکین المادي هو من سکنت جوارحه لعدم امتَلکه ال قلیل وال کثیر. -2
ی: کسی است که اعضایش به دلیل نداشتن هیچ چیزی نه کم و نه زیاد، حرکت  -3  کند.ی نمیمسکین از نظر مادَّ
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كانوا يتضللللللللللللرعون إلى هللا ويدعونه أن يجنبهم الملك المامية وجنوده  المؤمنون مسللللللللللللاكين هللا،فهؤالً 
لهذا الملك، فهؤالً المسللاكين كانوا ال   صللالح اآللة اإلجراميةويسللخرونها للعمل لالذين كانوا يأخذون السللفن 

وكانوا ال ، إجرامهيريدون أن يكونوا سللللللببًا في إعانة هذا الماموت، وذلك عندما يسللللللخر سللللللفينتهم لصللللللالح  
ليعمل على نجاتهم وسللللفينتهم من هذا المامية،  ،يريدون أن يفقدوا سللللفينتهم ولهذا أرسللللل هللا لهم العالم

 عيبًا واهرًا علم أنه سيكون سببًا إلعرا  الملك عنها وتركها تجوب البحر. فجعل فيها
ع می  گر و لشکریان او  کردند که آنها را از پادشاه ستماین افراد مؤمن مسکین، به درگاه خدا دعا و تضرَّ

دادند، دور می ی این پادشاه ظالم قرار ی انجام اعمال مجرمانه گرفتند و آنها را وسیله ها را می که کشتی 
برد اهداف  خواستند وقتی این پادشاِه بیدادگر کشتی آنها را برای پیش نماید. این مساکین، نمی

شان را هم از دست  خواستند کشتیکار او باشند. درضمن این عده نمی کند، کمکاش غصب میکارانه تبه 
شان  شان کاری کند و کشتی رای نجات را به سوی آنها فرستاد تا ب بدهند. به همین دلیل، خداوند، عاِلم 

دانست که این  گر برهاند. عاِلم، عیب و نقصی آشکار در کشتی پدید آورد؛ او می را از دست آن حاکم ستم 
 شود پادشاه از کشتی منصرف شود  و آن را به حال خود در دریا رها کند. عمل، باعث می 

من لصللين هلل سللبحانه وتعالى، وكانا يكثران  وهو فتى كان أبواه مؤمنين صللالحين مخ :قصللة البهم :2
، وكان هذا الفتى عقوق األبناًأن يهبهما ذرية صالحة بارة بهما، وأن يعيذهما من    التضرع والدعاً إلى هللا

أو زكاة النفه الواهرية، ولهذا قال   المهارة الواهريةواهرًا صللللللللالحًا، وهو ابن مؤمَنين فيلحقهما من حيث 
ألنه لم يوهر ؛ وفي الوقت الحالي،  ألنه ابن مؤمَنين؛  ية( أي بحسلللللللللب الواهرنفسلللللللللًا زك)عنه موسلللللللللى

والتكبر على أمر هللا  األنلا()الكفر والفسللللللللللللللاد، ولكن هللا سللللللللللللللبحلانله وتعلالى يعلم ملا في نفه هلذا الفتى من
  وحججه

درگاه الهی  کار و مخلص به  وی، نوجوانی بود که پدر و مادرش مؤمن، درست :  حکایت پسر نوجوان   -  2
ع می  کردند که خداوند فرزندان نیکوکاری به آنها ببخشد  بودند. والدین او بسیار به پیشگاه خدا دعا و تضرَّ

عاق فرزندان( در امان بدارد. این نوجوان، در ظاهر، نیکوکار و فرزنِد  )های فرزندانتا آنها را از شرَّ بدکاری 
شد. به همین  ملحق می پاکی ظاهری به آن دوا جاْن پدر و مادری مؤمن بود و از نظر طهارت ظاهری ی

جان پاک( تعبیر کرد، یعنی به حسب ظاهر؛ چرا که وی پسِر پدر و  )از او به »نفس زکیه« دلیل موسی 
مادری مؤمن بود و در آن زمان نیز کفر و فسادی از او بروز نکرده بود، ولی خداوند سبحان آنچه را که  

ت و تکبر ورزی نسبت )از ( در نفس این پسر نوجوان پنهان بود  های الهیبه امر خدا و حجت  منیَّ
 دانست و از آن باخبر بود.می
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ليحقق   والمرسلين، ولهذا أرسل هللا سبحانه وتعالى العالم  من أعداً األنبياًفهذه النفه الخبيثة هي  
،  إال بقتل البهم  لتفريقهمل  سللللللللللللبييكن هناك  لهذين المؤمَنين أملهما بالذرية البارة المؤمنة الصللللللللللللالحة، ولم 

أبويه. وفي الشلرائع السلابقة كان ل ب أن يقتل ولده تقرلًا  لدعاًبأمر هللا سلبحانه واسلتجابة   فقتله العالم
وهو  ، وقصللللللللة عبد المملب (1)حين أراد ذبحهوهو نبي مع ولده   إلى هللا سللللللللبحانه، وقصللللللللة إبراهيم

اإلسللهم نسللا هذا الحكم وأصللبح األب ال  ليسللت ببعيدة، فلما جاً (2)وصللي مع ولده حين أراد قتله قرلة هلل
، فالقاتل  ولكن إذا قتله فانه ال يقتل به، وهذا الحكم يعرفه المسلللمون   يسللتميع أن ينذر ولده للذبح لوجه هللا

 يقتل إال إن كان أبًا. 
دشمنان پیامبران و فرستادگان الهی است و از همین رو خداوند    یره این نفس خبیث و بد طینت در زم

  ی را گسیل داشت تا آرزوی این دو مؤمن در داشتن نسلی نیکوکار، مؤمن و صالح، جامه  سبحان، عاِلم 
به امر   ای جز کشتن نوجوان نبود؛ بنابراین عاِلم عمل بپوشد. برای نیل به هدف جداسازی از آنها، چاره 

توانست پسرش  حان و به دنبال استجابت دعای والدینش، او را کشت. در ادیان، گذشته پدر می خدای سب
ب به خدای سبحان، بکشد. داستان ابراهیم نبی ت تقرَّ خواست او را سر  با پسرش، که می را با نیَّ

ب به خدا،  ـ با پسرش که اراده کرده بود او  که وصیَّ بود ـ  المطلب  و نیز داستان عبد  (3)ِبُبرد را در راه تقرَّ
توانست نذر کند که  چندان دور نیست. وقتی اسَلم آمد، این حکم را نسخ کرد و دیگر پدر نمی( 4)بکشد،

گردد. مسلمانان با این حکم  پسرش را برای رضای خدا ذبح کند ولی اگر او را بکشد، قصاص و کشته نمی 
 پدر مقتول باشد.شود مگر این که وی، آشنا هستند که قاتل کشته می

فهو  دعلاًه كلان ملبلًا لههك وللده  اللذي مللب قتلل البهم هو أبوه من حيلث ال يشللللللللللللللعر، فلان   ولهلذا فلان  
فه يوجلد أي مخلالفلة  القلاتلل الحقيقي، واللذي أمر بقتلل البهم هو هللا سللللللللللللللبحلانله، واللذي نفلذ هو العلالم

 

ذْ )قال تعالی : -1
َ
ي أ نِّ

َ
َری ِفي اْلَمَناِم أ

َ
ي أ اَل َیا ُبَنيَّ ِإنِّ

َ
ْعَي ق ا َبَلَغ َمَعُه السَّ ْرَناُه ِبُغََلٍم َحِلیٍم * َفَلمَّ َبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر  َفَبشَّ

َ
اَل َیا أ

َ
َبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَری ق

ُه ِمَن  ْؤَیا إِ َسَتِجُدِني ِإن َشاء اللَّ َت الرُّ
ْ
ق ْد َصدَّ

َ
ْن َیا ِإْبَراِهیُم * ق

َ
ُه ِلْلَجِبیِن * َوَناَدْیَناُه أ ْسَلَما َوَتلَّ

َ
ا أ اِبِریَن * َفَلمَّ ا َکَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنیَن * ِإنَّ َهَذا َلُهَو  الصَّ نَّ

 . 107 – 101اْلَبََلء اْلُمِبیُن * َوَفَدْیَناُه ِبِذْبٍح َعِظیٍم( الصافات : 
 ، فما بعد. 78ص 15بحار اِلنوار : ج -2
پس او را به پسری بردبار مژده دادیم * چون با پدر به جایی رسید که باید به کار بپردازند، گفت: ای پسرکم، در خواب  ) فرماید: حق تعالی می -3

ای عمل کن، که اگر خدا بخواهد مرا از صابران خواهی  مأمور شدهاندیشی. گفت: ای پدر، به هر چه کنم. بنگر که چه میام که تو را ذبح میدیده
را پاداش  یافت * چون هر دو تسلیم شدند و او را به پیشانی افکند * ما ندایش دادیم: ای ابراهیم * رؤیا را تصدیق کردی و ما اینچنین نیکوکاران 

 . 107تا  101(. صافات: بزرگ بازخریدیمقربانی( )ایدهیم * این آزمایشی آشکارا بود * و او را به فدیهمی
 و پس از آن. 78ص  15بحار االنوار: ج  -4
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ألن قتل البهم وقع   ؛قبل وقوع الجناية للشلللريعة الواهرية في هذه المسلللألة كما توهم بعضلللهم أنه قصلللاص 
 ه هو قتل ولده وههكه.ئمقتضى دعا بملب من أبيه وُان كان ال يعلم أن  

ه این معنی   بنابراین کسی که خواستار کشته شدن پسر بود، در واقع پدرش بود اما او خودش متوجَّ
هم که دستور قتل پسر را  نبود؛ دعای وی، طلب مرگ برای پسرش بود، پس او قاتل واقعی است. کسی  

بود. بنابراین در این قضیه، هیچ تضادی    صادر کرد خدای سبحان و آن که دستور را اجرا نمود، عاِلم
گویند این کار، قصاص پیش از  های ظاهری شریعت وجود ندارد؛ بر خَلف پندار گروهی که می با آموزه 

دانسته  چه این پدر نمی پدرش واقع شده، اگر جنایت بوده است! زیرا قتل پسر نوجوان به دلیل خواست 
 است که مقتضای این خواسته، قتل و هَلکت پسرش بوده است. 

، إذا ُعِرَفْت  مع العالم هناك عدة أمور رلما تحل كثيرًا من التساؤالت حول قصة موسى ن  أكما  
 وهي:
 ن في الحال فقط. ولك، يرى البامن وموسى، / كان العالم يرى الحال والمستقبل في البامن1

در اینجا یک سری مواردی وجود دارد که اگر شناخته شود، چه بسا بسیاری از سواالت و ابهاماتی که  
 شود. این موارد به شرح زیر است:با عاِلم وجود دارد، روشن می ی داستان موسی درباره 

 . دید، ولی فقط در زمان حالنیز باطن را می  دید. موسی ، حال و آینده را در باطن می عاِلم – 1

كملا كلان  لو قتلل البهم أملام النلاه لملا تركوه يلذهلب، فلم يكن النلاه يرون العلالم العلالم / إن  2
 يراه. موسى

گذاشتند به راه  کردند نمیکشت، آنها او را رها نمی ، اگر نوجوان را در مقابل دید مردم می عاِلم – 2
 نسبت به او متفاوت بود.  داشتند، با دید موسی  یرا نگاهی که مردم به عاِلمخود ادامه دهد ز

مسلللللللللألة قتل البهم هي كما يقب  ملك الموت الرو ، أو أن يقلب ملك سللللللللليارة شلللللللللخص وهو   / إن  3
 . كان كحال المهئكة يقودها في الشارع، فيموت الشخص بسبب الحادث، فحال العالم
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خودرویی    یهمانند قبض روح توسط ملک الموت، یا شبیه این است که راننده موضوع کشتن پسر    -  3
که در خیابان مشغول رانندگی است، خودرو را چپ کند و به دنبال این حادثه، کسی جان خود را از دست  

 است. نیز مانند وضعیت فرشتگان  بدهد. وضعیت عاِلم 

حفظ إ)وكمثلال هكلذا:  ،جملاليلًا ولم يكن تفصلللللللللللللليليلاً ه من هللا سللللللللللللللبحلانله إلى العلالم إ/ كلان األمر الموجل  4
ولهذا نسللللب العيب لنفسلللله، ،  السللللفينة لهؤالً المسللللاكين(، ولم يأمره هللا سللللبحانه وتعالى أن يحفوها باعابتها

اٍب﴾  قال تعالى: ْك ِبَبْيِر ِحسللللللللللَ هللا لم ينور إلى   إن  ). وفي الرواية عنه(1)﴿َهَذا َعَماُؤَنا َفاْمُنْن َأْو َأْمسللللللللللِ
 .(2)األجسام منذ خلقها(

این دستور از سوی خدای سبحان خطاب به عالم، به صورت اجمالی و نه به صورت تفصیلی بیان    -  4
شده بود؛ مثًَل: »کشتی را برای این مساکین حفظ کن« و حق تعالی او را امر نکرده بود که با معیوب  

به کشتی( را به خودش نسبت  )آوردن خسارتساختن کشتی، این دستور را عملی سازد. بنابراین وی، وارد  
حساب ما است، خواهی آن را ببخش و خواهی نگه  این عطای بی )فرماید:داده است. خدای متعال می

خداوند از وقتی که اجسام را آفرید،  )فرمود: نقل شده است که حضرت  در روایتی از پیامبر (3)دار(
 (4). به آنها نظر نینداخته است(

 :الجدارقصة  :3
هو الفرد في قومه الذي ال يلحقه أحد في :  نهما صالحان، واليتيمإوهو جدار بيت لبهمين يتيمين، أي 

والكنللللللللز الذي تحت الجدار كان أموااًل وذهبًا ادخرها لهما أبوهما، وكتب لهما   ،(5)والماعةالصه  والتقوى  
الحقيقي الكنز كانوا يعتبرون هذه النصيحة هي     أهل البيت   نصيحة وادخرها لهما مع الكنلز، ولهذا فان  

 

 . 39ص :  -1
إنَّ الله تعالی لم یخلق خلقًا هو أبغض إلیه من الدنیا ، وما نظر إلیها منذ ):ال یخفی أنَّ عالم الدنیا هو عالم اِلجسام، وعنها قال رسول الله  -2

 .1780ح 273ص 1الصغیر للسیوطي : جخلقها بغضًا لها( الجامع 
 39ص:  -3
تر از تر و پستخداوند متعال هیچ مخلوقی مبغوض)فرماید:میباشد و در مورد آن رسول خداپوشیده نیست که عاَلم دنیا، عاَلم اجسام می  -4

 . 1780ح  273ص  1جامع صغیر سیوطی: ج  (.دنیا در نظرش، نیافریده و از وقتی آن را آفرید از سِر خشم به آن، نظری به آن نیفکنده است
ألم یجدك یتیمًا فآوی( قال: الیتیم الذي ال مثل له، ولذلك سمیت الدرة: الیتیمة، ِلنه ال )ثم قال:)رحمه الله( :)قال علي بن إبراهیم القمي -5

 . 142ص 61مثل لها( بحار اِلنوار : ج
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من ، إني أنا هللا ال إله إال أنا):ال أن المال والذهب هو الكنز، والنصللليحة هي كما قال اإلمام الصلللادق
 .(1)(ومن آمن بالقدر لم يخَش إال رله، أيقن بالموت لم يضحك سنه ومن أقر بالحساب لم يفر  قلبه

 داستان دیوار   :3

دو پسر یتیم بود. منظور از یتیم در اینجا یعنی صالح و نیکوکار. یتیم به کسی   یوار، دیوار خانه این دی
گنج پای دیوار  (2).اش، کسی در صَلح و تقوا و بندگی به پای او نرسدشود که در قوم و قبیله اطَلق می 

نموده بود. وی اندرزی هم برای  هم عبارت بود از اموال و جواهراتی که پدر آنها را برای این دو ذخیره 
همین نصیحت را گنج واقعی    آنان نوشته و آن را با گنج برای ایشان پنهان کرده بود. از این رو، اهل بیت 

نصیحت مزبور چنین   اند، نه آن ثروت و جواهرات را. طبق فرمایش امام صادقبه شمار آورده 
ی أنا ال اله اال الله أنا، من أیقن بال)بود: ه، و من أقر بالحساب لم یفرح قلبه، و من  إنَّ موت لم یضحک ِسنُّ

منم خدایی که جز من خدایی نیست. کسی که به مرگ یقین دارد،  )( 3)آمن بالقدر لم یخش إال ربه(
گردد، و کسی که به  شاد نمیشود، و کسی که به حساب، یقین دارد دلدندانش به خنده نمایان نمی

 ترسد(. از خدایش نمیمقدرات الهی یقین دارد جز  

وهذا سلللبب آخر ،  وهذه الحكمة والنصللليحة هي حرب على بخل أهل هذه القرية الذين أبوا أن يمعموهم
  .لبناً الجدار

این حکمت و نصیحت در واقع جنگ با ُبخل مردمان آن ده بود که از میزبانی ایشان سربرتافتند. این  
 دلیل دیگری بر تعمیر کردن دیوار بود. 

وهي أنه حاجز ومانع بين أهل القرية   -وهم آل محمد  -  الجدار آية أخرى للمتوسللللللللللللمين  وفي بناً
هللذه  بخللل أهللللجللدار هو ا ىبنالللذي  ولين األخهق الكريمللة أو كنز البهمين اليتيمين. وفي الحقيقللة أن  

 وفي بناً الجدار آيات ال يعقلها إال العالمون.  ،القرية

 

 . 312ص 13بحار اِلنوار : ج -1
َلم َیِجدَك َیتیًما َفآوی﴿فرماید: سپس می )گوید:می  علی بن ابراهیم قمی -2

َ
( یتیم کسی است که نظیری ندارد.  آیا تو را یتیم نیافت و پناهت داد؟)﴾أ

 . 142ص  61شود که مثل و نظیری ندارد(. بحار االنوار: ج یتیمه( گفته می)مروارید از آن رو
 . 312ص  13بحار االنوار: ج  - 3



 49                                                                                 املتشاهبات)اجلزء الثالث( 

   

مین )دیگری برای یدر استوارسازی دیوار، نشانه و آیه  تیزهوشان و تیزبینان( که همان  ()متوسَّ
دیوار، مانع و حایلی بین مردم ِده و اخَلق کریمه یا گنج   کردن  پا  هستند، وجود دارد؛ اینکه بر  محمدآل

قت عامل بر پا شدن دیوار، همین ُبخل مردم ده بوده است. در ساختن دیوار،  آن دو پسر یتیم بود. در حقی 
 های دیگری نیز وجود دارد که جز افراد دانا و خردپیشه، آنها را درنیابند.آیات و نشانه 

 رف:لى أن نعلويبق
ال يسلللبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فكان منفذًا ألمر هللا  كان كعمل المهئكة عمل العالم إن  
وتعالى، وجميع األعمال الثهثة التي قام بها كانت بأمر من هللا، وكانت بملب من أصحابها الذين سبحانه  

ُعملْت ألجلهم. فهي اسللتجابة لدعائهم، فالسللفينة ُخرقت بملب من أصللحابها، والفتى ُقتل بملب من والديه، 
دار أقيم بملب من والد البهمين، وكل هذه الملبات كانت بدعاً وتضلللللللللللرع إلى هللا من أناه مؤمنين والج

  مخلصين هلل سبحانه وتعالى.
 اکنون باید بدانیم که:  

گیرند و به فرمان او عمل  در سخن بر او پیشی نمی )مانند عمل فرشتگان است: عمل عاِلم
ای که انجام داد، به امر خداوند  گانه وی، مجری دستور حق تعالی بود و تمام کارهای سه  (1) .(کنندمی

شان که عاِلم، کارها را برای آنها و به خاطر آنها انجام داد و اینها،  بوده است؛ البته به درخواست صاحبان 
 واقع اجابت دعای ایشان بوده است:   در

والدینش، و   یآن، و پسر نوجوان کشته شد بنا به خواسته  کشتی سوراخ شد، بنا به درخواست مالکان 
ع به درگاه الهی  ی این درخواست دیوار، راست شد بنا به درخواست پدر دو پسر. همه  ها در قالب دعا و تضرَّ

 و از سوی مردمانی مؤمن و مخلص برای خدای سبحان انجام پذیرفت.

عادت بالخير الكثير على أصللحابها، فالسللفينة ُحفوت ولم يضللمر أهلها لمعونة  وكل أعمال العاِلم
الوالم، والبهم العاق ذو البامن األسلللللللود ُقتل وُأبدل أبويه بفتاة صلللللللالحة بارة ولدت األنبياً، والجدار َحفظ 

 المال والذهب والحكمة من أن تصل لبير أهلها. 
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وانی به صاحبانش بازگرداند: کشتی، محافظت شد و مالکان سر زد، خیر فرا تمام کارهایی که از عاِلم 
گر مجبور نشدند؛ پسِر عاق و دارای باطن سیاه کشته شد و به جای او، والدینش  کاری با ستم آن به هم 

دختری نیکوکار و مهربان که چند پیامبر از او زاییده شد عوض گرفتند؛ و دیوار نیز مال و زر و حکمت را  
 اهلش برسد، حفظ نمود.   از اینکه به غیر 

وكان مثل السللللفينة فيكم وفينا ترك الحسللللين البيعة لمعاوية، وكان مثل البهم فيكم ):وقال الصللللادق
لعبيد هللا بن علي لعنك هللا من كافر، فقال له: قد قتلته يا أبا محمد، وكان مثل   عليقول الحسللللللللللن بن  

  .)(1)الجدار فيكم علي والحسن والحسين
و َمَثل  ؛ َمَثل بیعت نکردن حسین با معاویه بود، و َمَثل کشتی بین ما و شما)فرمود: صادقامام 

به عبید الله بن علی بود که فرمود: لعنت خدا بر تو ای   َمَثل سخن حسن بن علی، پسر بین شما
ل علی و حسن و  َمثَ ، و َمَثل دیوار بین شما ؛ او را به قتل رسانیدی! به آن حضرت گفت یا ابامحمد! کافر

 ( 2).(است  حسین 

فتعاب   ز أيضًا، أما السفينة وهي ألصحاب القائمللللللل سفينة ومهم وجدار تحته كن مللللللل ولزمان القائ
؛ وأما البهم فيقتل ،  (3)، كما ورد عنهمأي القائم  يوهر في شلللللللللبهة ليسلللللللللتبين()المواميت لتحفظ من  
يقتل أحد   القائم ن  أ  أنا خير منه(، وقد ورد عنهم)هللا(:لعنه  )بداً إبليه أسلللللود ومصلللللاب ألن بامنه  

في النلاه، وهو  ، وأملا الكنز فيخرج من تحلت الجلدار ويبلث  ومن المقرلين منله (4)من يعملون بين يلديله
العلم سلللللبعة وعشلللللرون حرفًا فجميع ما جاًت به الرسلللللل حرفان فلم ):، عن الصلللللادقعلم آل محمد 

أخرج الخمسللللللللة والعشللللللللرين حرفًا فبثها في الناه  فاذا قام قائمنا،  اليوم مير الحرفينيعرف الناه حتى  
 .(5)ها سبعة وعشرين حرفًا(إليها الحرفين حتى يبث   وضم  

ق   در زمان قائم نیز کشتی، پسر و دیواری که زیرش گنج بود نیز وجود خواهد داشت. کشتی که متعلَّ
با  ()نی ستبیشبهه ل  یف  ظهری)ا از گزند طاغوتیان محفوظ بماند:شود تاست، معیوب می به اصحاب قائم 

 

 . 307ص 13بحار اِلنوار : ج -1
 .307ص  13بحار االنوار: ج  -  2
 . 3ص 53، بحار اِلنوار : ج179مختصر بصائر الدرجات : ص  -3
القائم یأمر وینهی إذا أمر بضرب عنقه، فَل یبقی بین الخافقین ] شئ  بینا الرجل علی رأس )أنه قال: عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله -4

 .330 – 329[ إال خافه( غیبة النعماني : ص
 . 3ص 53بحار اِلنوار : ج -5
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اما پسر،   .(1)آمده است  ؛ که این معنا در روایات ائمه گردد تا روشنگری نماید(، یعنی قائم ُشبهه آشکار می 
بهترم(؛  من از او  ()أنا خیٌر ِمنه )شود زیرا باطنی سیاه دارد و به درد ابلیس لعنت الله گرفتار است:کشته می 

بین حضرتش است را  یکی از کسانی که در کنار او کار می  روایت شده است که قائم از ائمه کند و از مقرَّ
 (2).کشدمی

شود. از امام است که از زیر دیوار بیرون کشیده و بین مردم نشر داده می اما گنج، ِعلم آل محمد
  آنچه پیامبران یحرف است و همه علم بیست و هفت )روایت شده است که فرمود: صادق

،  قیام کند  هنگامی که قائم ما.  شناسنداند تنها دو حرف است و مردم تا امروز جز آن دو حرف را نمیآورده 
و آن دو حرف را نیز ضمیمه  ، دهدآورد و آن را بین مردم نشر میبیست و پنج حرف دیگر را بیرون می

 ( 3).سازد(می کند و بیست و هفت حرف را منتشر می

 

ذا القرنين في هذا الزمان   في الروايات، وأهم ما فيها أن   أما قصللللة ذي القرنين فقد بي نها أهل البيت 
ئل أمير المؤمنين .هو القائم ال نبيًا وال ملكًا بل عبدًا ):عن ذي القرنين أنبيًا كان أم ملكًا ؟ فقال  سلللللُ

قومه فضلرلوه على قرنه األيمن فباب عنهم ما شلاً هللا أن فبعثه إلى ، أحب هللا فأحبه ونصلح هلل فنصلح له
ثم بعثه الثالثة فمكن ،  ثم بعثه الثانية فضلللللرلوه على قرنه األيسلللللر فباب عنهم ما شلللللاً هللا أن يبيب ،  يبيب 

 . (4)وفيكم مثله(، هللا له في األر  
ترین بخش آن این است که در  مهماند و  القرنین را اهل بیت در روایات روشن فرموده  اما داستان ذو  •

است. از امیرالمؤمنین سوال شد آیا ذوالقرنین پیامبر بود یا پادشاه؟   القرنین، قائم زمان فعلی، ذو
ای بود که خدا را دوست داشت و خداوند نیز او را دوست  او نه پیامبر بود و نه پادشاه؛ لیکن او بنده )فرمود:

و خداوند برای او خیرخواهی فرمود؛ خداوند او را به سوی قومش  داشت. برای خدا خیرخواهی کرد می
خواست غیبت کند، از  مبعوث نمود. آنها ضربتی بر سمت راست سرش زدند و او مدت زمانی که خدا می 

آنها غایب شد. سپس برای بار دوم او را مبعوث نمود، و آنها ضربتی بر سمت چپ سرش زدند و او مدت  

 
 .3ص  53؛  بحار االنوار: ج   179مختصر بصائر الدرجات: ص  -  1
دهد کند که فرمان می مردی باالی سر قائم به او امر و نهی می )روایت شده است که فرمود: از هشام بن سالم از ابو عبد الله امام صادق - 2

 .330و  329(. غیبت نعمانی: ص ماند مگر اینکه از او بترسدای باقی نمی گردنش را بزنند. پس از آن هیچ جنبنده
 .3ص  53بحار االنوار: ج  - 3
 . 178ص 12بحار اِلنوار : ج -4
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ت غیبت کند، از مردم غایب شد. سپس برای بار سوم او را مبعوث نمود و آنگاه  خواسزمانی که خدا می 
 (1) .روایی داد؛ و در شما هماننِد او وجود دارد(خداوند او را در زمین تمکین و فرمان 

. وذخر لصللللاحبكم الصللللعب ، ختار الذلولاإن ذا القرنين قد ُخي ر بين السللللحابين و )قال:، عن الباقر
أما أنه ،  ما كان من سللللللحاب فيه رعد وصللللللاعقة أو برق فصللللللاحبكم يركبه وما الصللللللعب؟ قال:قال: قلت: 

 واثنتانخمه عوامر ؛ ويرقى في األسلللباب أسلللباب السلللماوات السلللبع واألرضلللين السلللبع، سللليركب السلللحاب 
  .(2)(خراب 

او ابر رام را   .ر شدالقرنین در میان دو نوع ابر مخیَّ  ذو)روایت شده است که فرمود: از امام باقر
 ) ابر ناآرام چیست؟ فرمود:راوی گوید: عرض کردم:  .  باقی گذاشت(برگزید و برای صاحب شما ابر ناآرام را  

شود. آری او سوار بر ابر  صاحب شما بر آن سوار می  .آن ابری که رعد و برق و سر و صدا داشته باشد
گانه؛ پنج تا آباد و دو تا  های هفت ه و زمین گانهای هفت رود؛ اسباب آسمان بر اسباب باال می شود و می

 (3) .خراب هستند(

انه يدعو الناه فيقولون له أرجع يا ابن فاممة، ثم  ، فالقائميعني  وفيكم مثله():نالمؤمنيأمير  قول
فيقتل فيهم حتى   يدعو الناه في الثانية فيقولون ارجع يا ابن فاممة، وفي الثالثة ُيمكنه هللا من أعناقهم

، وحتى يقول (5) منه إنك تجفل الناه إجفال النعم  ، وحتى يقول له أحد المقرلين (4) يرضى هللا سبحانه وتعالى

 
 . 178ص  12بحار االنوار: ج  - 1
 نقًَل عن بصائر الدرجات.   183ص 12بحار اِلنوار : ج -2
 ، منقول از بصائر الدرجات.  183ص  12بحار االنوار: ج  -3
سار إلی الکوفة، فیخرج منها بضعة عشر آالف أنفس یدعون البتریة علیهم السَلح  إذا قام القائم)في حدیث طویل أنه قال: عن أبي جعفر -4

  فیقولون له: ارجع من حیث جئت فَل حاجة لنا في بني فاطمة، فیضع فیهم السیف حتی یأتي علی آخرهم، ثم یدخل الکوفة، فیقتل بها کل منافق 
 .338ص 52( بحار االنوار : جمرتاب، ویهدم قصورها، ویقتل مقاتلیها حتی یرضی الله عز وعَل

یدعو الناس إلی کتاب الله وسنة نبیه، والوالیة لعلي بن أبي طالب صلوات الله   - أي القائم –..... ثم ینطلق )في حدیث طویل: عن ابي جعفر -5
ه، وأشجعهم بقلبه ما خَل صاحب هذا االمر علیه، والبراءة من عدوه، حتی إذا بلغ إلی الثعلبیة قام إلیه رجل من صلب أبیه وهو من أشد الناس ببدن

أم بماذا؟ فیقول المولی الذي ولی البیعة: والله لتسکتن  فیقول: یا هذا ما تصنع ؟ فوالله إنك لتجفل الناس إجفال النعم أفبعهد من رسول الله 
، بحار االنوار:  56ص  2الله ...( تفسیر العیاشي: ج: اسکت یا فَلن إي والله إن معي عهدا من رسول  أو الضربن الذي فیه عیناك، فیقول القائم

 .343ص 52ج
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 .  ، كما ورد في الروايات عنهم(1) لو كان من آل محمد لرحم د الناه هذا ليه من آل محم 

باشد؛  می دارد( قائمو مثال او در شما وجود ()و فیکم مثله)که فرموده: المؤمنین منظور امیر
گویند برگرد ای پسر فاطمه! سپس بار دوم مردم را دعوت  کند ولی به او می ایشان مردم را دعوت می 

ط  ی سوم خداوند آن حضرت را بر گردن گویند برگرد ای پسر فاطمه! و در مرتبهکند و میمی هایشان مسلَّ
تا آنجا که یکی از نزدیکانش   (2)ال خشنود گردد؛ُکشد تا خدای سبحان و متعسازد و از آنها آنقدر میمی

گویند این  و تا آنجا که مردم می (3)دهی،گوید تو مردم را مانند چهارپایان َرم میمی  به آن حضرت
همان طور که در روایات   (4)کرد؛بود، رحم میمی شخص از آل محمد نیست که اگر از آل محمد

 معصومین آمده است.  

ط جدًا لم أسللل    كثيرة أسللرارٌ وُان كان في هذه القصللص الثهث ،  ن ما ذكرته نافعًا للمؤمنينوأرجو أن يكو 
هذه القصلللللللللللص الثهث مرتبمة ارتبامًا وثيقًا مع  ن  : إهي،  التي أريد أن أبينها  والنتيجة  .(5)عليهاالضلللللللللللًو 

 ومع أصحابه ومع عهمات وهوره. القائم

 

أکثرهم أن ال یروه مما یقتل من الناس، أما إنه ال یبدأ إال بقریش، فَل  )یقول: عن ابي جعفر -1 لو یعلم الناس ما یصنع القائم إذا خرج الحب 
  52س هذا من آل محمد، لو کان من آل محمد لرحم( بحار اِلنوار : جیأخذ منها إال السیف وال یعطیها إال السیف حتی یقول کثیر من الناس: لی 

 ، نقًَل عن غیبة النعماني . 354ص
رود. چند ده هزار نفر از بتریه  به پا خیزد به سوی کوفه می  هنگامی که قائم)در حدیثی طوالنی روایت شده است که فرمود: از ابو جعفر -2

دهد و ای برگرد، ما به فرزندان فاطمه نیازی نداریم. پس شمشیر را در میانشان قرار می گویند: به همان جا که آمدهمی که با خود سَلح دارند به او 
کشد تا  کند و مبارزینشان را می هایشان را ویران می برد، کاخ کشد. سپس به کوفه داخل شده، تمام منافقین شکاک را از بین می تا آخرینشان را می 

وج  . 338ص  52(. بحار االنوار: ج ل راضی گرددخداوند عزَّ
ت یعنی قائمشود ـسپس رهسپار می.... )در خبری طوالنی روایت شده است که فرمود: از ابا جعفر -3 ـ در حالی که مردم را به کتاب خدا و سنَّ

ی مردم  رسد که مردی از پشت پدرش و از همهیکند تا به ثعلبیه مپیامبرش و والیت علی بن ابی طالب که صلوات خداوند بر او باد، دعوت می
کنی؟ به خدا قسم! تو  گوید: فَلنی، این چه کاری است که می ایستد و میبه غیر از صاحب این امر(، در مقابلش می )تر استنیرومندتر و شجاع 

یا چیزی دیگر؟ پس آن خدمتکاری که متصدی امر  شود انجام می  دهی. آیا این کارها با عهدی از رسول خدا مردم را مانند چهارپایان فراری می 
فرماید: فَلنی ساکت باش.  به او می کنم. اما حضرت قائمزند: در جایت بنشین وگرنه به خدا سوگند سر از بدنت جدا می بیعت است بر او بانگ می 

 .343ص  52؛  بحار االنوار: ج   56ص  2(. تفسیر عیاشی: ج همراه من است! .... خداای از رسولآری، به خدا سوگند عهدنامه 
دادند که او را کند، بیشتر مردم ترجیح میدانستند قائم هنگامی که خروج کند، چه میاگر مردم می)روایت شده است که فرمود:  از ابو جعفر  -4

دهد، تا آنجا که  ر و به آنها جز شمشیر نمیکند مگر شمشی کند مگر از قریش و از آنها قبول نمیکشد؛ او شروع نمی دیدند از آنچه از مردم می نمی
 . 354ص  52؛  بحار االنوار: ج   238(. غیبت نعمانی: ص کردبود، رحم میگویند: او از آل محمد نیست که اگر از آل محمد می بیشتر مردم می

 رحلة موسی إلی مجمع البحرین( . )في کتابه الشریف لمعرفة المزید عن هذا الموضوع یرجی مراجعة ما بینه السید احمد الحسن  -5
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مؤمنان سودمند باشد، هر چند در این سه داستان اسرار بسیاری وجود  امیدوارم آنچه بیان کردم برای 
گانه  های سه خواهم بیان کنم این است که این داستان ای که می نتیجه  .(1)دارد که آنها را روشن ننمودم

 ارتباط بسیار تنگاتنگی با قائم، یاران آن حضرت و عَلمات ظهور ایشان دارد.  

 ****** 

 

نَس ﴿یشناخت و معرفت در آیه: معنی ۷۳پرسش   ﴾....َوَما َخَلْقُت اْلِجَنَّ َواْْلِ

ُدوِن﴾۷۳ /لسللللللللللللللؤا ْنَه ِإالَّ ِلَيْعبللُ ُت اْلِجنَّ َواأْلِ ا َخَلقللْ : ﴿َومللَ
أي  ورد في الروايللة عن أهللل البيللت  ،(2)

 وكيف تتم؟، فما المراد بهذه المعرفة ،(3)يعرفون 
در روایتی از اهل بیت وارد شده است که  ( 4).ام(نیافریده  خود پرستش برای جز را انس و )جن

 شود؟تا مرا بشناسند(. مراد از این معرفت و شناخت چیست و چگونه کامل می )(5) ِلِیْعِرفون()یعنی

أي معرفلة هللا سللللللللللللللبحلانله وتعلالى، وتتم هلذه المعرفلة من خهل العبوديلة، فبلالعبوديلة  الجواب: المعرفلة
 ، وبالرلولية يعرفون الرلولية.يعرجون إلى الرلولية

 
در کتاب شریفش »سفر موسی به مجمع البحرین« به نگارش    مند شدن بیشتر در خصوص این موضوع به آنچه سید احمدالحسنبرای بهره   -1

 درآورده است، مراجعه نمایید. 
 . 56الذاریات :  -2
لسَلم علی أصحابه فقال: أیها الناس إن الله جل ذکره ما خلق العباد إال لیعرفوه فإذا خرج الحسین بن علي علیهما ا)قال: عن الصادق -3

ة أهل کل  عرفوه عبدوه وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه، فقال له رجل: یا بن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله؟ قال: معرف
 . 9ص 1رائع: جزمان إمامهم الذي تجب علیهم طاعته( علل الش 

 . 56ذاریات:  -4
به یارانش فرمود: ای مردم! به راستی خداوند متعال مردم را نیافرید مگر برا   حسین بن علی)روایت شده است که فرمود: از امام صادق -5

مردی گفت: ای فرزند  .گردندنیاز می  اینکه او را بشناسند. پس هر گاه او را بشناسند، عبادتش کنند و آنگاه که عبادتش کردند از عبادت غیر او بی
ی االطاعه  پیامبر خدا! پدر و مادرم فدای شما! شناخت خدا چگونه است؟ حضرت فرمود: شناخت خدا به این است که مردم هر عصری امام واجب

 .9ص   1(. علل الشرایع: ج خود را بشناسند
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معرفت و شناخت( یعنی شناخت خداوند سبحان و متعال، و این معرفت از طریق عبودیت به  )پاسخ:
 شناسند.کنند و با ربوبیت، ربوبیت را می رسد؛ با عبودیت، به ربوبیت عروج می کمال می

أي أن  إال أن يكون رللًا،، يلة الرلوليلةفه يعرف العبلد بلالعبود ًا، فكيف تعرف النلار إال أن تكون أنلت نلار 
 إنما حصيلة العبودية هي معرفة الرلولية.، عرف بالعبوديةفالرلولية ال تُ  يكون وجه هللا سبحانه وتعالى،

تواند از طریق  توانی آتش را بشناسی؟ جز اینکه خود، آتش شوی؟! به همین ترتیب، بنده نمیچطور می
پروردگار( شود؛ یعنی وجه خداوند سبحان و متعال  )مگر این که خود، ربَّ عبودیت، ربوبیت را بشناسد 

ی عبودیت، معرفت و شناخت  شود بلکه نتیجه گردد. بنابراین ربوبیت از طریق عبودیت شناخته نمی
 باشد.  ربوبیت می 

 ****** 

ْجِنَحٍة َمْثَنی َوُثََلَث َوُرَباَع ﴿ یمعنای آیه : ۷۴پرسش 
َ
وِلي أ

ُ
 ﴾أ

ثهثة أجنحة أال تسلللللللللبب  ؟ ثم إن    (1)ما معنى اآلية: ﴿ُأوِلي َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثهَث َوُرَلاَع﴾:  ۷۴ /سلللللللللؤال
 ؟!اختهل التوازن 

. همچنین آیا  (2) (چهارگانه گانه وسه  گانه،دو دارند،  هاییبال  که فرشتگانی)معنای این آیه چیست؟
 زند؟! نمی داشتن سه بال، تعادل فرشتگان را به هم 

، الجنا  المتعارف عندنا يسلللتعمله المائر ليرتفع ويرتقي في جو السلللماً، وكذلك المهئكة الجواب:
هم وارتفعت مقاماتهم، وكل جنا  ؤ فهم باألجنحة يرتقون في السلللللللللماوات، وكلما زادت هذه األجنحة زاد ارتقا

 هو: اسم من أسماً هللا سبحانه وتعالى.  بالنسبة للمهئكة
شناسیم، چیزی است که پرنده برای پرواز و اوج گرفتن در آسمان  بالی که به طور معمول می  پاسخ:

یابند و  ها ارتقا می ها در آسمانی بال اند و به وسیله کند؛ فرشتگان نیز همین گونه دنیا از آن استفاده می 

 

 . 1فاطر :  -1
 . 1فاطر:  -2
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رود، و هر بال برای فرشتگان  تر می ها بیشتر باشد، ارتقای آنها بیشتر شده، مقام آنها باالهر چه این بال 
 های خداوند سبحان و متعال.عبارت است از نامی از نام 

فالملك الذي . كما هو حال اإلنسلللان،  معرفة بع  أسلللماً هللا ال جميعها  على  مفمورون  فالمهئكة
ماً له والذي يعرف ثهثة أسللللللل ،  والذي يعرف اسلللللللمين جناحان،  له جنا  واحد يرتقي به يعرف اسلللللللمًا واحداً 

 وهكذا.، ثهثة أجنحة
آن گونه که وضعیت انسان  های خدا و نه تمامِی آنها ـ فرشتگان بر شناخت و معرفت برخی از نام 

رود و آن که  شناسد، یک بال دارد که با آن باال می ای که یک نام را می اند. فرشته ـ سرشته شده باشدمی
 داند، سه بال دارد، و به همین ترتیب.  ام را میشناسد، دو بال دارد و دیگری که سه ن دو اسم می 

َهارِ ٱِإنَّ َلَك ِفی ﴿ی : معنای آیه۷۵پرسش   کارهای بسیاری داری(. روز در تو که)﴾َطِویًَل  اَسْبًح  لنَّ

 ؟(1)﴾َمِويهً  َسْبحاً  َالنََّهارِ  ِفي َلكَ  ِإنَّ : ما معنى: ﴿۷۵ /سؤال
 به چه معنا است؟   (2)(کارهای بسیاری داری  روز در تو که)

، وتعالى   في نشلللللللللللر دعوة التوحيد وُاعهً كلمة هللا سلللللللللللبحانه  لك في النهار عمًه كثيراً  أي إن   الجواب:
ال بالنوم كما يتوهم  فاسللللللللللتعن على هذا العمل والجهاد في سللللللللللبيل هللا بقيام الليل،   والتسللللللللللليم له سللللللللللبحانه

 البافلون. 
ی خداوند  اری در نشر دعوت توحید و اعتَلی کلمه یعنی اینکه در طول روز، کارهای بسی پاسخ:

سبحان و متعال و تسلیم برای خداوند سبحان داری؛ پس در این عمل و جهاد در راه خدا، از عبادت  
م غافَلن!   شب کمک بگیر نه با خوابیدن؛ بر خَلف توهَّ

 ****** 

 

 

 . 7المزمل :  -1
 . 7مزمل:  -2
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 (کنندمی بازخواستها نعمت از را شما روز آن در که)ی: معنای آیه۷۶پرسش 

 ؟ (1): ما معنى: ﴿ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم﴾۷۶ /سؤال
 چیست؟  ( 2)کنند(می  ها بازخواست نعمت  از را شما روز آن در که)معنی

 . (3)كما ورد عنهم هم محمد وآل محمد : النعيم الجواب:
 ها محمد و آل محمداست، منظور از نعمت همان گونه که از اهل بیت روایت شده  پاسخ: 

 .(4) باشندمی

فاألنبياً إلى من سللللللبقهم من األنبياً والمرسلللللللين،   نسللللللبةً   لعويم شللللللأنهميوم القيامة    والسللللللؤال عنهم
، ولهم يعرف مريق هللا سللللبحانه وتعالى ،  أنوار أضللللاًت المريق ألممهم وآل محمد  ومحمد  والمرسلللللون 

نور هللا  هم ونهجهم وحكمتهم وأقوالهم وأعملللالهم، ومحملللد وآل محملللد ويميز الحق من البلللاملللل بسلللللللللللللليرت
  .(5)سبحانه وتعالى

آنها در روز قیامت به خاطر شأن و منزلت عظیم آنها نسبت به انبیا و فرستادگان   بازخواست در مورد
ت پیش از خودشان می  های  باشد. انبیا و فرستادگان و محمد و آل محمد انواری هستند که راه را برای امَّ

سلوب  شود و با سیره و ای آنها راه خداوند سبحان و متعال شناخته می خویش روشن ساختند و به وسیله 

 

 . 8التکاثر :  -1
 . 8تکاثر:  -2
قال: قلت: قول الله: "لتسئلن یومئذ عن النعیم "، قال: تسأل   عن جمیل، عن أبي عبد الله)ورد ذلك في أحادیث کثیرة، هذا نموذج منها: -3

 .272ص 7( بحار اِلنوار : ج، ثم بأهل بیتههذه اِلمة عما أنعم الله علیهم برسول الله
م: این سخن  روایت شده است: روای گوید: عرض کرد چنین مضمونی در احادیث بسیاری آمده است؛ به عنوان نمونه: از جمیل از ابو عبد الله -4

ِعیِم ﴿خداوند متعال:  ُلنَّ َیْوَمِئٍذ َعِن النَّ
َ
ت از آنچه خداوند به وسیله ). فرمود:(کنندها بازخواست می که در آن روز شما را از نعمت )﴾َلُتْسأ ی رسول  این امَّ

 . 272ص  7االنوار: ج (. بحار بر آنها نعمت ارزانی داشته است، بازخواست خواهند شد و سپس با اهل بیتش خدا
یا أبا خالد النور والله اِلئمة )عن قول الله عز وجل: " فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا " فقال: عن أبي خالد الکابلي قال: سألت أبا جعفر -5

ي اِلرض، والله یا أبا خالد لنور اْلمام في قلوب  إلی یوم القیامة، وهم والله نور الله الذي أنزل ، وهم والله نور الله في السماوات وف  من آل محمد
 . 1ح 194ص 1المؤمنین أنور من الشمس المضیئة بالنهار، وهم والله ینورون قلوب المؤمنین ...( الکافي : ج
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شود، و محمد و آل محمد نور خداوند سبحان  و حکمت و سخنان و ِکردار آنها، حق از باطل بازشناخته می
  .(1) باشندمی و متعال 

، ولكن ل سلللف أعرضلللت األمة عنهم  ،التي أضلللاًت المريق لهذه األمة اإلسلللهمية كالشلللموه فهم
ولهذا ، التي أضلللاًت المريق ألممهم  كالشلللموعفقد كانوا  أما بقية األنبياً والمرسللللين  ،ولم تقتِد بسللليرتهم

 . يهدد هللا سبحانه وتعالى بأنه سيسأل هذه األمة عن محمد وآل محمد 
ت  ف امَّ ت اسَلمی روشن کردند ولی با کمال تأسَّ آنها  چون خورشیدهایی هستند که راه را برای این امَّ

، همانند  ی انبیا و فرستادگانید و به سیره و روش آنها اقتدا ننمود؛ اما بقیه از آنها روی برگردان
ت شمع های خود روشن ساختند و از همین رو خداوند سبحان و متعال هشدار  هایی بودند که راه را برای امَّ

ت درباره می  بازخواست خواهد کرد.   ی محمد و آل محمددهد که از این امَّ

 بالشللموع ليه كالمريق الذي يضللاً بالشللموه، والذي يتيه ويضلليع مريقه مع أن  فالمريق الذي يضللاً  
ئل أمير المؤمنين  .أولى بأن يعاتب ويحاسلللب ثم يعاقب ،  هذا المريق مضلللاً بالشلللموه المالعة الباهرة وسلللُ

 .(2)(دعهم لبيهم هم قريش):وا نعمة هللا كفرًا؟ فقالمن الذين بدل   علي
باشد، و آن  گردد، نمی شود همانند راهی که با خورشیدها روشن می می  هایی روشنراهی که با شمع

کند، در حالی که این راه با خورشیدهای روشن و تابان روشن  شود و راهش را گم می کس که سرگردان می 
  المؤمنین گشته، سزاوارتر است به اینکه مورد حساب و عتاب قرار گیرد، و سپس عقوبت گردد. از امیر

آنها را در بدی  )فرمود:  ی کسانی که نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند پرسیده شد. آن حضرتدرباره 
 (3) .هایشان واگذارید؛ آنها قریش هستند(

 وفي زمان القائم ، هم الذين يعيشلللون حول الكعبة في أم القرى مكة: قريش؛ وفي زمان الرسلللول
ومن قريش في ، م القرى في هذا الزمان وهي النجففي أ هم الذين يعيشلللون حول ضلللريح علي: قريش

 
ِذي  ﴿در مورد این سخن خداوند متعال  از ابا خالد کابلی روایت شده است: از ابا جعفر  -1 وِر اَلَّ نَزْلَناَفآِمُنوا ِباللِه َوَرُسوِلِه َوالُنَّ

َ
پس به خدا و پیامبرش  )﴾أ

باشد. به  تا روز قیامت می  ای ابا خالد! به خدا سوگند، نور، امامان از آل محمد)( سوال کردم؛ ایشان فرمود:ایم، ایمان آوریدو نوری که نازل کرده 
ها و در زمین هستند. و به خدا سوگند ای ابا خالد که نور  زل فرمود. به خدا سوگند آنها نور خداوند در آسمانخدا سوگند آنها نور خداوند هستند که نا 

ص  1....(. کافی: ج کنندهای مؤمنان را نورانی میباشد و به خدا سوگند آنها قلبتر از خورشید تابناک روز میهای مؤمنان درخشان امام در قلب 
 .1ح  194

 . 124ص 10اِلنوار : جبحار   -2
 . 124ص  10بحار االنوار: ج  -3
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ويعيد ذلك سلت ،  خمسلمائة منهم فيضلرب أعناقهم  القائموهم الذين يقدم  ، هذا الزمان بع  علماً الدين
  .(1)كما ورد في الرواية عن أهل البيت  ،مرات 

کردند و در زمان زندگی میدر زمان رسول خدا  قریش کسانی بودند که پیرامون کعبه در ام القرای مکه  
  القرای این زمان یعنی نجف، زندگی  در ام قائم، قریش کسانی هستند که پیرامون ضریح امام علی

پانصد َتن از  هایی که قائم  کنند. از جمله قریشیان در این زمان، برخی علمای دین هستند؛ همان می
کند؛ همان طور که در روایت از اهل  تبه تکرار می زند و این کار را شش مر آورد و گردن میآنها را پیش می 
 (2) .بیت آمده است 

ويقتل مقاتليها، ويقتل   يفتح مدينة النجف كما فتحت مكة عنوة وبالسلللليف  القائم ن  أ وورد في الرواية
 .في الروايات عنهم ، كما ورد (3)هللاالقائم في النجف حتى يرضى 

کند، همانطور که شهر مکه با قهر و شمشیر فتح  در روایت آمده است که قائم شهر نجف را فتح می 
( 4) گردد؛کشد تا خداوند راضی و خشنود  رساند، و قائم در نجف آنقدر می شد و جنگجویانش را به قتل می 

 آمده است.  همان گونه که در روایت اهل بیت 

 ****** 

 

أقام خمسمائة من قریش فضرب أعناقهم، ثم أقام خمسمائة   إذا قام القائم من آل محمد)قال: عبد الله بن المغیرة، عن أبي عبد الله -1
 .338ص 52ار اِلنوار جأخری حتی یفعل ذلك ست مرات. قلت: ویبلغ عدد هؤالء هذا؟ قال: نعم، منهم ومن موالیهم( بح

آورد و گردن به پا خیزد، پانصد قریشی را پیش می  هنگامی که قائم از آل محمد)کند که فرمود:روایت می  عبد الله بن مغیره از ابا عبد الله -2
شود؟ کردم: آیا تعداد ایشان این مقدار می (. عرض کندکند تا آنجا که این عمل را شش مرتبه تکرار می زند، سپس پانصد تای دیگر را چنین می می

 . 338ص  52(. بحار االنوار: ج آری، از آنها و از پیروانشان)فرمود:
سار إلی الکوفة، فیخرج منها بضعة عشر آالف أنفس یدعون البتریة علیهم  إذا قام القائم)في حدیث طویل أنه قال: عن أبي جعفر -3

ت فَل حاجة لنا في بني فاطمة، فیضع فیهم السیف حتی یأتي علی آخرهم، ثم یدخل الکوفة ، فیقتل بها کل  السَلح فیقولون له: ارجع من حیث جئ 
 . 338ص 52منافق مرتاب، ویهدم قصورها، ویقتل مقاتلیها حتی یرضی الله عز وعَل( بحار اِلنوار : ج

رود. چند ده هزار نفر از بتریه که با  به پا خیزد به سوی کوفه می  هنگامی که قائم)در حدیثی طوالنی روایت شده است که فرمود: از ابو جعفر -4
دهد و تا ای برگرد، ما به فرزندان فاطمه نیازی نداریم. پس شمشیر را در میانشان قرار می گویند: به همان جا که آمده خود سَلح دارند به او می

کشد تا  کند و مبارزینشان را میهایشان را ویران می برد، کاخ منافقین شکاک را از بین میکشد. سپس به کوفه داخل شده، تمام آخرینشان را می 
وجل راضی گردد  . 338ص  52(. بحار االنوار: ج خداوند عزَّ
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 ی شرَّ دنیا و شرَّ آخرت(همه)و ی خیر آخرت(خیر و خوبی دنیا و همهی همه)معنای :۷۷پرسش 

أعمني بمسلللللللألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير اآلخرة، وأصلللللللرف ): ورد في الدعاً:۷۷ /سلللللللؤال
قال:  وفي الشللللللر  ، جميع خير اآلخرة()قال:. فلماذا (1)(عني بمسللللللألتي إياك جميع شللللللر الدنيا وشللللللر اآلخرة

 جميع شر اآلخرة(؟و ):اآلخرة(، ولم يقلشر و )
َلِتی  )در دعا آمده است:

َ
ی ِبَمْسأ ْنَیا َو َجِمیَع َخْیِر اْلِْخَرِة َو اْصِرْف َعِنَّ اَک َجِمیَع َخْیِر الُدَّ َلِتی ِإَیَّ

َ
ْعِطِنی ِبَمْسأ

َ
أ

ْنَیا َو َشِرَّ اْلِْخَرةِ  اَک َجِمیَع َشِرَّ الُدَّ ی خیر و خوبی دنیا و  از تو کردم، همه به خاطر درخواستی که فقط  )(2) (ِإَیَّ
ی شرَّ دنیا و شرَّ آخرت  ی خیر آخرت را عطایم فرما، و به خاطر درخواستی که فقط از تو کردم، همه همه

و شرَّ آخرت  )گوید:ی خیر آخرت( در صورتی که در مورد شرَّ میهمه )فرماید:را از من بگردان(. چرا می 
 ؟ ی شرَّ آخرت را(و همه )را( و نگفته:

ل هذه المقامات  الجواب: خير اآلخرة مراتب كثيرة، وهو جنان ومقامات ودرجات، وكل إنسللللللللان ُيحصلللللللل 
ْوَف ُيَرى ﴿  والجنات والدرجات بحسللب ما سللعى لتحصلليلها، ْعَيُه سللَ َعى * َوَأنَّ سللَ اِن ِإالَّ َما سللَ َوَأْن َلْيَه ِلاْلِْنسللَ

ًَ اأْلَْوَفى  .(3)﴾* ُثمَّ ُيْجَزاُه اْلَجَزا
ات پاسخ: باشد و هر  ها(، مقامات و درجاتی میبهشت )خیر آخرت مراتب بسیاری دارد که شامل جنَّ

ات و درجات، آنها را به دست   انسان به میزان سعی و تَلش خود برای به دست آوردن این مقامات، جنَّ
  نظر   در  او  کوشش  که  زود است   نیست * و  تَلش کرده است،  خود  آنچه  انسان، جز  برای  اینکه  و)آورد:می

 (4) .(دهند تمام  را پاداشی او آید * سپس

 بيرٌ ولين مقللام ومقللام ك، ألن التفللاوت بين جنللة وجنللة ؛فللالللداعي يملللب جميع هللذه المقللامللات والجنللات 
وهكذا حتى   ،فمن كتبت له جنة في السللللللللللماً الثانية، يسللللللللللعى ألْن تكتب له جنة في السللللللللللماً الثالثة. جداً 

  هللا سبحانه وتعالى.  اوهو رض، يرجو ويملب أعلى المقامات 

 

 . 211ص 3إقبال اِلعمال : ج -1
 . 211ص  3اقبال االعمال: ج  -2
 .  41 – 39النجم :  -3
 . 41تا  39نجم:  -4
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ات( را درخواست می)های این مقامات و بهشت دعا کننده، همه  کند؛ چرا که تفاوت یک بهشت با  جنَّ
بهشتی دیگر و یک مقام با مقامی دیگر، بسیار زیاد است. کسی که بهشتی در آسمان دوم برایش نوشته  

کوشد بهشتی در آسمان سوم برایش ثبت گردد و به این ترتیب تا به باالتریِن مقامات که  شده باشد می 
 نماید.بندد و درخواست میرضای خداوند سبحان و متعال است امید می 

فمن يملب أن . وال يدخل جهنم إال من باً بسلللللللللخط هللا سلللللللللبحانه وتعالى،  فهو جهنم  اآلخرة أما شلللللللللر  
وسواً في ذلك جميع ، مملقاً   يريد أن ال يمأها  -  جهنم وسخط هللا سبحانهوهو    -يصرف عنه شر اآلخرة  
ألنها ال تكون إال عن مضللللللب هللا   ؛واحد وأولها وآخرها سللللللواً فجهنم كلها شللللللر  ،  مبقاتها ودرجات عذابها

ولهذا يكفي أن يسلللللتعيذ العبد من شلللللر اآلخرة دون أن يبين كثرة هذا ، سلللللبحانه وتعالى وسلللللخمه على العبد 
  .الشر، فهو شر قليله كثير، وهو في الحقيقة شر واحد لمن عرفه دون أن يمأه

شود مگر اینکه خشم خداوند سبحان و متعال را به جان  شرَّ آخرت جهنم است و بنده وارد جهنم نمی
ـ از  که همان جهنم و خشم خدای سبحان است خریده باشد. پس کسی که بازگردانیدن شرَّ آخرت را ـ 

ی طبقات و  خواهد که به هیچ وجه در آن قدم ننهد، و این در مورد همه کند، میست می خودش درخوا
ی است یکسان؛ از اول تا آخر آن؛ چرا که بر هیچ   درجات عذاب آن، یکسان است. تمامِی جهنم شرَّ

ی غضب خدای سبحان و خشم او نسبت به بنده؛ و از همین رو،  شود مگر از ناحیه ای واقع نمی بنده 
کند، بدون اینکه کثرت و تعدد این شرَّ را بیان کند؛  که بنده از شرَّ آخرت استعاذه کند، کفایت می همین

ی است که اندکش، بسیار است و در حقیقت برای کسی که آن را بشناسد بدون آنکه پای در   چرا که شرَّ
ی یکسان محسوب می   شود. آن نهد، شرَّ

سللُمر فيه المهئكة أسللماً أهل الجنان، فمن ُكتب ، تَ (سللجل الحياة):سللمهايوجد سللجل ومن جهة أخرى  
من هللا أن يرفعه في المقامات والجنات، ومن لم يكتب اسمه كان من أهل   ااسمه في سجل الحياة فاز ورج
فالملب من الداعي يكون لجميع هذه المقامات ، السللجل على درجات ومقامات  النار. فكتابة االسللم في هذا
االسللم في هذا السللجل وهي شللر اآلخرة فهي شلليً واحد، فالملب من الداعي أن   والدرجات، أما عدم كتابة

 يصرف عنه هذا الشيً الواحد.
ل ()ی زندگانی پرونده )ای به ناماز سوی دیگر پرونده  حیات( وجود دارد که فرشتگان در آن اسامی   ِسجِّ

کامیاب گشته است و به   ی زندگانی ثبت شده باشد،پرونده  نگارند. کسی که نامش دراهل بهشت را می
ات باال ببرد؛ ولی کسی که اسمش ثبت نشده باشد، از اهل   خداوند امید دارد که او را در مقامات و جنَّ
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کننده برای   حسب درجات و مقامات است و دعای دعا آتش است. نوشته شدن نام در این پرونده بر
نشدن نام شخص در این پرونده که همان  باشد. اما نوشته  درخواست کردن تمام این مقامات و درجات می 
کند که این چیز یکسان از  کننده درخواست می  شود و دعاشرَّ آخرت است، چیزی یکسان محسوب می 

   او بازداشته شود.

 ****** 

 خدا و سرور من! حکمی را بر من جاری ساختی که هوای نفسم را در آن پیروی کردم()معنای :۷۸پرسش 

 

ي َو َلْم َأْحَتِرْه )كميل:: في دعاً ۷۸ /سللللللللؤال ِإَلِهي َو َمْواَلَي َأْجَرْيَت َعَليَّ ُحْكمًا اتََّبْعُت ِفيِه َهَوى َنْفسللللللللِ
ًُ َفَتَجاَوْزُت ِبَما َجَرى َعَليَّ  ا َعَدُه َعَلى َذِلَك اْلَقضللللَ ِني ِبَما أَْهَوى َو َأسللللْ  ِمْن َذِلَك َبْعَ  ِفيِه ِمْن َتْزِييِن َعُدوِ ي َفَبرَّ

ُة َعَليَّ ِفي َجِميِع َذِلكَ ُحُدودِ  َة ِلي ِفيَما َجَرى َعَليَّ ِفيِه َقَضاُؤَك  َك َو َخاَلْفُت َبْعَ  َأَواِمِرَك َفَلَك اْلُحجَّ َو اَل ُحجَّ
ي ُمْعتَ  َراِفي َعَلى َنْفسللللللِ يِري َو ِإسللللللْ رًا َو َأْلَزَمِني ُحْكُمَك َو َبَهُؤَك َو َقْد َأَتْيُتَك َيا ِإَلِهي َبْعَد َتْقصللللللِ ِذرًا َناِدمًا ُمْنَكسللللللِ

َتْبِفرًا ُمِنيبًا ُمِقر ًا ُمْذِعنًا ُمْعَتِرفًا اَل َأِجُد َمَفر ًا ِممَّا َكاَن ِمنِ ي َو اَل َمْفَزعًا أَ  َتِقيًه ُمسلللللْ ُه ِإَلْيِه ِفي َأْمِري َمْيَر ُمسلللللْ َتَوجَّ
 .(1)(ِتكَ َقُبوِلَك ُعْذِري َو ِإْدَخاِلَك ِإيَّاَي ِفي َسَعٍة ِمْن َرْحمَ 

خدای من و سرور من! حکمی را بر من جاری ساختی که هوای نفسم را  )در دعای کمیل آمده است: 
در آن پیروی کردم و از فریبکاری آرایش دشمنم نهراسیدم، پس مرا به خواهش دل فریفت و بر این امر  

هایم از حدودت گذشتم و با برخی از  گذشته ی ام یاریش نمود، پس بدین سان و بر پایه اختیار و اراده 
ت بر من تنها از آن تو است در همه ی اینها، و مرا هیچ حقی نیست  دستوراتت مخالفت نمودم؛ پس حجَّ

ای خدای من! اینک به   .در آنچه بر من از سوی قضایت جاری شده و فرمان و آزمایشت ملزمم نموده 
خواه،  های نفس عذرروی در خواهش در عبادت و زیاده ام سوی تو روی آوردم پس از قصور و کوتاهی 

کنان با حالت اقرار و اذعان و اعتراف به  پشیمان، شکسته دل، جویای گذشت، طالب آمرزش، بازگشت 
گناه، بی آنکه گریزگاهی از آنچه از من سر زده بیابم و نه پناهگاهی که به آن رو آورم پیدا کنم، جز اینکه  

 ( 2)مرا در رحمت فراگیرت بگنجانی(پذیرای عذرم باشی، و 
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 ؟ ما معنى هذه الكلمات من الدعاً: 1
وهو سلللللليد ،  فكيف يصللللللح منه التجاوز والمخالفة هلل سللللللبحانه إن القائل هو أمير المؤمنين علي: 2

 ؟والمعصوم من التجاوز والمخالفة ألمر هللا، وقسيم الجنة والنار  األوصياً
 چیست؟معنای این کلماِت دعا   -1

است. چطور ممکن است تجاوز و مخالفت با خدای سبحان از او   المؤمنین علی گوینده، امیر -2
ی بهشت و آتش است، و از تجاوز و مخالفت با  سر بزند، و حال آنکه ایشان سید اوصیا و قسمت کننده 

 باشد؟! امر خداوند معصوم می 

أي : مللاً بللاتجللاهللك البللد أن يبمرك. وحكمللاً مللأخوذة من جريللان المللاً، فللاذا جرى ال: الجواب: أجريللت 
بعد قدر وتقدير سلللبقه. وهوى النفه والعدو: هو القرين، وهو النكتة السلللوداً الموجودة في  قضلللاً وُامضلللاً
هو قبول اإلنسللللللان لهذه النكتة السللللللوداً : والحكم المجرى . ب اإلنسللللللان بالولمة، أو تشللللللو  (1)فمرة اإلنسللللللان
به بالولمة  .ان بوجوده أو قبوله لهذا الوجود المفتر  أي رضا اإلنس ،وتشو 

اگر آب به سوی شما در جریان باشد،    .جاری نمودی(: از جریان آب گرفته شده است ()أْجَر ْیَت )پاسخ:
جاری شدن( پس از قدر و تقدیِر  )ُحکمًا(: یعنی قضا و امضا)سازد. وور میحتمًا شما را در خود غوطه 

ی سیاهی  باشد، و منظور، همان نقطه دشمن«: همان همنشین و مَلزم میپیشین. و »هوای نفس و 
حکم اجرا  ()ُحکم مجِري)ی ظلمت در انسان؛ یا همان شائبه(2)است که در فطرت انسان وجود دارد

ی ظلمت توسط انسان؛ یعنی رضایت انسان به  ی سیاه و شائبهشده(: عبارت است از پذیرفتن این نقطه
 یرفتن این وجود داشتن فرضی توسط او. وجود داشتن یا پذ

 

ما من عبد إال وفي قلبه نکتة بیضاء، فإذا أذنب ذنبًا خرج في النکتة نکتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك السواد وإن )، قال:عن اْلمام الباقر -1
وهو قول الله عز وجل: کَل بل ران علی  تمادی في الذنوب زاد ذلك السواد حتی یغطي البیاض، فإذا غطی البیاض لم یرجع صاحبه إلی خیر أبدًا، 

 .273ص 2قلوبهم ما کانوا یکسبون( الکافي : ج
ی ی سفید باشد. اگر گناهی نماید در آن نقطه، نقطه ای نیست مگر اینکه در قلب او نقطه بنده)روایت شده است که فرمود: از امام باقر -2

گردد تا اینکه سفیدی را  ور شود آن سیاهی زیاد میگردد و اگر در گناهان غوطهف می ی سیاه حذشود و اگر توبه کند، آن نقطهسیاهی ظاهر می 
وجل استبپوشاند و اگر سیاهی قلب را بپوشاند صاحبش به خیر بازنمی  ا َکاُنوا  : گردد و این همان کَلم خداوند عزَّ ُلوِبِهم َمَّ

ُ
َکََلَّ َبْل َراَن َعَلی ق

ط شده است کارهایی که کرده بودند بر دلحقا، که )َیْکِسُبوَن   (. هاشان مسلَّ
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لي بالولمة   أي بسبب قبولي لوجودي :فتجاوزت ... حدودك، وخالفت ... أوامرك فأنا ، والمتحقق بتشو 
هذا التجاوز وهذه المخالفة هي الذنب الذي ال يفارق إنسلللللللللللللانية   ن  أومخالف ألوامرك، مع  متجاوز لحدودك

ألني لم أسلللللللَع سلللللللعي محمد ؛ اإلنسلللللللان، ولدونها ال يبقى إال هللا الواحد القهار، وهذا التجاوز وهذه المخالفة
 إلزالة شائبة العدم.  
َواِمِرَك  ....ُحُدوِدَك َو َخاَلْفُت  ....َفَتَجاَوْزُت )

َ
کردم... و با اوامَرت مخالفت نمودم(:  از حدود تو تجاوز () أ

ام با ظلمت و تاریکی، من از حدود تو تجاوز  یعنی به جهت پذیرفتن وجود داشتنم و محقق شدن آمیختگی
ِت انسان   کردم و با اوامرت مخالفت نمودم؛ هر چند این تجاوز و مخالفت، همان گناهی است که از انسانیَّ

ار باقی نمیشود و بدون آن چیزی جز خداجدا نمی  ماند، و این، تجاوز و مخالفت است؛ چرا  وند واحِد قهَّ
 ناخالصی( عدم، تَلش نکردم.)یی محمد برای برطرف کردن این شائبه که من به اندازه 

كشلللللللللف له حجاب الههوت وخامبه  ، ومحمد  فعلي صللللللللللوات هللا عليه دون رسلللللللللول هللا محمد 
َم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخََّر﴾ هو شلللللللللللائبة  وهذا الذنب   ،(1)تعالى: ﴿ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا ُمِبينًا * ِلَيْبِفَر َلَك َّللاَُّ َما َتَقدَّ

  .وهو المخالفة والتجاوز األول الولمة والعدم
تر از پیامبر خدا حضرت محمد قرار دارد و ای پایین رتبه علی که سَلم و صلوات خداوند بر او باد در م

محمد کسی است که حجاب الهوت برایش کنار زده شد و خدای تعالی ایشان را چنین ِخطاب قرار داده  
  از  پس آنچه و بوده  این  از پیش آنچه  را  تو گناه  خدا ایم* تاکرده  مقدر را  نمایانی پیروزی تو برای ما)است:

ی ظلمت و عدم، و همان مخالفت و تجاوز نخستین  و این گناه، همان شائبه    (2) (برایت بیامرزد  باشد  این
 باشد.می

فلم يكشلللللللف له مماً الههوت إال ، (3)(..لو كشلللللللف لي البماً )فقد قال: أما أمير المؤمنين علي
 (.محمد )خلقه باهلل في اللعليًا يعرف هللا سبحان إن  : ، أيفعلي يعرف هللا بمحمد ، بمحمد 

 

 .2 – 1الفتح :  -1
 .2و  1فتح:  -2
 .317ص 1المناقب البن شهر اشوب : ج -3
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اگر پرده برای من برداشته شود....(؛  )(1)....(اْلِغَطاءُ ِلَي َلْو ُکِشَف )فرماید:المؤمنین علی می  اما امیر
شناسد؛  ی محمد برای او برداشته شد، پس علی خدا را با محمد میبنابراین حجاب الهوت فقط به واسطه 

 شناسد. محمد( می)یعنی: علی خدای سبحان را به وسیله خدای در خلق

 ومرافقته في كل أحواله، فكان لرسلللللللول هللا محمد   ة: ألني مقصلللللللر عن اللحاق بمحمد ك الحج  لَ فَ 
نصلليب  وال لبيره من األنبياً والمرسلللين لم يكن ألمير المؤمنين علي  مع رله سللبحانه وتعالى ةً حال

ألنه في آنات كشلللللف الحجاب والفتح المبين ال تبقى شلللللائبة  ؛  قرينه أسللللللم  بأن   ُخص   فيها. ورسلللللول هللا
، بل ال يبقى إال هللا الواحد القهار، نور ال ولمة فيه سبحانه وتعالى عما وال يبقى محمد   الولمة والعدم

 يشركون.
ةُ ) ت تنها از آِن تو است(: یعنی من در پیوستن و رسیدن به محمد و همراهی  ()َفَلَك اْلُحجَّ پس حجَّ
حالتی با پروردگار سبحان و   ی احواالتش تقصیرکارم؛ پیامبر خدا حضرت محمدن با او در همه کرد

علی را آن حالت نبوده و هیچ یک از انبیا و فرستادگان نیز   المؤمنین متعالش داشته است که امیر
اختصاص   به اینکه تسلیم شدن، قرینش شده است، اند، و پیامبر خداای از آن نداشته نصیب و بهره 

ای از ظلمت و  پیدا کرد؛ زیرا در لحظاتی حجاب برداشته شد، و فتح مبین صورت پذیرفت و هیچ شائبه 
ماند مگر خداوند واحِد قهار؛ نوری که هیچ ظلمتی در آن  چیزی باقی نمی   عدم باقی نماند و از محمد

ه )شرکونیا عمَّ  ی سبحانه و تعالنیست؛   دارید(. ریکش می تر است از آنچه ش بسی برتر و منزَّ

، وليه لعبد من لزمني حكمك وبهؤك: فالحجة لك علي  أو ، وال حجة لي فيما جرى عليَّ فيه قضللللللللللاؤك
ك يجري على عبادك بتقصيرهم في النور إلى أنفسهم ؤ عبادك حجة عليك سبحانك، فحكمك وقضاؤك وبه

النور لها فلها الويل إن لم تبفر على نفسي في  إلهي قد جرت ):وااللتفات لها، قال سيد الموحدين علي
قد أتيتك يا إلهي بعد تقصللليري وُاسلللرافي على نفسلللي، ونوري لها وااللتفات إليها، معتذرًا ... : أي ، (2)(لها
. 

ْلَزَمِني ُحْکُمَك َو َبََلُؤَك )
َ
َضاُؤَك َو أ

َ
َة ِلي ِفیَما َجَری َعَليَّ ِفیِه ق و مرا هیچ حقی نیست در آنچه  ()َو اَل ُحجَّ

ت بر من فقط از آِن تو   بر من از سوی قضایت جاری شده و فرمان و آزمایشت ملزمم نموده(: پس حجَّ
تی ندارد. حکم و قضا و بَلی تو به خاطر  است، و هیچ بنده  ای از بندگانت بر تو سبحان و متعال حجَّ

 
 .317ص  1مناقب ابن شهرآشوب: ج  - 1
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ی است. سید  تقصیر و کوتاهی بندگانت در نظر کردن به نْفس خودشان و التفات به آن، بر آنها جار 
دین و سرور توحید َظِر َلَها َفَلَها اْلَوْیُل  )فرماید:می گویان علی الموحَّ ْد ُجْرُت َعَلی َنْفِسي ِفي النَّ

َ
ِإَلِهي ق

معبودا! با گرایشم و نظر به خواهش نفس، بر خود ستم کردم. پس وای بر آن اگر بر  )(1) (ِإْن َلْم َتْغِفْر َلَها 
ام، پس از تقصیر و کوتاهی و اسراف و تجاوزم : ای خدای من! به سوی تو آمده آن آمرزش نیاوری!(؛ یعنی

 بر نفس خود، و نظر و گرایش به آن و التفات به آن، در حالی که عذرخواهم، خواهاِن بخششم....

فاجعلني  أي إن لم أكن أهًه أن أكون هللا في الخلق :قبولك عذري وُادخالك إياي في سللللعٍة من رحمتك
ا افل  الرحمن في الخلق، وُان لم أكن أهًه أن أكون الملدينلة ًا ملَ جعلني بلابهلا، ﴿اْدُعوا َّللاََّ َأِو اْدُعوا الرَّْحَمَن َأيل 

ًُ اْلُحْسَنى﴾ َتْدُعوا َفَلُه اأْلَْسَما
(2) . 

اَي ) ُبوِلَك ُعْذِري َو ِإْدَخاِلَك ِإیَّ
َ
پذیرای عذرم باشی، و مرا در رحمت فراگیرت  () ِفي َسَعٍة ِمْن َرْحَمِتَك ق

بگنجانی(: یعنی اگر من لیاقت ندارم که خدای در خلق باشم، پس مرا رحمان در خلق قرار ده، و اگر  
  نید، بخوا  که   را  کدام  هر  را،  رحمان  چه  بخوانید  را  الله  چه)اش بنما:شایسته نیستم که شهر باشم، مرا دروازه 

 .(3)( او است   آِن   از نیکو  هاینام

ملا مللب فهو بلاب هللا في الخلق، وهو الرحمن في الخلق: ﴿َوَوَهْبنَلا َلُهْم ِمْن َرْحَمِتنَلا  وقلد كلان لعلي
 . (4)َوَجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلي ًا﴾

خلق، و همان رحمان در خلق و آنچه علی درخواست کرد برایش محقق شد، و ایشان دروازه خدای در  
   .(5) (دادیم بلند یآوازه  و  نیکو  به آنها سخن و  داشتیم ارزانی  آنها به  را خویش رحمت  و)باشد:می

 ****** 
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ُب ﴿ ی: معنای آیه۷۹پرسش  یِّ  .﴾ِإَلْیِه َیْصَعُد اْلَکِلُم الطَّ

 

اِلُح َيْرَفُعُه﴾: ما معنى اآلية: ﴿ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم ۷۹ /سؤال  ؟(1)المَّيِ ُب َواْلَعَمُل الصَّ
  باال  را آن که است  نیک کردار و رودمی  باال او سوی به و پاک  نیکو سخن)معنای این آیه چیست؟

   (2).(بردمی

محمد رسللول ، قول المؤمن ال اله إال هللا: ﴿اْلَكِلُم المَّيِ ُب﴾):الجواب: قال جعفر بن محمد الصللادق
اِلُح﴾، هللا االعتقاد بالقلب أن هذا هو الحق من عند :  علي ولي هللا وخليفة رسللول هللا. وقال: ﴿َواْلَعَمُل الصللَّ

 .(3)هللا ال شك فيه من رب العالمين(
ُب فرماید: ﴿می  جعفر بن محمد صادق پاسخ:  یِّ سخن نیکو و پاک( همان گفتار مؤمن  )﴾اْلَکِلُم الطَّ

فرماید:  است(. و نیز می  ل الله، علی ولی الله و خلیفه و جانشین رسول اللهاز ال اله اال الله، محمد رسو 
اِلُح ﴿ و کردار نیک( اعتقاد قلبی است به اینکه این، همان حق است از جانب خداوند، و  )﴾َواْلَعَمُل الصَّ

 (4).شکی در آن نیست که از سوی پروردگار عالمیان آمده است(

َعُد اْلَكِلُم المَّيِ ُب ﴾ ﴿):وقال علي بن موسلى الرضلا ، محمد رسلول هللا ، قول ال اله إال هللا: ِإَلْيِه َيصلْ
اِلُح َيْرَفُعُه﴾، حقًا وخلفاًه خلفاً هللا علي ولي هللا وخليفة محمد رسلللللللللول هللا  علمه في : ﴿َواْلَعَمُل الصلللللللللَّ
 .(5)(قلبه بأن هذا صحيح كما قلته بلساني
ُب ﴿ست: علی بن موسی الرضا نیز فرموده ا یِّ   باال  او سوی  به و پاک  نیکو  سخن )﴾ِإَلْیِه َیْصَعُد اْلَکِلُم الطَّ

رود(، گفتن ال اله اال الله، محمد رسول الله، علی ولی الله و خلیفه جانشین محمد رسول الله است  می
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اِلُح َیْرَفُعهُ ﴿به حق، و جانشینان او، خلفای خداوند هستند،    باال  را آن  که  است  نیک کردار و)﴾َواْلَعَمُل الصَّ
 ( 1).ام(درست است چنانکه آن را به زبان رانده باشد به اینکه این مراِم برد( یعنی علم او در دلش میمی

المقصللللود بالكلم الميب هو األلفاي، أي لفظ ال اله إال هللا، محمد رسللللول هللا، علي ولي   رلما ُيتوهم أن  
ال بلسللللللللللللللانله  بهلا أْن يقول المؤمن بعملله ال الله إال هللا أراد اإلملام (ال الله إال هللا)هللا. وهلذا خملأ، فقول

أن يعمل ويسلعى لمعرفة ال اله إال هللا، ويعمل إلعهً كلمة هللا، ال اله إال هللا، ويجاهد في سلبيل فقط، أي 
ال إله إال )وكلمة .كلمة ال اله إال هللا، وُاذا رزقه هللا الشلللللللللهادة يكون ممن شلللللللللهدوا بدمائهم أنه ال إله إال هللا

، والقانون هلل ال للناه، فاهلل سلللللبحانه وتعالى ُيعي ن الملك هلل ال للناه، والشلللللريعة هلل ال للناه تعني أن  ( هللا
الملك، ويحد ويشللللرع الشللللريعة ويسللللن القوانين، وعلى الناه أن تقبل ال أن تعار  ملكه سللللبحانه، وتحرف 

  .القوانين المخالفة لقوانينه سبحانه وتعالى شريعته وتسن  
باشد؛ یعنی لفظ ال اله اال الله،  می شاید چنین گمان شود که مراد از سخن نیکو و پاک، همان الفاظ 

ال اله اال الله( این است که  ) محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی این اشتباه است. منظور امام از گفتن
مؤمن با عمل خویش ال اله اال الله بگوید نه فقط به زبانش؛ یعنی در راه شناخت و معرفت ال اله اال الله  

ی ال اله اال الله  ـ بکوشد و در راه کلمهال اله اال الله ی الله ـ ی کلمهسعی و عمل کند و برای اعتَل
اش گرداند، از کسانی باشد که با خون خود شهادت  مجاهدت کند و اگر خداوند شهادت را روزی

ال اله اال الله( به این معنا است که پادشاهی و زمامداری تنها از آِن  )دهند: ال اله اال الله. عبارتمی
اوند است نه مردم، شریعت از آِن خدا است نه مردم، و قانون از آِن خدا است نه مردم، و خداوند  خد

کند، و بر مردم  سبحان و متعال است که حاکم را معین، حدود و شریعت را تشریع، و قوانین را وضع می
یعت او را تحریف و  است که آن را بپذیرند نه اینکه با حاکمیِت او سِر تعارض و مخالفت بردارند و شر

 قوانینی مخالف با قوانین خداوند سبحان و متعال وضع نمایند. 

فالناه يقولون نحن ُنعي ن الملك باالنتخاب وكأنهم لم يسمعوا قوله ،  ومع األسف هذا هو الحاصل اليوم
﴾ًُ ا إن هللا هو مالك الملك  م يا محمد ، أي قل له(2)تعالى: ﴿ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتشللللللللللَ

ألنه يعلم ما  ؛  ال الناه، فله سللبحانه أن ُيعي ن الملك، وليه للناه أن تعتر  على حكمه سللبحانه وتعالى
هم ً، فما وافق أهوا  به صلله  دنياهم وُأخراهم. ول سللف الناه يريدون أن يضللعوا هم القوانين وفق أهوائهم

 
 . 199ص  67؛  بحار االنوار: ج 328: ص تفسیر امام عسکری -1
 . 26آل عمران :  -2



 69                                                                                 املتشاهبات)اجلزء الثالث( 

   

: ﴿ َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل   هم ردوه، وكأنهم لم يسللللللللللللللمعوا قوله تعالىًأهوا من قوانين هللا قبلوه، وما خالف
 . (1)َّللاَُّ َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُرون ﴾

فانه این همان چیزی است که امروز حاصل گشته است. مردم می  گویند ما با انتخابات، حاکم را  متأسَّ
  یدارنده  تویی  بارخدایا! : بگو)فرماید:اند که می را نشنیده  کنیم و گویی آنها این سخن خداتعیین می 

! به آنها بگو که خداوند  ؛ یعنی ای محمد (2)(دهیمی  ُملک  بخواهی که هر  به  ُملک و پادشاهی.
صاحب سلطنت( است نه مردم، و بر او سبحان و متعال است که حاکم تعیین کند، و مردم  )ماِلِک ُملک

ُحکم خدای سبحان و متعال اعتراض کنند؛ چرا که تنها او آنچه صَلح دنیا و آخرتشان در را نرسد که بر  
فانه مردم می آن است را می  خواهند خودشان طبق هوای و هوس خود قانون وضع کنند؛ از  داند. متأسَّ

شان  ا هوا و هوس پذیرند و آنچه را که بشان سازگار باشد را می این رو، آنچه از قوانین الهی که با هوا و هوس 
  خدا   که  آیاتی  وفق  بر  که  هر  و)اند که:کنند؛ گویی این سخن خدای متعال را نشنیده موافق نباشد، رد می

   .(3) است( کافر نکند،  حکم است  کرده  نازل

أفضللللللللللللل من كثير من  اليهود في زمن مالوت   حسللللللللللللرًة على المسلللللللللللللمين في هذا الزمان، فان    ويا
َب عليهم ملك لم ينصلللبوه هم، بل قالوا لنبيهم أن يملب من هللا أن  المسللللمين اليوم، فهم لما أرادوا أن ُيَنصلللَّ

َب لهم ملكًا: ﴿ِإْذ َقاُلوا ِلَنِبيٍ  َلُهُم اْبَعْث َلَنا َمِلكًا﴾ ُيَنصِ 
(4). 

دریغا بر مسلمانان این زمان! یهودیان در زمان طالوت از بسیاری از مسلمانان امروزی به مراتب بهتر  
بودند. هنگامی که قرار شد حاکمی برای آنها تعیین شود، آنها خودشان او را منصوب نکردند بلکه به  

اُلوْا لِ ﴿پیامبرشان گفتند از خدا بخواهد حاکمی برای آنها برگزیند: 
َ
ُهُم اْبَعْث َلَنا َمِلًکاِإْذ ق   از  یکی به )﴾َنِبيٍّ لَّ

 (5) .کن( نصب  پادشاهی ما  برای: گفتند خود  پیامبران

فهو مشلللللرك ومير موحد وُان   هي كلمة التوحيد، ومن أشلللللرك مير هللا في ملك هللا(  ال إله إال هللا)فكلمة
ألن   ؛قول محمد رسول هللا، وقول علي ولي هللا  بقول ال إله إال هللا  ولهذا َقَرَن اإلمام ،إله إال هللا  قال ال

عليًا هو خليفة هللا سلللللللبحانه وتعالى، وهو الملك الُمَعيَّن من هللا سلللللللبحانه، فمن أعر  عنه أو أعر  عن 
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، (إله إال هللا ال)أي خليفة هلل سللللللللللبحانه أو ملك ُمَعيَّن من هللا سللللللللللبحانه وتعالى، كان كمن أعر  عن قول
، أي قبولي وليًا هلل وخليفة هلل في (1)وأنا من شلللللللرومها بشلللللللرمها وشلللللللرومها، وقال: ولهذا قال الرضلللللللا

 أرضه وملكًا معينًا من هللا سبحانه وتعالى هو شرط من شروط التوحيد.
ی توحید است، و هر کس غیِر خدا را در ُملک خدا شریک گرداند، مشرک ال اله اال الله( کلمه )یکلمه

د است؛ حتی اگر بگوید ال اله اال الله. از همین رو، امام گفتارو  علی ولی  )محمد رسول الله( و)غیرموحَّ
ال اله اال الله( نموده است؛ چرا که علی، خلیفه و جانشین خداوند سبحان  )الله( را قرین و همنشین سخن

و هر کس از او یا از هر جانشین   باشد،  و متعال است و او َمِلک و پادشاه تعیین شده از سوی حق تعالی می 
خداوند یا هر ملک و پادشاهی که از طرف خداوند سبحان و متعال تعیین شده باشد، روی گرداند، همانند  

 ال اله اال الله( روی برگردانیده است و از همین رو امام رضا)کسی است که از گفتار 
یعنی پذیرفتن من به عنوان    (2) ط آن هستم(؛و من از شرو)فرماید:بشرطها و شروطها(، و می)فرماید:می

ولیَّ خداوند و خیلفه و جانشین خداوند در زمینش و حاکِم تعیین شده از سوی خداوند سبحان و متعال،  
 باشد.شرطی از شروط توحید می 

، ( 3)(نيلة المًر خير من عملله)و، أملا العملل الصللللللللللللللالح فهو اإلخهص هلل سللللللللللللللبحلانله وتعلالى في العملل
 . (4)(ما نوى  ئٍ ر لكل ام)و

اِلُح ﴿اما  نیة  )کردار نیکو( عبارت است از اخَلص در عمل برای خداوند سبحان و متعال و)﴾اْلَعَمُل الصَّ
نیت شخص برتر از عمل اوست( و »برای هر کسی آن خواهد بود که نیت کرده  )(5) المرء خیر من عمله(

 ( 6).است(

َعُد فمعنى اآلية   إلى هللا سلللللللبحانه، أي إلى سلللللللماواته وملكوته تصلللللللعد : أي   اْلَكِلُم المَّيِ ُب﴾،﴿ِإَلْيِه َيصلللللللْ
ترتفع هذه الكلمات الميبة   وال. الكلمات الميبة، وهي صللور ومثال لكل عمل وقول ميب وكريم يرضللاه هللا

هللا سلللبحانه، كانت عمًه خالصلللًا لوجه هللا ال يرجو فيه العبد إال وجه  نهاإأي ، إال إذا كانت عمًه صلللالحاً 
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إله إال هللا وهو مشلللللللرك   تكون كلمات ميبة حقيقية إال إذا كانت خالصلللللللة لوجه هللا، فمن قال ال بل إنها ال
بل إنه ، ألنه يقرأ القرآن وال يعمل بما فيه  ؛(1)(كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه)لللللللل ف، بعمله لعنته هذه الكلمة

 يعمل بخهفه.
ُب ﴿ی پس معنی آیه  یِّ رود(: یعنی به سوی  می  باال او سوی  به  و پاک  نیکو  سخن)﴾ِإَلْیِه َیْصَعُد اْلَکِلُم الطَّ

و این، صورت و مثالی    رودها و ملکوت او باال می خداوند سبحان؛ یعنی سخن نیکو و پاک به سوی آسمان
ب و کریمانه  رود پسندد. این سخنان پاک باال نمی ا می ای است که خداوند آن ر برای هر عمل و گفتار طیَّ

مگر اینکه عمل صالحی باشند؛ یعنی عملی خالص برای خداوند که بنده در آن، جز رضایت خدای  
سبحان را امید نبسته باشد، و حتی اینها سخنان پاک حقیقی نخواهند بود مگر اینکه خالصانه برای وجه  

کند  الله« و در عملش مشرک باشد، این کلمه او را لعنت می   خداوند باشند. پس کسی که بگوید »ال اله اال 
خواند و به آنچه در آن  ؛ چرا که او قرآن می (2)کند(چه بسیارند قاریان قرآن که قرآن آنها را لعنت می )که

 نماید. کند، حتی برخَلف آن عمل می است عمل نمی 

 ****** 

 یارانش برتر از یاران رسول خدا هستند؟: آیا وزیر امام مهدی  هاشمی است و آیا ۸۰پرسش 

أم مير ،  وخليفته ووصلللللليه هل يكون هاشللللللمياً  : وزير اإلمام المهدي محمد بن الحسللللللن۸۰ /سللللللؤال
 وأصللللحاب األئمة  هل هم أفضللللل من أصللللحاب رسللللول هللا وأصللللحاب اإلمام المهدي  ؟هاشللللمي

 أفضل منهم؟ أصحاب الحسين ن  أأم ، وأصحاب الحسين
مهدی محمد بن الحسن و جانشین و وصیَّ او، هاشمی است یا غیر هاشمی؟ و آیا اصحاب  آیا وزیر امام  

هستند، یا   و اصحاب امام حسین و اصحاب ائمه برتر از اصحاب رسول خدا امام مهدی
 از آنها برترند؟  اینکه اصحاب حسین

بل والبد أن يكون ،  البد أن يكون هاشميًا من ذرية علي وفاممة الجواب: وصي اإلمام المهدي
أكيدًا  بالخصلللوص، بل والبد أن يكون من ذرية اإلمام المهدي محمد بن الحسلللن من ذرية الحسلللين

 

 .250ص 4مستدرك الوسائل : ج -1
 . 250ص  4مستدرک الوسایل: ج  - 2
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، فهبد أن ألن نور الخهفة والوصاية انتقل إلى صلب اإلمام المهدي محمد بن الحسن  ؛وقمعًا ال مير
، فيجعلله وصلللللللللللللليلًا لالملام  أن يوهره فيله ينتقلل هلذا النور إلى ِوللِده وذريتله قمعلًا، ويوهر فيمن شللللللللللللللاً هللا

   .المهدي
باشد، حتی باید به خصوص از   باید هاشمی از فرزندان علی و فاطمه وصیَّ امام مهدی  پاسخ:

  فرزندان امام حسین باشد، و حتی قطعًا و اکیدًا باید از ذریه و فرزندان امام مهدی محمد بن الحسن
منتقل شد، پس   باشد و الغیر؛ چرا که نور خَلفت و وصایت به صلب امام مهدی محمد بن الحسن 

ل گردد و در آن کس که خداوند بخواهد ظاهر گرداند،  این نور قطعًا و یقینًا باید به فرزندان و نسل او منتق
 دهد.قرار می شود و او را وصِی امام مهدیظاهر می 

كمللا ورد في   اثنللا عشللللللللللللللر مهللديللًا وهم من ولللده بعللد اإلمللام المهللدي ن  أ وورد في الروايللات 
مله في اللهم أع):حيلث يقول اإلملام (  المروي عن اإلملام الرضلللللللللللللللا…اللهم أدفع عن وليلك )دعلاً

به نفسلللللللله وتجمع له ملك المملكات  وتسللللللللر    ،به عينه  نفسلللللللله وأهله َوَوَلِده وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر  
 .(1)كلها(

باشد که از فرزندان او هستند. همان  در روایات وارد شده است که پس از امام مهدی دوازده مهدی می
ُهَمَّ اْدَفْع َعْن )طور که در دعای َك الَلَّ روایت   ات....( که از امام رضاخداوندا! دفع کن از ولیَّ ()....َوِلِیَّ

ِتِه َو َجِمیِع   اللُهمَّ )فرماید:می شده آمده است، آنجا که امام مَّ
ُ
ِتِه َو أ یَّ ْهِلِه َو َوَلِدِه َو ُذرِّ

َ
ْعِطِه ِفي َنْفِسِه َو أ

َ
أ

ِتِه َما ُتِقرُّ ِبِه َعْیَنُه َو َتُسرُّ ِبِه  َها   َرِعیَّ ! به او عطا کن در وجودش  خداوندا ()َنْفَسُه َو َتْجَمُع َلُه ُمْلَك اْلَمْمَلَکاِت ُکلِّ
و وجودش    ،یکه چشمش را به آن روشن کن  یزیچ   تش،یرع  یت و همه و اهلش و فرزندان و نژادش و امَّ 

 . (1)ها رامملکت  یهمه  یِی فرمانروا ،یاو گردآور   یو برا ،ییرا به آن خوشحال نما 

، ... وصلللللللللل على وليك ووالة عهدك، واألئمة من ولده):الصلللللللللهة المروية عن اإلمام المهدي وفي
 .(2)وللبهم أقصى آمالهم دينًا ودنيًا وآخرة(، وزد في آجالهم، في أعمارهم ومد  

َك َو ُوالِة )آمده است:  و در صلوات روایت شده از امام مهدی ِة  .... َو َصلِّ َعَلی َوِلیِّ ِئمَّ
َ
َعْهِدَك َو اِْل

َصی آَماِلِهْم ِدینا َو ُدْنَیا َو آِخَرةً 
ْ
ق
َ
ْغُهْم أ ْعَماِرِهْم َو ِزْد ِفي آَجاِلِهْم َو َبلِّ

َ
ت و  ()ِمْن ُوْلِدِه َو ُمدَّ ِفي أ .... و بر ولیَّ

 

 .411مصباح المتهجد : ص -1
 .238ح 281غیبة الطوسي : ص -2
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بر طول   داران پایبند به عهدت و امامان از فرزندانش صلوات و درود فرست، و بر عمرشان بیافزا و زمام
 . (1)حیاتشان فزونی بخش، و به نهایت آرزوهای دینی و دنیوی و اخرویشان برسان

اإلملاملة ال  إن  ):فكملا ورد في الحلديلث عن أهلل البيلت ، خوةإوكلل هؤالً هم آبلاً وأبنلاً ليه فيهم 
هم أئمة هدى  عشللللللر مهدياً   االثنا، وهؤالً (1)(تجتمع في أخوين بعد الحسللللللن والحسللللللين عليهما السللللللهم

 ، ولكن ليسوا كاألئمة من آل محمد عليهم صلوات هللا.ومهديون 
ی آنها پدران و پسران هستند و در آنها برادری وجود ندارد، همان گونه که در حدیث از اهل  و همه 

، شود( و این دوازده مهدیامامت بین دو برادر جمع نمیپس از حسن و حسین )بیت آمده است:
گر و هدایت شده هستند، ولی همانند ائمه از آل محمد که سَلم و صلوات خداوند بر ایشان  امامانی هدایت

 باشند. باد، نمی 

عشللللللر تبقى األر ، ولوالهم لسللللللاخت بأهلها، كما ورد   االثنيبهؤالً المهديين   وبعد اإلمام المهدي
، فهم بعللد اإلمللام (2)(لو خليللت األر  من إمللام لسلللللللللللللللاخللت بللأهلهللا):نللهأ في الروايللات عن أهللل البيللت 

  :الحجة البالبة هلل سبحانه وتعالى، واألحاديث فيهم كثيرة المهدي
ون دوازده پس از امام مهدی، به واسطه ماند و اگر آنها نبودند  زمین بر جای می  گانهی این مهدیَّ

خالی شود،  اگر زمین از امام )برد؛ همان طور که در روایات اهل بیت آمده است کهمی  اهلش را فرو
ی خداوند سبحان و متعال هستند و احادیث  آنها پس از امام مهدی حجت بالغه   .(3)د(بر اهلش را فرو می 

 در مورد آنها بسیار است: 

سلمعت من أبيك  بن رسلول هللا  يا :للصلادق جعفر بن محمد : قلت ):قال  ،عن أبي بصلير:  منها
إنما قال اثنا عشلللللر مهديًا ولم يقل اثنا عشلللللر : لاثنا عشلللللر إمامًا. فقا  يكون بعد القائم: قال أنه
 . (4)(ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناه إلى مواالتنا ومعرفة حقنا، إماماً 

 

 .  4ح 286ص 1الکافي : ج -1
 .9، مختصر بصائر الدرجات : ص246ص 2: ج عیون أخبار الرضا -2
 .9؛  مختصر بصائر الدرجات: ص 246ص  2: ج عیون اخبار الرضا -3
 .358النعمة : صکمال الدین وتمام  -4
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!  پسر رسول خدا یعرض کردم: ا جعفر بن محمد به امام صادق : دیگوی م ریبص  ابواز جمله: 
: دوازده فرمود). امام صادق فرمود:(باشدیمامام  دوازده    ، پس از قائم):فرمودی که م  دمیمن از پدرت شن

  و ما    ی ما هستند که مردم را به مواالت و دوست  انیعی از ش  یآنها گروه  کن یول  ! و نگفته دوازده امام   یمهد 
 (1) .(کنندی شناخت حق ما دعوت م

في الليلة التي كانت  قال رسلللللول هللا )قال: ،عن آبائه عن أمير المؤمنين   وعن الصلللللادق 
وصللليته حتى انتهى إلى  : يا أبا الحسلللن أحضلللر صلللحيفة ودواة، فأملى رسلللول هللا فيها وفاته لعلي
علي   فأنت يا، يا علي إنه سلليكون بعدي أثنا عشللر إمامًا ومن بعدهم إثنا عشللر مهدياً : فقال ،هذا الموضللع

إلى ابنه محمد المسلللتحفظ من   نمها الحسللل وسلللاق الحديث إلى أن قال: وليسلللل ...  أول إالثنا عشلللر إمام
فذلك إثنا عشللر إمامًا، ثم يكون من بعده اثنا عشللر مهديًا، فاذا حضللرته الوفاة فليسلللمها إلى  آل محمد 

وهو ، سلم الثالث المهدياسلم كأسلمي واسلم أبي وهو عبد هللا وأحمد واال :ابنه أول المهديين له ثهثة أسلامي
 . (2)أول المؤمنين(

که   یدر شب رسول الله):ست که فرموده انقل شد  از امیر المؤمنیناز پدرانش  از امام صادق
وصیتش را   ... یا اباالحسن صحیفه و دواتی حاضر کن. و پیامبر خدا)ش واقع شد به علی فرمود:وفات

امَل فرمود تا به این جا رسید که فرمود: یا علی پس از من دوازده امام خواهند بود و پس از آنها دوازده 
دهد تا آنجا که  .... و سپس حدیث را ادامه میده امام هستیهستند، یا علی تو نخستین دواز  مهدی

تسلیم کند و ایشان دوازده امام    آن را به فرزندش، محمد، مستحفظ از آل محمد  فرماید: و حسنمی
باشد. پس اگر وقت وفاتش رسید، خَلفت را به فرزندش  بعد از او می   باشند و سپس دوازده مهدیمی

نخستین مهدیین تسیلم کند که سه نام دارد، نامی مانند نام من و نام پدرم که عبدالله و احمد است، و  
 .(3)باشد(آورنده مینام سوم مهدی است و او اولین ایمان 

وهذا القائم هو  .(4)(ديًا من ولد الحسلللللين  إثنا عشلللللر مه منا بعد القائم   إن  ):وعن الصلللللادق
 .اإلمام محمد بن الحسن المهدي

 
 .358کمال الدین و تمام النعمة: ص  -1
 . 148ص 53، بحار اِلنوار : ج39، مختصر بصائر الدرجات : ص111ح 150غیبة الطوسي : ص -2
 . 148ص  53؛  بحار االنوار: ج 39؛  مختصر بصائر الدرجات: ص 111ح  150غیبت طوسی: ص  -3
  من بعد اْلمام المهدي . واِلحادیث في تعریف الناس بالمهدیین  148ص 53: ج ، بحار اِلنوار 182مختصر بصائر الدرجات : ص -4
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  ن ی از نسل حس یمهد  زده دوا از ما پس از قائمروایت شده است که فرمود: » و از امام صادق
 باشد.  می و این قائم، همان امام محمد بن الحسن المهدی ؛(1)«است 

وهذا القائم في  .(2)(منا بعد القائم أحد عشللر مهديًا من ولد الحسللين   إن  )قال: ،وعن الصللادق 
ألن  ؛، بل هو وزيره ووصليه وأول المهديين من بعدههذه الرواية ليه اإلمام المهدي محمد بن الحسلن  

( اثنا عشلللر مهديًا من ولده متسللللسللللين ذرية بعضلللها من بع ، محمد بن الحسلللن  )بعد اإلمام المهدي
 أحد عشر مهديًا من ولده متسلسلين ذرية بعضها من بع .  عشر مهدياً  االثنيوبعد أول هؤالً 

 نی از نسل حس یمهد  ازده ی ، از ما پس از قائم)و از امام صادق روایت شده است که فرمود:
نیست، بلکه وزیر و وصیَّ آن حضرت   و قائم در این روایت، امام مهدی محمد بن الحسن (3)(؛است 

یِن پس از او می  ( دوازده مهدی  محمد بن الحسن)باشد؛ چرا که پس از امام مهدیو نخستیِن مهدیَّ
ن دوازده از نسل او ، نسل اندر نسل، یکی پس از دیگری می  یازده گانه، باشند و پس از اولین این مهدییَّ

 باشند. وار از نسل یکدیگر میمهدی سلسله 

ولعنللة هللا  والحمللد هلل وحللده أواًل وآخرًا ووللاهرًا وبللامنللًا، ولعنللة هللا على إبليه وجنللده من األنه والجن
ولعنة هللا على أعداً  ،على أعداً آل محمد من األولين اآلخرين، ولعنة هللا على أعداً اإلمام المهدي  

 .، ولعنة هللا على أعداً أنصار اإلمام المهدياإلمام المهديولد 
و حمد و سپاس تنها از آِن خداوند است، اول و آخر و ظاهر و باطن، و لعنت خدا بر ابلیس و ارتش او  

از اولین و آخرین، و لعنت خدا بر دشمنان امام   از انس و جن، و لعنت خداوند بر دشمنان آل محمد
، و لعنت خدا بر دشمنان انصار امام مهدی  دا بر دشمنان فرزندان امام مهدی، و لعنت خمهدی

 باد! 

فهم: صللللفوة الخلق منذ أن ، الثهث مائة وثهثة عشللللر أما بالنسللللبة لبقية أصللللحاب اإلمام المهدي 
بأبي )ما معناه: خلق هللا آدم إلى أن تقوم السللللللللللللاعة، وكما قال عنهم سلللللللللللليد الموحدين وأمير المؤمنين  

 
ون. و 148ص  53؛ بحار االنوار: ج 182مختصر بصائر الدرجات: ص  -1 به مردم بسیار زیاد   پس از امام مهدی احادیث در شناسانیدن مهدیَّ

ون در حدیث اهل بیتهستند که نزدیک به پنجاه حدیث را گرد آورده حدیث را   33( یکی از انتشارات انصار امام مهدی()ام و در کتاب »مهدیَّ
 ایم؛ به آن رجوع نمایید. نگاشته

 .145ص 53ر اِلنوار : ج، بحا 504ح  478غیبة الطوسي : ص -2
 . 145ص  53؛  بحار االنوار: ج 504ح  478غیبت طوسی: ص  -3
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وال يلحقهم ،  ال يسبقهم األولون بعمل، وفي األر  مجهولة، هم في السماً معروفةؤ أسما  مي هم من عدةٍ وأ

 . (1)اآلخرون(

سیصد و سیزده نفرند؛ آنها برگزیدگان خلق از زمانی که خداوند آدم را   که مهدیی یاران امام اما در خصوص بقیه 

دین و امیرآفرید تا آنگاه که قیامت برپا شود، می مورد   در  المؤمنین باشند؛ و همان طور که سید الموحَّ
ن  هایشان در آسما ای هستند که نامپدر و مادرم به فدایشان! آنها عده )آنها به این مضمون فرموده است:

 ( 2)رسند(گیرند و نه پسینیان به آنها می اند، نه پیشینیان بر آنها سبقت می معروف است و در زمین گمنام

بل كما ورد في الرواية  ،الحسلللينوهم قمعًا أفضلللل من أصلللحاب رسلللول هللا، وأفضلللل من أصلللحاب 
هؤالً  إن  : يوم القيلاملة فتقول األمم عشللللللللللللللر وهم أملة محملد  وثهثلةون هؤالً الثهث ملائلة : يمر  عنهم
 . (3)هم أنبياًكل  

باشند و حتی همانطور که در  و برتر از اصحاب امام حسین می   آنها قطعًا برتر از اصحاب پیامبر خدا
ت محمددرباره   روایت از اهل بیت  باشند، روز  می  ی آنها آمده است: این سیصد و سیزده نفر که امَّ

ت کنندقیامت عبور می    (4) .گویند: اینها همگی پیامبرندها می، در حالی که امَّ

 

 .187/ الخطبة  126نهج البَلغة : ص -1
 .187ی ـ خطبه 126نهج البَلغه: ص  -2
خاتم النبیین وقد حضر الیوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال رسول    ... قال: فیقول إنَّ محمـداً ):282ص  1وفي مسند احمد : ج  -3

ارك  : فیأتوني فیقولون یا محمد اشفع لنا إلی ربك فلیقض بیننا، فأقول: أنا لها حتی یأذن الله عز وجل لمن یشاء ویرضی، فإذا أراد الله تب  الله
  وتعالی أن یصدع بین خلقه نادی مناد أین أحمد وأمته فنحن اْلخرون اِلولون، نحن آخر اِلمم وأول من یحاسب، فتفرج لنا اِلمم عن طریقنا 

 فنمضي غرًا محجلین من أثر الطهور، فتقول اِلمم: کادت هذه اِلمة أن تکون أنبیاء کلها ...(. 
اش شود و تمامی گناهان گذشته و آیندهخاتم پیامبران آن روز حاضر می  گوید: محمد... گفت: پس می ):282ی صفحه 1در مسند احمد جلد  -4

(. گویند: ای محمد، ما را نزد پروردگارت شفاعت کن. پس گویم: من از آنها هستم  من بیاوریدشان  به سوی)فرماید:می  شود. رسول خداآمرزیده می
وجل به آنکه بخواهد و راضی باشد، اجازه فرماید. پس آن هنگام که خداوند تبارک و تعالی اراده فرماید خلقش را جدا  نماید، منادی    تا اینکه خداوند عزَّ

تش کجایند؟ ت  ندا دهد: احمد و امَّ ت ها هستیم که اول از همه محاسبه می که ما آخریِن اولین هستیم؛ ما آخرین امَّ ها از جلوی راه  شویم. پس امَّ
ت  ت، جملگی پیامبرند!....(. ما کنار روند و ما در اثر پاکی، سپیدرویان عبور کنیم در حالی که امَّ  ها گویند: گویا این امَّ
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وبكى ألجلهم جعفر بن محمللللد  .(1)(ني أخوانياللهم لق  ):شللللللللللللللوقللللًا إليهم وقللللال عنهم رسللللللللللللللول هللا
وُان األر    .(3)قبل آالف السنين  قبل أكثر من ألف سنة، وتمناهم لوط النبي  (2)ودعا لهم الصادق
  .(4)ون عليها لتفتخر بهم وتتباهى بسيرهم عليهاالتي يمر  

 ؛(5) (خداوندا! برادرانم را به من بنمای )ی آنها فرمود:از روی اشتیاق به دیدارشان، درباره   رسول خدا
و هزاران سال پیش،    ،( 6)و جعفر بن محمد صادق بیش از هزار سال پیش، برایشان گریست و دعا فرمود

ا نمود، کند و به عبور کردِن  کنند بر آنها افتخار می و زمینی که آنها بر آن گذر می  (7)لوِط پیامبر، آنها را تمنَّ
 (8).کندآنها، فخرفروشی می 

الشللرف العويم والفضللل الجسلليم، أسللأل هللا أن يجعلني من أوليائهم وهذا هو  ، فمولى لهم وحسللن مآب 
 وأنصارهم، وممن يجاهد معهم إلعهً كلمة هللا سبحانه وتعالى.

پس خوشا به حالشان و چه سرانجام نکویی دارند، و این همان شرف عظیم و فضل سترگ است. از  
ها و از کسانی که همراه آنها در راه اعتَلی  ی اولیا و انصار آننمایم که مرا در زمره خداوند مسئلت می 

 کنند، قرار دهد. ی الله سبحان و متعال جهاد میکلمه

 

 .82ص 1، السنن الکبری للبیهقي: ج341ص 5در العامة: المعجم اِلوسط للطبراني: ج، ومن مصا23التحصین البن فهد الحلي: ص -1
 . 5ح 402ص 1الکافي : جانظر:  -2
ْو آِوي ِإَلی ُرْکٍن َشِدیٍد( هود :  ): قال تعالی حکایة عن لوط  -3

َ
ًة أ وَّ

ُ
نَّ ِلي ِبُکْم ق

َ
اَل َلْو أ

َ
 . 80ق

ًة( قال:)قال في قوله: ورد عن أبي عبد الله وَّ
ُ
نَّ ِلي ِبُکْم ق

َ
ص   21، والرکن الشدید: ثَلث مائة وثَلثة عشر( بحار اِلنوار: جالقوة: القائم)َلْو أ

158. 
وقد أحاطوا بما بین الخافقین فلیس من شيء إال وهو مطیع لهم حتی سباع اِلرض وسباع الطیر ،  أصحاب القائمکأني ب)، قال:عن أبي جعفر -4

 .673( کمال الدین وتمام النعمة : ص یطلب رضاهم في کل شيء، حتی تفخر اِلرض علی اِلرض وتقول : مر بي الیوم رجل من أصحاب القائم
ت: معجم أوسط طیرانی: ج ؛ و 23تحصین ـ ابن فهد حلی: ص  -5  .82ص  1؛  سنن کبری بیهقی: ج 341ص  5از منابع اهل سنَّ
 . 5ح  402ص  1کافی: ج  - 6
 (.80هود: ()توانستم به رکن شدید پناه ببرمداشتم یا می لوط گفت: کاش در برابر شما قدرتی می) فرماید: می ی لوط حق تعالی درباره  -7

ةً ﴿سخن حق تعالی  ی ایندرباره از ابو عبد الله َوَّ
ُ
َنَّ ِلي ِبُکْم ق

َ
ةً )( روایت شده است:داشتمکاش در برابر شما قدرتی می)﴾َلْو أ َوَّ

ُ
: ُرْکٍن َشِدیدٍ قائم، و  :ق

 .158ص  21(. بحار االنوار: ج سیصد و سیزده نفر
ط شدهبینم که بر شرق و را می  گویا یاران قائم)روایت شده است که فرمود: از ابا جعفر -8 اند و هیچ چیزی نیست مگر آنکه از  غرب عالم مسلَّ

خواهند، تا آنجا که قسمتی از زمین بر قسمت دیگر مباهات برد، حتی وحوش زمین و پرندگان آسمان، در هر چیزی رضایت آنها را می آنها فرمان می
 .673تمام النعمة: ص (. کمال الدین و بر من عبور کرد گوید: امروز مردی از یاران قائمکند و میمی
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 ****** 

 : آیا قرآن مخلوق و حادث است؟۸۱پرسش 

أم هو قديم؟ فقد ورد في رواية عن ، وهل هو محدث ؟  أم هو خالق،  القرآن هل هو مخلوق   :۸۱  /سؤال
 أنه مخلوق، وفي رواية أنه خالق، وفي رواية أنه كهم هللا ال خالق وال مخلوق؟!  أهل البيت 

آمده که قرآن   آیا قرآن مخلوق است یا خالق؟ و آیا حادث است یا قدیم؟ در روایتی از اهل بیت 
مخلوق است و در روایتی دیگر به عنوان خالق آمده و در روایتی نیز آمده که کَلم خداوند است؛ نه خالق  

 است و نه مخلوق! 

ابن رسلللول هللا أخبرني عن القرآن أخالق أو  ياقلت للرضلللا: قال، الجواب: في الرواية عن ابن خالد 
 .(1)كهم هللا عز وجل(ولكنه ، ليه بخالق وال مخلوق ):فقال؟ مخلوق 

ای پسر رسول خدا! مرا )عرض کردم: گوید: به امام رضادر روایتی از ابن خالد آمده که می پاسخ:
آگاه فرما که خالق است یا مخلوق؟ فرمود: نه خالق است و نه مخلوق، بلکه کَلم خداوند  )از قرآن 

وجل است(  (2) .عزَّ

بسللللللللم هللا الرحمن الرحيم )إلى بع  شلللللللليعته بببداد: الثالث كتب أبو الحسللللللللن  : وعن اليقميني قال
عصللللللللللللللمنلا هللا وُايلاك من الفتنلة فلان يفعلل فلأعوم بهلا نعملة وُاال يفعلل فهي الهلكلة، نحن نرى أن الجلدال في 

وليه ،  فتعامى السلائل ما ليه له وتكلف المجيب ما ليه عليه، شلترك فيها السلائل والمجيب االقرآن بدعة  
جعلنا ،  سلللمًا من عندك فتكون من الضلللاليناوالقرآن كهم هللا ال تجعل له ، وما سلللواه مخلوق   الخالق إال هللا

  .(3)هللا وُاياك من الذين يخشون رلهم بالبيب وهم من الساعة مشفقون(
به یکی از شیعیانش در بغداد چنین   و از یقطینی روایت شده است: ابو الحسن سوم امام هادی

ی مهربان. خداوند ما و شما را از فتنه و آشوب در امان بدارد که اگر چنین  شنده به نام خداوند بخ)نوشت:
ی ما این است  بار خواهد بود. عقیده کند نعمت بزرگی را به ما مبذول داشته و اگر چنین ننماید، هَلکت 

 

 .118ص 89، بحار اِلنوار : ج223التوحید للصدوق :  -1
 .118ص  89؛  بحار االنوار: ج 223توحید صدوق: ص  -2
 . 118ص 89، بحار اِلنوار: ج864ح 639أمالي الصدوق : ص -3
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ننده  کاند؛ سوال که جدال در مورد قرآن بدعتی است، که سوال کننده و پاسخ دهنده در آن گناه شریک 
دهد که در ارتباط با او نیست. آفریدگار،  پرسد آنچه ربطی به او ندارد و پاسخ دهنده چیزی را پاسخ می می

اند. قرآن کَلم خداوند است؛ برای آن از طرف خودت نامی مده  تنها خداوند است و جز او، همه مخلوق 
ترسند و از  ان از پروردگار خویش می شوی. خداوند ما و شما را از کسانی قرار دهد که در نه که گمراه می 

 . (1)اند(قیامت( هراسناک )ساعت 

...... القرآن كهم هللا ُمْحَدث مير مخلوق ومير أزلي مع هللا تعالى ):وفي الرواية عن الصلللللللللللادق 
كان عز ، كان هللا عز وجل وال شللللللللللللليً مير هللا معروف وال مجهول،  ذكره وتعالى هللا عن ذلك علوًا كبيراً 

وال متكلم وال مريد وال متحرك وال فاعل جل وعز رلنا فجميع هذه الصلللللللفات ُمْحَدًثة مير حدوث الفعل وجل 
منله جلل وعز رلنلا والقرآن كهم هللا مير مخلوق، فيله خبر من كلان قبلكم وخبر ملا يكون بعلدكم أنزل من 

 .)(2) عند هللا على محمد رسول هللا

.... قرآن، کَلم خداوند است؛ حادثی غیر مخلوق  )ت که فرمود:نقل شده اس  روایت از امام صادقو در  
باشد؛ خداوند بسیار برتر از اینها است. خداوند  است و به همراه خداوندی که ذکرش بلند است، ازلی نمی

وجل بود و چیزی غیر از خدا ـ  وجل بود وندخداـ وجود نداشت. مجهول نه معلوم و نه عزَّ نه متکلم   ، وعزَّ
از جانب  عملی است بدون انجام هیچ  این صفات حادثتمامی  .رید و نه متحرک و نه فاعلو نه مبود 
از شما  پیش اخبار آنان که  ، و در آنکه مخلوق نیست؛  است خداوند و قرآن کَلم  ؛جل جَلله وندخدا
نازل شده محمد اش فرستاده از جانب خداوند بر  ؛از شما خواهند بود وجود داردپس آنچه  و اندبوده 

 ( 3).(است 
كأن المراد من هذا الحديث ما كان فيه من ذكر القرآن، ومعنى ما فيه أنه )رحمه هللا(:)وقال الصلللللللدوق 

َدث ، مير مخلوق أي مير مكلذوب  َدث. وقلال رحمله هللا: المخلوق ؛ وال يعني أنله مير ُمحلْ ألنله قلد قلال ُمحلْ
إلى آخر كهمللله أعلى هللا مقلللامللله  .(. ذوب ويقلللال: كهم مخلوق، أي مكللل  ،في اللبلللة قلللد يكون مكلللذوبلللاً 

 . (4)الشريف

 
 . 118ص  89؛  بحار االنوار: ج   864ح  639امالی صدوق: ص  -1
 .119ص 89، بحار اِلنوار: ج227التوحید للصدوق :  -2
 . 119ص  89؛  بحار االنوار: ج   227توحید صدوق: ص  -3
 .229التوحید للصدوق : ص -4
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و منظور از  ، باشددر آن است میذکر قرآن آنچه از  ،مراد از این حدیث گویا )گوید:می  شیخ صدوق
به این معنی که غیر حادث باشد،  و باشد اینکه در آن گفته شده مخلوق نیست، یعنی دروغی در آن نمی

تواند به  می  ،مخلوق در لغت »: دگویمی  شیخ صدوقگوید، حادث است«. باشد؛ چرا که حدیث مینمی
آخر  « تا  ....ینکَلم دروغ  یعنی   ، کَلم مخلوق  :شودگفته می وقتی  و    ؛ معنی دروغین و ساختگی هم باشد

 (1) .دارد(بلند را مقام شریفش که خداوند  شیخ سخن 

 واآلن لو تدبرت هذه الروايات لوجدت عدة أمور هي: 
بعللاد شلللللللللللللليعتهم عن فتنللة َخْلق القرآن التي حللدثللت في زمن خلفللاً بني إأرادوا  أهللل البيللت  إن   -1

بالزندقة، وكانت نتيجتها سللجن وقتل بع  من خا  فيها ألسللباب العباه، وسللببت اتهام من خا  فيها 
 سياسية ال مير.

 األزلي هو هللا سبحانه، وما سواه محدث. أكدوا على أن   أهل البيت  إن   -2
 .(2)ألنه لم يحن وقته ولم يحضر أهله ؛الكهم في القرآن لم يفصل أهل البيت  -3
والعرب إذا  ف بأن جعل معنى مخلوق مكذوب مذهبه تكل  رحمه هللا( ومن ذهب )الشللللللليا الصلللللللدوق   -4

ذََّب، والاأرادوا أن يسللللللللللللللتعملوا هلذه الكلملة في الكلذب يقولون:  يقولون: َخَلَق الكهم، فه  ْخَتَلَق الكهم أي كلَ
لو أرادوا الكلللذب، بلللل يقولون مختلق، فليه في كلملللة مخلوق معنى الكلللذب، وال حلللاجلللة  يقولون مخلوق 
 منها. ليتحرز األئمةلهحتراز منها 

 شود:مواردی در آن دیده می  ر شود،اگر در این روایات تدبَّ 

عباس اتفاق  که در زمان خلفای بنی  «خلق قرآن» یخواستند شیعیانشان را از فتنه اهل بیت می  -1
  ، این فتنه ینتیجه شد، و شد، به کفر و زندیق بودن متهم میاینکه هر کس در آن گرفتار می افتاد و 
شدند، بود، دور و نه چیز دیگر گرفتارش میاز کسانی که به دالیل سیاسی برخی جز زندان و قتل  چیزی 
 سازند.

 
 .229توحید صدوق: ص  -1
ما کل ما یعلم یقال، وال کل ما یقال حان وقته، وال کل ما حان وقته حضر أهله( مختصر بصائر الدرجات : ): روی في الحدیث عنهم -2

 .212ص
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 .  باشدحادث میست  ا  فقط خداوند است و هر چه غیر از او   ،ازلیموجود  اهل بیت تأکید داشتند که    -2

فرا نرسیده و اهل و  چرا که زمان آن  ؛اندتفاصیل بیان نکرده  یقرآن را با همه  اهل بیت کَلِم  -3
 .(1) اش نیز حاضر نشده بودندشایسته 

باشد،  ، به اینکه مخلوق به معنی دروغین میباشد  و هر کس که در مسیر فکری وی  شیخ صدوق  -4
ی است که اگر عرب بخواهد از این عبارت در معنای »دروغین« استفاده این در حال مسئول خواهد بود.

ی نون  : قرآن نقطه گویندو نمی  (دروغ گفت )یعنی ( خلق کردسخن را ()الکَلم َق لَ ختَ إ)گوید:کند، می 
کند  نمیاستفاده    (مخلوق)عبارتباشد از  و دروغ(  کذب  )منظور او،و اگر  (،  الکَلم  َق لَ َخ است، و فیض نا)

  ، وجود نداردو دروغ(  کذب  )معنای  ( مخلوق)یدر کلمهنماید. بنابراین  استفاده می   ( مختلق)از عبارتبلکه  
 احتراز و خودداری از چنین معنایی وجود ندارد.احتیاجی به برای دفاع از ائمه از این معنا، و 

، وهو بهذا  خلق منه محمد  والقرآن ُمْحَدث وليه أزلي، والقرآن هو نور هللا سلللللللللللللبحانه وتعالى الذي
ه سلللللللبحانه وتعالى وتبارك هللا ئبقدرة هللا وقضلللللللا  نورهللا()ُخِلَق من القرآن ، فمحمد المعنى خالق محمد 
 أحسن الخالقين. 

را از آن خلق   است که محمدسبحان و متعال  وند قرآن نور خدا نیست. ازلی و است حادث قرآن 
قضای  قدرت و  با نور خداوند( )از قرآن  پس محمد .است  خالق محمد ی، قرآن،فرمود، و به این معن

تبارک الله احسن  )بلند مرتبه است خداوند، آن برتریِن آفرینندگانو خلق گردید؛ تبارک و تعالی،  وندخدا
 .  الخالقین(

عبلد هللا، والقرآن وجله هللا اللذي واجله  ،  لمحملد والقرآن هو نقملة النون، وهو الفي  النلازل من هللا
... ):، كما ورد في الرواية عن الصلللللللللادق ، والقرآن هو الحجاب النوري بين هللا ومحمد به محمداً 

 .(2)(ولينهما حجاب يخفق ...

 
هر آنچه دانسته شود، گفته نشود، و هر آنچه گفته شود، وقتش نرسیده باشد، و هر آنچه وقتش رسیده )روایت شده است:  در حدیث از ائمه -1

 .212(. مختصر بصائر الدرجات: ص اش حاضر نشده باشدباشد، اهل و شایسته 
 ، فما بعد. 84ص 5سورة النجم : ج -تفسیر الصافي  -2
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باشد. قرآن،  ی خداوند می بنده  قرآن نقطه نون است و فیض نازل شده از جانب خداوند بر محمد
رویارو گردید، و قرآن همان حجاب نور است بین خدا و    با محمدهمان وجه خداوند است که با آن 

... و میان این دو حجابی در نوسان  )آمده است: ، همانطور که در روایتی از امام صادقمحمد
 ( 1).بود....(

الرحمن(، )والقرآن هو سللللللللللللللرادق عرش هللا األعوم، وهو عرش هللا األعوم المواجله لبلاب هللا أو اللذات 
يا من اسلللللللللتوى برحمانيته فصلللللللللار العرش ميبًا في ذاته محقت اآلثار )في عرفة: الحسلللللللللين   وفي دعاً

  .(2)(حتجب في سرادقات عرشه ...ايا من ، باآلثار ومحوت األميار بمحيمات أفهك األنوار
ی عرش اعظم خداوند است؛ همان عرش اعظم الهی است که با باب الله یا  قرآن، همان سراپرده 

ای آنکه به رحمانیتش  )در عرفه آمده است: باشد. در دعای امام حسین الرحمان( رویارو می)ذات
کنندگان افَلک چیره شد. پس عرش در ذاتش پنهان گشت. آثار را با آثار نابود کردی، و اغیار را به احاطه

 (3) .نشین شد....(های عرشش، پرده انوار، محو نمودی. ای که در سراپرده 

 ى لمحمد حتجب بالعرش، وتجل  االرحمن(  )فباب هللا،  (4): ﴿الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى﴾  ىوقال تعال
ب  ، وذلللك بللأن يحتوي محمللد بللالعرش األعوم أو القرآن، وفي آنللات يرفع هللذا الحجللاب لمحمللد  ُحجللُ

والعرش األعوم   واحدًا، أو محمد والقرآن     ى فيه. وفي هذه اآلنات يكون محمد النور أو القرآن، وتتجل  
فصللللللللللللللار العرش ميبلًا في ذاتله محقلت اآلثار   …)أو العرش األعوم أو القرآن:واحلد. ثم ال يبقى محملد 

يخفق مع  وال يبقى في هلذه اآلنلات إال هللا الواحلد القهلار، وهكلذا فمحملد  ،(…بلاآلثلار ومحوت األميلار 
 خفق الحجاب.

عرش(  ) الرحمن( با()باب خدا). پس( 5)بر عرش استیَل دارد( خدای رحمان)فرماید:حق تعالی می 
ی یافت، و در آناتی پوشیده شد، و برای محمد لحظاتی( این حجاب برای  )با عرش اعظم یا قرآن تجلَّ

های نور یا قرآن را دربرگرفت و آنها در او  شود و این از آن رو است که محمد  حجابمحمد برداشته می
ی شد. در این ل باشند.  و عرش اعظم، یکسان می حظات، محمد  و قرآن یکی هستند؛ یا محمدمتجلَّ

 
 و پس از آن. 84ص   5ی نجم: ج صافی ـ سورهتفسیر  -1
 .227ص 95، راجع: بحار اِلنوار: جفقرة من دعاء یوم عرفة لإلمام الحسین -2
 مراجعه نمایید. 227ص  95،  به بحار االنوار: ج ی امام حسینفرازی از دعای روز عرفه  -3
 . 5طـه :  -4
 . 5طه:  -5
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.... پس عرش در ذاتش پنهان گشت. آثار را  )ماند و نه عرش اعظم یا قرآن:باقی می   سپس نه محمد
ماند نمیبا آثار نابود کردی، و اغیار را محو نمودی....( و در این لحظات چیزی جز خدای واحد قهار باقی  

 آید. با نوسان حجاب، به نوسان درمی و به این ترتیب، حضرت محمد

 ****** 

 

نُفَسُکْم ﴿ی : معنای آیه۸۲پرسش 
َ
ُکْم َظَلْمُتْم أ ْوِم ِإنَّ

َ
اَل ُموَسی ِلَقْوِمِه َیا ق

َ
 ﴾....َوِإْذ ق

ى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم ِإنَّ  : ما۸۲ /سللللؤال ُكْم ِباتِ َخاِذُكُم اْلِعْجَل معنى قوله تعالى: ﴿َواُِْذ َقاَل ُموسللللَ ُكْم َوَلْمُتْم َأْنُفسللللَ
 ؟(1) التَّوَّاُب الرَِّحيُم﴾َفُتوُلوا ِإَلى َباِرِئُكْم َفاْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِعْنَد َباِرِئُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم ِإنَُّه ُهوَ 

  قوم  ای: گفت  خود قوم به  موسی که را هنگام آن و)ی خداوند متعال چیست:معنای این فرموده 
  توبه  آفریدگارتان درگاه  به  اینک داشتید. روا ستم خود بر  پرستیدید، را گوساله  که  سبب  به آن شما ! من

 پذیرفت؛  را  شما  یتوبه   خدا   پس  است. ترستوده   آفریدگارتان  نزد   کاری  چنین  که  بکشید،   را  یکدیگر  و   کنید
 (2).است( مهربان  و پذیرتوبه او   زیرا

، وأن يقتلوا العقيدة الفاسلللللدة التي  الجواب: ملب موسلللللى من قومه أن يقتلوا أنفسلللللهم األمارة بالسلللللًو
 انموت عليها أنفسهم، إضافة إلى قتل األبدان. 

ه به بدی خود را و نیز عقیده فاسدی را که  از قوم خود خواست که نفس  موسی پاسخ: های امارَّ
 ها بود. ور شده بود، بکشند؛ و این، عَلوه بر کشتن بدن شان در آن غوطه هاینفس 

فالسلامري في هذه األمة هو: العالم ،  ويتعظ بها  وقصلة السلامري والعجل البد لكل مسللم أن يملع عليها
الضلللال الذي يحرف دين هللا، والعجل هو العقيدة الفاسلللدة والضلللهل الذي ينشلللره علماً السلللًو  مير العامل
 بين الناه. 

 

 .54البقرة :  -1
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ت عبارت   هر مسلمانی باید از داستان سامری و گوساله مطلع باشد و از آن پند گیرد. سامری در این امَّ
ی فاسد و  همان عقیده کند، و گوساله هم، تحریف می عامل گمراهی است که دین خدا را از عالم بی 

 کنند. گمراهی است که علمای سوء بین مردم منتشر می 

بكل مسلللم أن يراجع نفسلله لئ ه يبعث يوم القيامة من أتباع السللامري العالم مير العامل الضللال،  وحري  
ي وأنتم أشلللللللللبه األمم سلللللللللمتًا ببن )أنه قال:  ولئ ه يبعث يوم القيامة من عبدة العجل. عن حذيفة عن النبي

 . (1)(إسرائيل لتركبن مريقهم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، مير أني ال أدري أتعبدون العجل أم ال؟
شایسته است هر مسلمانی به نْفس خویش رجوع کند تا مبادا در روز قیامت از پیروان سامرِی عالِم  

برانگیخته گردد. از حذیفه از   ی پرستندگان گوسالهعمِل گمراه باشد، و مبادا در روز قیامت در زمره بی
ت و شما شبیه )نقل شده است که آن حضرت فرمود: پیامبر  ها به بنی اسرائیل هستید، و هر  ترین امَّ

دانم آیا گوساله را نیز پرستش خواهید کرد  آینه گام به گام طریق آنها را ِپی خواهید گرفت، جز اینکه نمی
 (2) .یا نه؟(

الجهاد الدفاعي سلللللللللللللامري هذه األمة، وتعميل الجهاد الدفاعي عجل يعبد من دون والعالم الذي يعمل  
هللا. فاألولى بالمسللللللللمين أن يتولوا إلى بارئهم، ويقتلوا أنفسلللللللهم في سلللللللبيل هللا، ويجاهدوا بأموالهم وأنفسلللللللهم 

ذين حرفوا شلريعة إلعهً كلمة هللا، ال أن يعبدوا العجل ويتبعوا السلامريين علماً الضلهلة مير العاملين، ال
، والذين قال فيهم تعالى:   ، والذين يود أحدهم لو يعمر ألف سلللنة  هللا سلللبحانه وتعالى، ولدلوا نعمة هللا كفراً 
ا﴾ ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َيْحِمُلوهلَ ِذيَن ُحمِ  ﴿َمثَلُل اللَّ
ِل اللَُّهمَّ (3) ، أي القرآن ألنهم لم يحملوا القرآن اللذي جلاً فيله: ﴿قلُ

ًُ﴾مَ  ا الملك ُيعي نه هللا وليه الناه باالنتخاب الذي أقروه علماً  ن  إ، أي (4)اِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتشللللللللللللَ
﴿َكَمَثِل اْلِحَماِر  الدسللتور يضللعه الناه كما أقر علماً الضللهلة.  وألن القرآن هو الدسللتور ال أن  ، الضللهلة 

ِ َوَّللاَُّ ال َيْهِدي اْلَقْوَم الوَّاِلِميَن﴾َيْحِمُل َأْسَفارًا ِبْئَه َمَثُل الْ   . (5)َقْوِم الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآياِت َّللاَّ
ت است، و تعطیل کردن جهاد دفاعی، همان  عاِلمی که جهاد دفاعی را تعطیل می  کند، سامری این امَّ

ست که به درگاه  شود. سزاوارتر برای مسلمین آن اای است که به جای خداوند پرستیده می گوساله 

 

 .616ص 1، الکشاف للزمخشري : ج141ص 53بحار اِلنوار : ج -1
 . 616ص  1؛  کاشف زمخشری: ج 141ص  53بحار االنوار: ج  -2
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ی  های خود در راه برافراشتن کلمه پروردگار خویش توبه کنند و خود را در راه خدا بکشند و با اموال و جان 
ـ را پیروی نمایند؛ همان  عامل علمای گمراه بی ها ـ الله جهاد کنند؛ نه اینکه گوساله را بپرستند و سامری 

یف کردند و نعمت خدا را به کفر بدل ساختند؛ همان  کسانی که شریعت خداوند سبحان و متعال را تحر
شان  کسانی که هر یک از آنها آرزو دارد هزار سال عمر کند؛ همان کسانی که خدای تعالی درباره 

؛ یعنی قرآن،   (1) (کنندنمی  عمل به آن است ولی  گشته  تحمیل آنها  بر تورات  که کسانی  َمَثل)فرماید:می
  ُملک و پادشاهی.   یدارنده   تویی   بارخدایا!:  بگو)شان آمده است عمل نکردند:زیرا آنها به قرآنی که در بین 

کند و نه مردم با  پادشاهی( را خداوند تعیین می)؛ یعنی ُملک ( 2)(دهیمی ُملک بخواهی که  هر  به
ه گذاشته  که قرآن، قانون است، نه اینکه مردم، قانون  اند؛ چرا انتخاباتی که علمای گمراهی بر آن صحَّ

  حمل  را هاییکتاب  که  خر است  آن َمَثل)اند:وضع کنند همان طور که علمای گمراهی چنین کرده 
  هدایت  را  ستمکاران  خدا  و اندشمرده می  دروغ  را خدا  آیات  که مردمی داستان  است  داستانی  بد  کندمی

 (3) .(کند نمی

الحللاكم ُيعي نلله هللا ال  العللاملين ُيكللذبون بللآيللات هللا ويعملون القرآن، فه يقرون أن  فهؤالً العلمللاً مير 
النلاه، وال يعترضللللللللللللللون على االنتخلابلات البلامللة بنص قرآني فرقلاني محكم ال اختهف فيله، فهم بلاقرارهم 

 .متصب حق أمير المؤمنين عليا باالنتخابات يقرون لمن 
نمایند. آنها به اینکه حاکم را خداوند  ا تکذیب و قرآن را تعطیل می عمل، آیات الهی ر پس این علمای بی 

ن می  ه به متن آشکار قرآنِی جدا کننده سازد نه مردم، اقرار نمیمعیَّ حق و باطل( محکم )یکنند، و با توجَّ
کنند. آنها با گردن نهادن به انتخابات، بر  که اختَلفی در آن نیست، به انتخابات باطل اعتراضی نمی

 زنند.  را غصب کردند مهر تأیید می  المؤمنین علی سانی که حق امیرک

 ****** 

 
 . 5جمعه:  - 1
 . 26آل عمران:  - 2
 . 5جمعه:  - 3



 86                                                                                                                               وم(سجلد )متشاهبات
 

 ُمخِلصین(.)ُمخَلصین( و): فرق بین۸۳پرسش  

 : ما الفرق بين المخَلصين والمخِلصين؟ ۸۳ /سؤال
 ُمخِلصین( چیست؟ )ُمخَلصین( و)فرق بین

 فالموجود هو: إن    ،اإلخهص واقع منهم بشلكل تام ُمخِلصلين( بمعنى أن  )بالحقيقة أنه ال يوجد  الجواب:
العبد ينوي اإلِخهص هلل سلللللللبحانه وتعالى، فينزل توفيق هللا على هذا العبد الذي نوى وملب اإلخهص في 

التخليص(، ويكون العبد الذي وقع )فيقع من هذا العبد اإلخهص هلل سللللللبحانه بتوفيق هللا له. وهذا هو قلبه،
 عليه هذا التوفيق واالصمفاً واالصمناع مخَلص بفتح الهم ال مخِلص بكسر الهم. 

مخِلصین( به این معنا که اخَلص به شکل تام در آنها تبلور یافته باشد وجود ندارد.  )در واقع پاسخ:
ت می حان و متعال اخَلص داشته باشد؛  کند برای خداوند سبآنچه موجود است این است که بنده نیَّ

شود. بنابراین  پس توفیق الهی بر این بنده که در قلب خود نیت و درخواسِت اخَلص کرده است، نازل می
خالص و تصفیه شدن(  ()تخلیص)شود؛ و این همانبر این بنده با توفیق الهی برای او، اخَلص واقع می

با فتح الم و نه  )باشدبر او واقع شده باشد، مخَلص می  ای که این توفیق، گزینش و پروردناست، و بنده 
 مخِلص با کسر الم(. 

 ****** 

 : تفاوت میان فرقان و قرآن.۸۴پرسش 

 ؟الفرق بين الفرقان والقرآن : ما۸۴ /سؤال
 تفاوت میان فرقان و قرآن چیست؟

هللا سللبحانه وشللريعته، وهو المحكم وبه يفرق بين الحق والبامل، وبه تعرف حدود   الفرقان هو الجواب:
أما القرآن فهو مجمل  اإلمام المهدي   وصلللللاحب الفرقان في هذا الزمان هو، عند النبي أو الوصلللللي

 لعباده سبحانه. وأبلبهما أنزل هللا سبحانه وتعالى على نبيه
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حان  شود و با آن حدود خدای سبفرقان، همان محکم است، و با آن حق و باطل از هم جدا می   پاسخ:
باشد و صاحب فرقان در این زمان، امام  گردد. فرقان، نزد پیامبر یا وصی میو شریعتش شناخته می 

ت( آن چیزی است که خدای سبحان بر پیامبرش)است. اما قرآن، مجمِل  مهدی نازل فرمود    کلیَّ
 نیز آن را به بندگان خدای سبحان ابَلغ نمود.  و پیامبر

 ****** 

نَت ِفیِهْم ﴿ ی: معنای آیه۸۵پرسش 
َ
َبُهْم َوأ  ﴾....َوَما َکاَن اللُه ِلُیَعذِّ

َبُهْم َوُهْم ۸۵ /سللللللللللللللؤال ذِ  اَن َّللاَُّ ُمعللَ ا كللَ َت ِفيِهْم َومللَ َبُهْم َوَأنللْ ذِ  اَن َّللاَُّ ِلُيعللَ ا كللَ : مللا معنى قوللله تعللالى: ﴿َومللَ
 ؟(1)َيْسَتْبِفُروَن﴾

  تا  و  نکند عذابشان خدا  هستی  میانشان در تو که  آنگاه  تا )ی حق تعالی چیست؟معنای این فرموده 
 . (2) (کرد نخواهد عذابشان  خدا  نیز طلبندمی آمرزش  خدا از  که آنگاه 

الجواب: سللللللللللنة هللا سللللللللللبحانه وتعالى أن تسللللللللللتبمن المعجزة المادية العذاب، فبمجرد التكذيب بها ينزل 
سلنة هللا سلبحانه وتعالى أن ينزل العذاب باألمم التي ُتكذب الرسلل، بعد أن يسلتفرر الرسلول    العذاب، بل إن  

، فلم تكن معجزتهم إال العلذاب اللذي أهللك كلل وسللللللللللللللائلل التبليغ والهلدايلة معهم، كملا هو حلال نو  وهود 
 لدفع هذا العذاب: سبيهنولكن هناك  .األمم التي كذبتهم

ت خداوند سبحان و م پاسخ: د تعال این است که معجزه سنَّ ی مادی، عذاب را بهمراه دارد و به مجرَّ
ت  ت خداوند سبحان و متعال، نازل شدن عذاب بر امَّ هایی  تکذیب آن، عذاب نازل می گردد. بلکه سنَّ

های تبلیغ و هدایت را برای آنها  شمارند، پس از اینکه فرستاده تمام شیوه است که فرستادگان را دروغ می
ی آنها چیزی نبود جز عذابی که باعث نابودی  معجزه  .گیرد؛ هماننِد وضعیت نوح و هودبه کار می 

ت   هایی شد که آنها را تکذیب نمودند. برای دفع این عذاب دو راه وجود دارد:امَّ
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وملبه من هللا سللللللللللللبحانه وتعالى أن يرفع العذاب عن األمة التي ُكِلف  األول: وهو دعاً الرسللللللللللللول
ًً عويماً  ا، وهذا األمر يكلف الرسللللولبتبليبها وهدايته ألنه يعني تحمل المزيد من التكذيب   ؛مشللللقة وعنا
التي يهقيها عادة الرسلللللللللول من أمته المكذبة له، وهذا الدعاً الذي يرفع العذاب عن   متهانوالسلللللللللخرية واإل

َبهُ األمة المتمردة لم يحصللل إال من رسللول هللا محمد  ْم َوَأْنَت ِفيِهْم﴾، أي وأنت تدعو ، ﴿َوَما َكاَن َّللاَُّ ِلُيَعذِ 
 لرفع العذاب عنهم.

تی که   نخست: دعای فرستاده و درخواست او از خداوند سبحان و متعال مبنی بر برداشتن عذاب از امَّ
ف شده است. این درخواست، رنج و مشقت بسیاری بر فرستاده تحمیل می  کند؛  به تبلیغ و هدایت آن مکلَّ

ل  کردن مواردی چون تکذیب، تمسخر و خوارشماری است که معمواًل فرستاده از  چرا که به معنای تحمَّ
تی که او را تکذیب می ت سرکش برمیکند، میامَّ دارد، فقط برای  بیند؛ و چنین دعایی که عذاب را از امَّ

نَت ﴿اتفاق افتاده است:  پیامبر خدا حضرت محمد
َ
َبُهْم َوأ   در  تو  که  آنگاه  تا)﴾ِفیِهْم َوَما َکاَن اللُه ِلُیَعذِّ

ت، برای   عذابشان  خدا  هستی  میانشان  شان  نکند(؛ یعنی: در حالی که تو برای برداشته شدن عذاب از امَّ
 کنی.دعا می 

الذي يرفع العذاب فهو: التوبة واالستبفار من قبل األمة، وهذا األمر أيضًا لم يحصل   أما األمر الثاني
ا احيلث تلابوا و  إال من قوم يونه ْت َفَنَفَعهلَ ٌة آَمنلَ ْت َقْريلَ انلَ سللللللللللللللتبفروا هللا بعلد أن أولهم العلذاب، ﴿َفَلْوال كلَ

ْنَيا َوَمتَّْعَناهُ  ْفَنا َعْنُهْم َعَذاَب اْلِخْزِي ِفي اْلَحَياِة الدُّ ، ورفع (1)ْم ِإَلى ِحيٍن﴾ِإيَماُنَها ِإالَّ َقْوَم ُيوُنَه َلمَّا آَمُنوا َكشللللللللللللللَ
َبُهْم َوُهْم  عنهم العذاب بعد أن ضللللللللللللجوا بالتوبة واالسللللللللللللتبفار إلى هللا سللللللللللللبحانه وتعالى: ﴿َوَما َكاَن َّللاَُّ ُمَعذِ 

 .(2)َيْسَتْبِفُروَن﴾
ت است. چنین چیزی نیز  اما دوم: که باعث برداشته شدن عذاب می  شود، توبه و استغفار از جانب امَّ

حاصل شد، وقتی که وقتی عذاب بر آنها سایه افکند، توبه کردند و از خداوند   فقط برای قوم یونس
  نیاوردند،  ایمان داد،می سودشان ایمانشان  که هنگامی  به ایقریه  هیچ مردم چرا)طلب آمرزش نمودند:

  شان اجل که  هنگامی تا و  برداشتیم  آنان  از را  دنیا در بارذلت  عذاب آوردند ایمان چون  که  یونس،  قوم مگر
ه (3) (نمودیم  برخوردارشان زندگی  از  رسید فرا کنان، توبه کردند و از خداوند سبحان و  ؛ و پس از آنکه ضجَّ
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  خدا  نیز طلبندمی آمرزش خدا از که آنگاه  تا و)متعال، آمرزش طلبیدند، از آنها عذاب برداشته شد: 
 ( 1).(کرد  نخواهد عذابشان

 ****** 

 

 ﴾....َما َننَسْخ ِمْن آَیٍة ﴿ی : ناسخ و منسوخ در آیه۸۶پرسش 

َها َنْأِت ِبَخْيٍر ِمْنَها َأْو ِمْثِلَها َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ ۸۶ /سلللؤال  ْا ِمْن آَيٍة َأْو ُنْنسلللِ : ما معنى هذه اآليات: ﴿َما َنْنسلللَ
ًٍ َقِديٌر﴾ ُل َقاُلوا ِإنََّما َأْنَت ُمْفَتٍر ، وقال تعالى:  (2)َّللاََّ َعَلى ُكلِ  َشْي ْلَنا آَيًة َمَكاَن آَيٍة َوَّللاَُّ أَْعَلُم ِبَما ُيَنزِ  ﴿َواَُِذا َبدَّ
 ؟ (3)َبْل َأْكَثُرُهْم ال َيْعَلُموَن﴾

  را  آن  همانند  یا  آن  از بهتر  آنکه مگر کنیم نمی ترک  یا  منسوخ  را ای آیه  هیچ)معنای این آیات چیست؟
  دیگر  ایجایگزین آیه  را ایآیه  چون)و (4) (چیزی توانا است؟ هر بر خداوند که دانینمی  آیا آوریم.می

 . (5) (اندنادان  بلکه بیشترینشان نه، بافی!می  دروغ تو گفتند: کند. نازل چیز  چه  داندمی بهتر  خدا کنیم،

الشللرائع السللماوية حتى قبل اإلسللهم، الجواب: الناسللا والمنسللون سللنة من سللنن هللا سللبحانه وتعالى في 
م عليهم  فقد حرَّم هللا على اليهود أمورًا، ثم بعث عيسللللى قال تعالى: ﴿َفِبُوْلٍم ِمَن الَِّذيَن ،  ليحل لهم ما ُحرِ 

ِ َكِثيرًا﴾ ِبيِل َّللاَّ ِهْم َعْن سللللللللللَ دِ  ْمَنا َعَلْيِهْم َميِ َباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم َوِبصللللللللللَ في القرآن يقول:   سللللللللللى. وعي(6)َهاُدوا َحرَّ
َم َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن َرلِ ُكْم َفاتَُّقوا َّللاََّ َوَأِميُعوِن﴾  . (7)﴿َوأِلُِحلَّ َلُكْم َبْعَ  الَِّذي ُحرِ 

ت  پاسخ: تی از سنَّ های خداوند سبحان و متعال در شرایع آسمانی است که حتی  ناسخ و منسوخ سنَّ
را مبعوث    اشته است. خداوند برخی امور را بر یهود حرام کرد؛ سپس عیسیپیش از اسَلم هم وجود د

  که  ستمی کیفر به و)فرماید:نمود تا آنچه بر آنها حرام شده بود را برایشان حَلل گرداند. حق تعالی می 
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برایشان   بود، حَلل آنان  بر که  را پاکیزه  چیزهای  آن خدا، راه  از بسیارشان  انصراف و  داشتند روا  یهودیان
 بود، حَلل   شده   حرام  شما  بر  که   را  چیزهایی  از  ایپاره   و)فرماید:در قرآن می  و عیسی  (1) (کردیم  حرام

 .(2) (کنید  اطاعت  من  از  و بترسید خدای ام. ازبرایتان آورده  پروردگارتان از  و نشانی کنممی

المتشللللابه،   والمتشللللابه، بل إن  الناسللللا والمنسللللون منوفيه ِحَكٌم كثيرة ال تقل عن الِحَكم التي في المحكم  
فهو كان   حكمًا معيناً أملعه عليه. والمنسللون سللواً كان شللريعة بأكملها، أو    نْ مَ   وال يعلمه إال المعصللوم، أو

ألنه أمر من أوامر هللا سللبحانه   ؛قانون وشللريعة هللا في يوم من األيام، فيجب اإليمان به واحترامه وتقديسلله
 وتعالى. 
های موجود در محکم و  تر از حکمت های بسیاری وجود دارد که کم ناسخ و منسوخ( حکمت )در آن

متشابه نیست؛ حتی ناسخ و منسوخ، بخشی از متشابه است و غیر از معصوم یا کسی که معصوم او را  
باشد. منسوخ چه شریعتی کامل باشد و یا حکمی مطلع گردانیده است، کس دیگری از آن باخبر نمی 

مشخص، زمانی قانون و شریعتی الهی بوده است؛ پس ایمان به آن و احترام و مقدس شمردنش واجب  
 باشد.  است؛ چرا که امری از اوامر خداوند و متعال سبحان می

بالشلللللللللللللرائع السلللللللللللللابقة، حتى ينتهي إلى   ، فيحكمة ورجعة في زمن القائمللمنسلللللللللللللون كر   ويبقى أن  
، ألنه يحكم بحكم األنبياً ه كما ورد في الروايات عن أهل البيت اإلسللهم، ويعتر  عليه بع  أنصللار 

 السابقين وبشرائعهم، وهي مخالفة لالسهم كما هو معلوم. 
ماند این است که منسوخ را در زمان قائم رجعت و بازگشتی است و آن حضرت براساس  آنچه باقی می 

کند تا به اسَلم برسد. همان طور که در روایات وارده از اهل بیت آمده است برخی  شرایع پیشین حکم می 
ن حکم  کنند؛ زیرا آن حضرت براساس حکم و شریعت انبیای پیشی انصارش بر ایشان اعتراض می 

 باشد.  راند، و همان طور که مشخص است این احکام با اسَلم در تضاد و تعارض می می

ذ لدين هللا في أرضه، وجميع األنبياً والمرسلين بالشرائع السابقة هو أنه منف    ومن أسباب حكم القائم
يِن قال تعالى ،كانوا مبشللرين ومنذرين، ولم تأخذ شللرائعهم حقها في أر  الواقع والتنفيذ  َرَع َلُكْم ِمَن الدِ  : ﴿شللَ
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ى َأْن َأِقيُموا الد ِ  ى َوِعيسللَ ْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموسللَ ى ِبِه ُنوحًا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصللَّ يَن َوال َتَتَفرَُّقوا ِفيِه َما َوصللَّ
ًُ َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمْن ُيِنيُب﴾َكُبَر َعَلى اْلُمْشِرِكيَن َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه َّللاَُّ َيْجَتبِ   . (1)ي ِإَلْيِه َمْن َيَشا

کند این است که آن حضرت مجری دین خدا  با شرایع پیشین حکم می از جمله اسباب اینکه قائم 
ر و منذر بوده  اند و شرایع آنها آن گونه که باید و  بر روی زمینش است و تمام انبیا و فرستادگان نیز مبشَّ

ر  دین و آیینی  شما  برای)فرماید:ی زمین و در عمل اجرا نشده است. حق تعالی میشاید بر رو    از  کرد،  مقرَّ
  ایم کرده   وصیت   عیسی  و  موسی  و  ابراهیم  به  و  ایمکرده   وحی  تو  بر  از آنچه  و  بود  کرده   وصیت   نوح  آنچه به

ل مشوید. فرقه فرقه آن در و دارید نگه پای بر را دین که   مشرکان  بر کنیدمی دعوت به آن آنچه تحمَّ
  راه  خود  به بازگردد به او را  که هر  و  گزیندبرمی خود رسالت  برای بخواهد  را  که  هر خدا است. دشوار

 (2) .(نمایدمی

وبه نزلت   ملل القائ  ياً، وهذه اآلية تخص  لل ألنهم ورثة األنب  ؛(3)آل محمد : ع لهم الدين هموالذين شر  
  .ياه عنت اُ و 

چرا که آنها وارثان انبیا هستند    (4) هستند؛  دین را برای آنها تشریع فرمود، آل محمدو آن کسانی که  
 است، در وصف او نازل گشته، و تنها او را قصد نموده است.   و این آیه مختص قائم

اٍب﴾انلللللللللللللللللل وقال تعالى مخامبًا سللللليم ْك ِبَبْيِر ِحسللللَ هو   ئموالقا،  (5): ﴿َهَذا َعَماُؤَنا َفاْمُنْن َأْو َأْمسللللِ
 فاألمر مخول له يقضي بما شاً، بما علمه هللا سبحانه وتعالى من علمه.  سليمان آل محمد 

 

 .  13الشوری :  -1
 .31شوری:  -2
نحن الذین شرع الله لنا دینه )في قوله تعالی: "شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا" قال: عن أبي عبد الله عن أبیه عن علي بن الحسین -3

أن  في کتابه، وذلك قوله عز وجل: "شرع لکم" یا آل محمد "من الدین ما وصی به نوحا والذي أوحینا إلیك وما وصینا به إبراهیم وموسی وعیسی 
"الله یجتبي إلیه من یشاء ویهدي إلیه من ینیب" أي   علی المشرکین ما تدعوهم إلیه" من والیة علي أقیموا الدین" یا آل محمد "وال تتفرقوا فیه کبر

 . 365ص 23( بحار اِلنوار:  جمن یجیبك إلی والیة علي
یِن َما ﴿در خصوص این سخن خداوند متعال  از پدرش از علی بن حسین از ابو عبد الله -4 ی ِبِه ُنوًحاَشَرَع َلُکْم ِمَن الدِّ برای شما دین و  )﴾َوصَّ

ر کرد، از آنچه به نوح وصیت کرده بود ما همان کسانی هستیم که خداوند برای ما در کتابش تشریع فرمود  ( روایت شده است که فرمود: » آیینی مقرَّ
وجل است ر کرد)﴾َشَرَع َلُکْم ﴿: و این همان سخن خداوند عزَّ از آنچه به نوح وصیت کرده بود و از آنچه )  محمدای آل ( برای شما دین و آیینی مقرَّ

ل  )  ای آل محمد( ایم که دین را بر پای نگه داریدایم و به ابراهیم و موسی و عیسی وصیت کرده بر تو وحی کرده و در آن فرقه فرقه مشوید. تحمَّ
گزیند و هر که را به او بازگردد به  اهد برای رسالت خود برمیخدا هر که را بخو )   از والیت علی(  کنید بر مشرکان دشوار استآنچه به آن دعوت می

 . 365ص  23«. بحار االنوار: ج گویدتو را پاسخ می  یعنی کسی که در روی آوردن به والیت علی( نمایدخود راه می
 . 39ص :  -5
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  خواهی بی هیچ حسابی، به هر که می  ما است؛ عطای این)فرماید:حق تعالی خطاب به سلیمان می 
؛ و قائم، همان سلیمان آل محمد است و امر به اختیار   (1) (دریغ کن  از هر که خواهی،  و  ببخش را  آن

ایشان گذاشته شده تا هر طور که بخواهد عمل کند؛ طبق آن علمی که خداوند سبحان و متعال از علم  
 خویش به او آموخته است. 

يقضلللي القائم بقضلللايا ينكرها بع  أصلللحابه ممن ضلللرب قدامه بالسللليف ):وفي الرواية عن الباقر
ثم يقضلللي الثانية فينكرها قوم آخرون ممن قد ضلللرب قدامه ،  فيقدمهم فيضلللرب أعناقهم موهو قضلللاً آد 

ثم يقضللي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد ضللرب ،  فيقدمهم فيضللرب أعناقهم بالسلليف وهو قضللاً داود 
 ثم يقضلللي الرابعة وهو قضلللاً محمد ،  فيقدمهم فيضلللرب أعناقهم  قدامه بالسللليف وهو قضلللاً إبراهيم

 . (2)ينكرها أحد عليه(فه 
از اصحابش از کسانی که  برخی  وکند قائم قضایا را قضاوت می )آمده است: در روایتی از امام باقر
کنند که آنها را به  است اعتراض می قضاوتش که قضاوت حضرت آدم ه اند بدر رکابش شمشیر زده 

افراد دیگری از اصحابش که در رکابش  کند و پس برای بار دوم قضاوت میس .زندگردن می  ،صف کرده 
کنند که باز هم آنها را پیش  ود است اعتراض می و اند به قضاوتش که قضاوت حضرت داشمشیر زده 

کند که افراد دیگری از اصحابش که در رکاب  پس از آن برای بار سوم قضاوت می  .زندآورد و گردن میمی
کنند که آنها را به صف  است اعتراض می  براهیماند به قضاوت او که قضاوت حضرت اوی شمشر زده 

  قضاوت حضرت محمدکه همان کند برای بار چهارم قضاوت می نهایت، گردن می زند و در  ،کرده 
 ( 3).(کنداین بار کسی به وی اعتراض نمی و است 

ِ َما ِفي ومن اآليات المنسللللللوخة التي يعمل بها القائم َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِ  َواُِْن ُتْبُدوا هي: ﴿ِ َّ السللللللَّ
﴾  . (4)َما ِفي َأْنُفِسُكْم َأو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِه َّللاَّ

 
 .39ص:  -1
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  در  آنچه هر  خداوند است  آِن  از)باشد:کند، این آیه می از جمله آیات منسوخی که قائم به آن عمل می 
  را  شما خدا  دارید، اشپوشیده  یا  سازید آشکارش واه خ دارید، دل در که را است. آنچه زمین و هاآسمان 

 (1).خواهدکرد(  بازخواست  به آن

ة لللللللللللللللللللل يعمل بهذه اآلي  القائم فهذه اآلية منسللللللوخة باآليات التي تليها من سللللللورة البقرة، ومع ذلك فان  
يديه، فيقول ، فهو يقتل رجًه ممن ضرب بالسيف بين  ة كما ورد في الروايات عن أهل البيت للللللللللل المنسوخ

 لهم أضلجعوه واضلرلوا عنقه مع أنه لم يصلدر منه شليً واهر مخالف للشلريعة ويسلتحق عليه القتل، ولكن  
 بينا الرجل على رأه القائم )قال: يحاسللللللب هذا الرجل على ما في نفسلللللله، فعن الصللللللادق  القائم

بقى في الخلافقين شلللللللللللللليً إال فه ي، فيلديرونله إلى قلدامله فيلأمر بضللللللللللللللرب عنقله، يلأمره وينهلاه إذ قلال أديروه
 . (2)(خافه

همان    ی بقره آمده است منسوخ شده، ولی با این حال، قائماین آیه با آیاتی که پس از آن در سوره 
کند. آن حضرت،  ی نسخ شده عمل میطور که در روایات وارد شده از اهل بیت آمده است به این آیه 

گوید او را بر زمین بخوابانید و گردنش  رساند و به آنها می مردی را که در رکابش شمشیر زده، به قتل می 
باشد، از او صادر نشده است؛  را بزنید، با اینکه چیزی که در ظاهر مخالف شریعت باشد تا مستحق قتل 

کند. از امام صادق نقل شده است  ولی قائم این مرد را به جهت آنچه در نفسش وجود دارد، بازخواست می 
کند. ناگاه آن حضرت  ایستاده، به او امر و نهی می  در آن میان که مردی پشت سر قائم)که فرمود:

گردانند و حضرت  و را به پیش روی آن حضرت برمیدهد او را برگردانید. پس ا کند و دستور می امر می
 (3) هراسد(ماند جز اینکه از او می دهد گردنش زده شود. پس در شرق و غرب چیزی باقی نمی فرمان می 

ألنه يهدي إلى أمر قد خفي حتى أنه يبعث إلى رجل ال يعلم ؛ إنما سلمي المهدي)قال: وعن الباقر
 .(4)الناه له ذنبًا فيقتله(

 
 . 284بقره:  - 1
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شود که به امری مخفی  فقط به این دلیل مهدی نامیده می)امام باقر روایت شده است که فرمود: و از
 ( 1).رساند(بینند به قتل می نماید تا آنجا که مردی را که مردم در او گناهی نمیهدایت می 

ُذ  وعن معللاويللة الللدهني عن أبي عبللد هللا اُهْم َفُيْؤخللَ يمللَ في قول هللا تعللالى: ﴿ُيْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبسللللللللللللللِ
ي َواأْلَْقَداِم﴾ هللا تبلارك وتعلالى يعرف  يزعمون أن  : معلاوية ما يقولون في هذا، قللت  يا: فقلال(، 2)ِبالنََّواصللللللللللللللِ

وكيف : لي فقال المجرمين بسلليماهم في القيامة، فيأمر بهم فيؤخذ بنواصلليهم وأقدامهم فيلقون في النار،
لو قام : قال ؟فقلت جعلت فداك وما ذلك ؟ يحتاج الجبار تبارك وتعالى إلى معرفة خلق أنشللللللأهم وهم خلقه

 . (3)(أعماه هللا السيماً فيأمر بالكافر فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ثم يخبط بالسيف خبماً  قائمنا
هاشان  چهره  نشان به مجرمان )ی این سخن خداوند متعالدرباره  از معاویه دهنی از ابو عبد الله

ای معاویه! در  )روایت شده است که فرمود:  (4)(شوندگرفته می  پاهایشان و سر جلو  موی از شناخته، و
پندارند که خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت،  گویند(. عرض کردم: چنین میاین خصوص چه می 

شوند کند و از موی سر و پاهایشان گرفته می شناسد؛ پس به ایشان امر میهایشان میمجرمان را از چهره 
ار تبارک و تعالی به شناختن خلقی  اندازند. ایشان به من فرمود: »و چگونه خداو آنها را در آتش می  وند جبَّ

شود در حالی که خودش او را خلق فرموده است؟«. عرض کردم: فدایت گردم؛ در چه  محتارج می 
دهد که کافران را از  خداوند علمی به او میخصوصی است؟ فرمود: »هنگامی که قائم ما به پا خیزد، 

با شمشیر  سپس  ،ز موی پیشانی و پاهایشان گرفتهشناسد و دستور می دهد آنها را اهایشان می چهره 
 ( 5).(کندچاک چاک می

َماَواِت َوَما ِفي : ط الضللللًو قليًه على هذه اآلية المنسللللوخةولتتضللللح الصللللورة أكثر أسللللل   ِ َما ِفي السللللَّ َّ ِ﴿
ْبُكْم ِبِه  ُكْم َأو ُتْخُفوُه ُيَحاسللللِ ﴾ فاآليات التي نسللللختها، وهي: ﴿....اأْلَْرِ  َواُِْن ُتْبُدوا َما ِفي َأْنُفسللللِ ال ُيَكلِ ُف  َّللاَّ

َبْت ...﴾ َبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتسللَ َعَها َلَها َما َكسللَ َّللاَُّ َنْفسللًا ِإالَّ ُوسللْ
، بالحقيقة مشللرومة باآليات التي قبلها، وهي (6)

يق بينها. ومن اإليمان بهذه اإليمان باهلل وبما أنزل إلى الرسلللللللللول وبالمهئكة وبالكتب السلللللللللماوية وعدم التفر 
م ورد فيها، وُان للللللل بها، والتسليم له إذا حكم بحك مللللللل الكتب واألنبياً الذين جاًوا بها، هو قبول عمل القائ

 
 . 390ص  52بحار االنوار: ج  -1
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معصوم وال يصدر منه إال الحق، وقد ورد في الروايات أنه يأتي   مللللللللل هم، فالقائللللللللل كان مخالفًا لحكم اإلس
  .باسهم جديد 

  ها آسمان   در آنچه  هر  خداوند است  آِن  از)ی نسخ شده ی در خصوص این آیه تر، کم برای توضیح بیش 
  به آن  را شما خدا دارید، اشپوشیده  یا سازید آشکارش خواه  دارید، دل در که را است. آنچه زمین و

  هیچ  .... خداوند)اند عبارت ازنمایم: آیاتی که این آیه را نسخ کرده خواهدکرد(. روشنگری می بازخواست 
  آِن  از هایش بدی  او و خود  از آِن  کس  هر  های نیکی کند.تکلیف نمی  طاقتش یاندازه  به  جز  را کس

باشند؛ یعنی ایمان به خداوند  باشند و در حقیقت مشروط به آیات پیش از آن می می (1)(خودش است....
ق و پراک نده نشدن در آنها؛ و از و آنچه به پیامبر نازل شده و همچنین به فرشتگان و کتب آسمانی و متفرَّ

اند، پذیرفتن عمل کردن قائم به آنها و تسلیم  ها و پیامبرانی که آنها را آورده جمله موارد ایمان به این کتاب
باشد؛ حتی اگر در تضاد با  راند، می شدن به او هنگامی که به حکمی که در آنها آمده است، حکم می 

زند و در روایات آمده است که او اسَلمی  جز حق، سرنمی  معصوم است و از او  حکم اسَلم باشد. قائم
 جدید خواهد آورد.

 ؟بأي سللللللليرة يسلللللللير في الناه   إذا قام القائم: فقلت ، سلللللللألت الباقر: قال، عن عبد هللا بن عما
 . (2)(ويستأنف اإلسهم جديداً يهدم ما قبله كما صنع رسول هللا)فقال:

پرسیدم: هنگامی که قائم قیام کند به کدامین   است: از امام باقراز عبد الله بن عطا روایت شده 
خدا آنچه پیش از خودش بوده را   همانند رسول)راند؟ فرمود:سیره و روش در بین مردم حکم می

 (3) .کند(گذاری می کند و اسَلمی جدید را پایه ویران می 

، وأن  إن  قائمنا إذا قام دعا الناه إلى أمر جديد، كما دعا إليه رسلللللللللللول هللا )، قال:الباقروعن  
 .(4)(اإلسهم بدأ مريبًا، وسيعود مريبًا كما بدأ، فمولى للبرلاً
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خواند،  هنگامی که قائم ما قیام کند، به امری جدید فرا می)روایت شده است که فرمود:  از امام باقر
چنین کرد؛ و اینکه اسَلم، غریبانه آغاز شد و همان طور که آغاز شده بود،   طور که رسول خدا همان 

 (1) .غریبانه بازخواهد گشت؛ پس خوشا بر غریبان(

هو ما جاً به آدم ونو   إال ليشللللللللللهدوا للناه أن  حكم القائم  وما بقاً الخضللللللللللر وُايليا وعيسللللللللللى
مع أنه ال  هم وبما جاً به محمللللللللللللللللللد . ثم إنه في النهاية يحكم بحكم اإلسللل وُابراهيم وموسلللى وعيسلللى

 .تعار  حقيقي بين ما جاً به األنبياً السابقون وما جاً به محمد 
اند که برای مردم شهادت دهند که حکم  فقط به این جهت باقی مانده  در واقع خضر، ایلیا و عیسی 

اند. قائم در نهایت براساس  آورده همان چیزی است که آدم، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی  قائم
ه به اینکه بین آنچه پیامبران  حکم اسَلم و طبق آنچه حضرت محمد آورده است حکم می راند؛ با توجَّ

 آورده است، هیچ گونه تعارض حقیقی وجود ندارد. اند و آنچه حضرت محمدپیشین آورده 

 ****** 

 : علت والدت علی  در کعبه.۸۷پرسش 

 في الكعبة؟ : هل هناك سبب لوالدة علي۸۷سؤال/ 
 در کعبه، دلیلی وجود دارد؟  آیا برای والدت علی

الجواب: الكعبلة أو بيلت هللا الحرام إنملا هو تجلي ووهور للبيلت المعمور اللذي وضللللللللللللللع في السللللللللللللللملاً 
. ولما تعد ى مجادلتها هلل سلللللللللللللبحانه وتعالى في أمر خليفته آدملتموف عليه المهئكة، وتسلللللللللللللتبفر عن  

ْد لَلُه َعْزملًا﴾ على شللللللللللللللجرة علم آل محملد  آدم ل الواليلة (2)وشللللللللللللللجرة الواليلة ﴿َوَلْم َنجلِ ، أي على تحمل 
 ، أنزل إلى األر  وأمر بالمواف حول الكعبة ليبفر هللا له تقصيره. (3)محمد آلل

 
 .366ص  52؛ بحار االنوار: ج  336غیبت نعمانی: ص  -1
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ی و ظهور بیت المعمور است که در آسمان قرار داده شد کعبه یا بیت  پاسخ: الله الحرام در واقع، تجلَّ
ـ با  آدمتا فرشتگان گرد آن طواف کنند و به جهت اعتراض و جدالی که برای فرمان جانشین خداوند ـ 

به درخت علم آل محمد    خداوند سبحان و متعال داشتند، درخواست آمرزش نمایند. هنگامی که آدم
ی و دست و در  ل کردن    (1) (قدم نیافتیم و او را استوار و ثابت )درازی نمودخت والیت، تعدَّ یعنی برای تحمَّ

والیت آل محمد
به زمین فرود آورده شد و به طواف گرد کعبه فرمان داده شد تا خداوند از سر تقصیر    (2)

 اش بگذرد.و کوتاهی 

الكعبة( ليعر  الناه على حجة هللا في زمانهم واليتهم ويعترفوا )ثم إن  هللا شلللللرع الحي إلى بيته الحرام
سللللمين أن يجعلوا الكعبة قبلة لهم دون ، كما أن  هللا أمر الم(3)بالتقصلللير ويسلللتبفروا عن تقصللليرهم في حقه
 األمم السابقة حيث كانت القبلة بيت المقده. 

ـ را تشریع نمود تا مردم به  کعبه( )بیت الله الحراماش ـ سپس خداوند به جا آوردن حج به سوی خانه 
ت خدا در زمان وسیله  به تقصیر و کوتاهی در حق او اعتراف، و  شان عرضه، و ی آن، والیتشان را بر حجَّ

 

، ولم یقر ، فثبتت وشهدنا. لم یجحد آدم - یا ربنا  -أنتصر به لدیني، وأظهر به دولتي، وأنتقم به من أعدائي وُاعبد به طوعًا أو کرهًا. قالوا: أقررنا 
ْبُل َفَنِسَي َوَلْم ، ولم یکن ْلدم عزیمة علی اْلقرار، وهو قول الله تبارك وتعالیالعزیمة لهؤالء الخمسة في المهدي 

َ
: َوَلَقْد َعِهْدنا ِإلی آَدَم ِمْن ق

 .2ح 90َنِجْد َلُه َعْزمًا( بصائر الدرجات : ص
 . 115طه:  -1
ی من  خداوند از پیامبران عهد گرفت و فرمود: آیا من پرودگار شما نیستم؟ و آیا این محمد، فرستاده)روایت شده است که فرمود:  از ابو جعفر  -2

ت برای آنها ثابت گردید. سپس عهد و میثاق بر اولوالعزم گرفته شد که من پروردگار شما هستم و علی  و  امیر المؤمنین نیست؟ گفتند: بلی؛ پس نبوَّ
ولت و  گردانم و دی من و علی امیر المؤمنین و اوصیای پس از او والیان امر من و خزاین علم من و اینکه با مهدی دینم را پیروز می محمد، فرستاده

سازم و با او از دشمنانم انتقام خواهم گرفت و با او عبادت خواهم شد، چه با اکراه و چه با رضایت. همه گفتند: اقرار کردیم ای  حکومتم را آشکار می
عزم و   ید در حالی که آدمتثبیت گرد نه اقرار کرد و نه انکار نمود. بنابراین، عزمی برای این پنج مورد تا مهدی دهیم. آدمپروردگار و شهادت می 

و ما پیش از این با آدم پیمان بستیم؛ ولی  ):فرمایداستواری در چنین اقرار و اعترافی نداشت؛ که این همان سخن خداوند تبارک و تعالی است که می 
 . 2ح  90(. بصائر الدرجات: ص قدم نیافتیمفراموش کرد و او را استوار و ثابت 

هکذا کانوا یطوفون في الجاهلیة، إنما أمروا أن یطوفوا بها، ثم  )، قال: نظر إلی الناس یطوفون حول الکعبة، فقال:عن الفضیل، عن أبي جعفر -3
 .1ح 392ص 1ینفروا إلینا فیعلمونا والیتهم ومودتهم ویعرضوا علینا نصرتهم، ثم قرأ هذه اْلیة: واجعل أفئدة من الناس تهوي إلیهم( الکافي : ج
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طور که که خداوند  همان  (1)اند، استغفار و طلب بخشش نمایند؛از تقصیر و کوتاهی که در حق او روا داشته 
ت به مسلمانان دستور داد تا کعبه را قبله  المقدس  های پیشین که بیت ی خویش بدارند، برخَلف امَّ

 شان بوده است.  قبله

 أمور:وهنا 
الكعبلة مرتبملة بلالواليلة ارتبلاملًا وثيقلًا، حيلث جعلل الحي إليهلا للقلاً الحجلة، وعر  الواليلة عليله من : 1

 عن التقصير في حقه. الناه واالستبفار
خليفة هللا   الكعبة قبلة الصلللللللهة والسلللللللجود هلل سلللللللبحانه وتعالى، مع أن  السلللللللجود قبلها كان آلدم: 2

، فالقبلة األولى التي ور الذي في صللللللللبه وهو نور أمير المؤمنين عليوحجته، بل إن  السلللللللجود كان للن
، فالقبلة الحقيقية ليسللللللت الكعبة واألحجار، إنما ول ى المهئكة وجوههم شللللللمرها هي علي بن أبي مالب 

، ولهلذا وضللللللللللللللع القبللة هي الجوهرة التي وللدتهلا الكعبلة، وهي ولي هللا وحجتله التلاملة علي بن أبي ملاللب 
سللللللللللللللود في ركن الكعبلللة؛ ألنللله كتلللاب الميثلللاق اللللذي أخلللذه هللا على النلللاه بواليلللة علي بن أبي الحجر األ

.مالب 
 در این خصوص نکاتی چند وجود دارد: 

ت و عرضه  -1 ی  کعبه، ارتباط تنگاتنگی با والیت دارد؛ چرا که حج به سوی آن، برای دیدار با حجَّ
خشش از تقصیر و کوتاهی در حق او، قرار داده شده والیت بر وی از جانب مردم و استغفار و درخواست ب

 است.

ی نماز و سجود برای خداوند سبحان و متعال است، با اینکه سجده پیش از آن، برای  کعبه، قبله  -2
ت اوـ بوده است؛ و حتی سجده برای نوری بوده که در صلب او بود، که  آدم ـ  خلیفه و جانشین خدا و حجَّ

ای که فرشتگان روی به سویش آوردند، علی بن  باشد. بنابراین نخستین قبله میهمان نور امیر المؤمنین  
ها نیست؛ بلکه آن گوهری است که کعبه  ی حقیقی، کعبه و سنگ باشد. بنابراین قبله می  ابی طالب 

ت تام الهی، علی بن ابی طالب می باشد. از همین رو  به دنیایش آورد و او، همان ولیَّ خدا و حجَّ

 
در جاهلیت، اینگونه طواف )کردند نگاهی انداخت و فرمود:روایت شده است: حضرت، به مردمی که گرِد کعبه طواف می  ابو جعفراز فضیل از  -1

شان را بر ما عرضه اند که گرد آن طواف کنند؛ سپس به سوی ما بیایند تا ما والیت و دوستی آنها را بدانیم و یاریکردند. آنها فرمان داده شدهمی
 .1ح 392ص   1(. کافی: ج های مردمان را چنان کن که به سوی آنها متمایل گرددپس دل) سپس این آیه را تَلوت فرمود:  (بدارند
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د در رکن کعبه قرار داده شده است؛ چرا که این سنگ، کتاب میثاقی است که خداوند بر  االسو حجر
 از مردم گرفته است.  والیت علی بن ابی طالب 

بفعلله وُان كلان كلافرًا بهلا بقولله  فلاللذي يتوجله إلى الكعبلة يعترف مقهورًا بواليلة علي بن أبي ملاللب 
ُجُد َمْن فِ  ِ َيسلللللللللللْ َماَواِت َواأْلَْرِ  َمْوعًا َوَكْرهًا﴾وقلبه، قال تعالى: ﴿َوِ َّ ، موعًا من اعترف بالوالية (1)ي السلللللللللللَّ

 وكرهًا من لم يعترف بالوالية.
آورد، در عمل، به ناچار به والیت علی بن ابی طالب اقرار و اعتراف  بنابراین کسی که روی به کعبه می 

خواه و ناخواه برای خداوند  )فرماید:باشد. حق تعالی می کند؛ حتی اگر در گفتار و در قلبش، به آن کافر  می
؛ از روی میل و رغبت برای کسی که به   (2) ها و زمین هستند(ی آنها که در آسمان کنند همهسجده می

 میلی و اجبار. والیت اقرار کرده، و کسی که به والیت اقرار ندارد، از سِر بی 

ْمُه َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم وقال تعالى: ﴿َأَلْم َتَر َأنَّ َّللاََّ  َماَواِت َوَمْن ِفي اأْلَْرِ  َوالشلللللللل  ُجُد َلُه َمْن ِفي السللللللللَّ َيسللللللللْ
ُوابُّ َوَكِثيٌر ِمَن النَّاِه َوَكِثيٌر َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن ُيِهِن َّللاَُّ َفمَ  َجُر َوالدَّ ا َلُه ِمْن ُمْكِرٍم ِإنَّ َّللاََّ َواْلِجَباُل َوالشللللللللللللَّ

ًُ﴾يَ  ْفَعُل َما َيَشا
(3) . 

ها و هر کس که در زمین است، و آفتاب و  بینی که هر کس در آسمانآیا نمی)فرماید:حق تعالی می 
کنند؟ و بر بسیاری  ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم، خدا را سجده میماه و ستارگان و کوه 

بخشی نخواهد داشت؛ زیرا خداوند هر  کرامت  عذاب محقق شده است، و هر که را خدا خوار سازد  هیچ
 .(4)(کندچه بخواهد همان می 

بقولهم وال بقلولهم، ولكنهم  فلاللذين يسللللللللللللللجلدون وحق عليهم العلذاب هم اللذين ال يعترفون بواليلة علي
وهي الكعبلة، وهللا   مقهورون على االعتراف بهلا بلأفعلالهم، وسللللللللللللللجودهم إلى الصللللللللللللللدفلة التي وللدت عليلاً 

 . (5)عالى أهانهم بهذا السجود وسيكون حسرة عليهم ﴿َوَمْن ُيِهِن َّللاَُّ َفَما َلُه ِمْن ُمْكِرٍم﴾سبحانه وت

 

 . 15الرعد :   -1
 .15رعد:  -2
 . 18الحج :  -3
 . 18حج:  - 4
 . 18الحج :  -5
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کنند و در عین حال، عذاب بر آنها محقق گشته است، کسانی هستند که والیت  کسانی که سجده می
هاشان قبول دارند؛ ولی با اعمال و کردار خود، به ناچار،  کنند و نه در دل را نه با گفتار اعتراف می  علی

گزاری آنها بر حسب اتفاق، بر مکانی است که علی در آن متولد  مجبور به اعتراف به آن هستند، و سجده 
ری آنها را خوار و حقیر نموده گزاباشد؛ یعنی همان کعبه، و خداوند سبحان و متعال با این سجده شده می

بخشی نخواهد  و هر که را خدا خوار سازد  هیچ کرامت )است و این حسرتی برای آنها خواهد بود:
 . (1)(داشت 

ويبقى أن  القبلة هي ما ُيَتَوجه به إلى هللا وَتعِرف به هللا سلللللبحانه وتعالى، فالقبلة الحقيقية هي اإلنسللللان 
وجله هللا سللللللللللللللبحلانله وتعلالى اللذي واجله بله خلقله، فلالتوجله إليله توجله إلى هللا. الكلاملل، فبله يعرف هللا وهو 

سللللللليد األوصلللللللياً واألولياً، وقد أخرجه هللا من الكعبة ليقول  واإلنسلللللللان الكامل هو علي بن أبي مالب 
جل للناه إن  هذا اإلنسللللللان هو قبلتكم وُاليه حجكم، وليقول هللا سللللللبحانه وتعالى إني ما خلقت الكعبة إال أل

ُل وليولد فيهلا علي  علي ، فلو كان لي ولد لكلان الذي ولد في بيتي، ﴿ُقْل ِإْن َكاَن ِللرَّْحَمِن َوَلٌد َفَأَنا َأوَّ
 . (2)اْلَعاِبِديَن﴾

ماند، این است که قبله، همان چیزی است که به واسطه آن به سوی خداوند روی آورده، آنچه باقی می
ی حقیقی، انسان کامل است که با او  شود. بنابراین، قبله متعال شناخته میو با آن، خداوند سبحان و 

شود، و او، همان وجه الله سبحان و متعال است که با آن با خلقش رویارو گشته است  خداوند شناخته می 
ه به خداوند می ه و رو کردن به او، همان توجَّ ، سرور باشد، و انسان کامل، علی بن ابی طالب و توجَّ

ی شما است و  صیا و اولیا است. خداوند او را از کعبه به در آورد تا به مردم بگوید که این انسان، قبلهاو
و    باشد؛ و تا خداوند سبحان و متعال بگوید که من کعبه را فقط به خاطر علیحج شما به سوی او می 

ام به دنیا آمده بود که در خانه  بود، همانیام، و اگر مرا فرزندی میدر آن متولد شود آفریده   اینکه علی
 .(3)(بودمبود، من از نخستین پرستندگان می بگو: اگر خدای رحمان را فرزندی می)است:

 فَمن األولى أن يتخذ قبلة؛ األحجار، أم الذي قده األحجار بوالدته فيها؟ 

 
 .18حج:  -1
 . 81الزخرف :  -2
 . 18زخرف:  - 3
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ها را با  ه سنگ ها؟! یا آن کسی کحال چه چیز سزاوارتر است که به عنوان قبله برگرفته شود؟ سنگ 
 والدت خویش در آن، قداست بخشیده است؟ 

أنتم علماً السلللللللًو تقولون من حلف بالهيكل ال يلتزم بيمينه ولكن من حلف )ما معناه:  قال عيسلللللللى
 .(1)(بذهب الهيكل يلتزم بيمينه، فأيما أعوم أيها الجهال العميان؛ الذهب أم الهيكل الذي قده الذهب 

گویید: آن که به هیکل سوگند یاد  عمل! می شما ای علمای بی)فرماید:معنا میعیسی سخنی به این  
ماند.  ماند ولی کسی که به طَلی هیکل قسم بخورد، بر سوگندش پایبند می کند، بر سوگندش استوار نمی
 .(2) تر است؟ طَل یا هیکلی که به طَل قداست بخشیده است؟(ای کوردالن، کدام یک بزرگ

 ****** 

 : چگونه ابلیس میان موهای یک مار وارد بهشت گردید تا وسوسه کند؟۸۸پرسش 

كملا ورد عن اإلملام  : كيف أن  إبليه دخلل الجنلة بين لحيي الحيلة ليوسللللللللللللللوه آلدم۸۸سللللللللللللللؤال/ 
 ؟(3)(وكان إبليه بين لحيي الحية أدخلته الجنة ...):العسكري 

را وسوسه کند؟ طبق روایتی از امام   آدمچگونه ابلیس میان موهای یک مار وارد بهشت گردید تا 
ابلیس میان موهای آن مار بزرگ پنهان شد و او ابلیس را وارد بهشت  )فرماید:که می   حسن عسکری

 کرد(.  

لعنله هللا( آلدم من جهلة الحيلاة اللدنيلا. والحيلة )الجواب: الحيلة هي الحيلاة اللدنيلا، وقلد وسللللللللللللللوه إبليه
لحية فاما أن تمسللللللك بها فتلدمك، وُاما أن تتبعها حتى تذهب بك بعيدًا في كالحياة الدنيا، فأنت إذا اتبعت ا

 

ویل لکم أیها القادة العمیان القائلون من حلف بالهیکل فلیس بشئ. ولکن من    16  )، وفیه :42الکنیسة : ص  –الکتاب المقدس / العهد الجدید    -1
 أیها الجهال والعمیان أیما أعظم الذهب أم الهیکل الذي یقدس الذهب ... ( .   17حلف بذهب الهیکل یلتزم . 

گویید: کسی که به هیکل سوگند یاد  وای بر شما ای پیشوایان کوردل که می  1). و همچنین در آن:42کتاب مقدس: عهد جدید ـ کنیسه: ص  -2
تر است؟ طَل؟!  ای نادانان و ای کوردالن! کدام یک بزرگ   17ماند  کند، کاری صورت نداده است ولی آن که به طَلی هیکل قسم بخورد، پایبند می

 ....(. یا هیکلی که به طَل قداست بخشیده است؟
 . 190ص 11: جبحار اِلنوار  -3
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من جهة  لعنه هللا( آلدم)الصللللحراً حيث ال ماً وال ك ، والماً: العلم، والك : الدين. ووسللللوسللللة إبليه
 .(1)الحياة الدنيا قد أجبت عليها في سؤال سابق، فراجع

ی زندگانی  ابلیس که لعنت خدا بر او باد، آدم را به وسیله منظور از مار، زندگانی دنیوی است و  پاسخ:
دنیوی وسوسه کرد. مار همچون زندگانی این دنیا  است؛ اگر به دنبال یک مار بروید، یا موفق به گرفتن  

ها در روید تا شما را به دور دست شوید که شما را نیش خواهد زد و یا اینکه آن قدر به دنبال آن می آن می 
باشد و  کشاند. آب به معنی علم و غذا به معنی دین می شک که هیچ آب و غذایی ندارد، می صحرایی خ

از جهت زندگانی دنیوی را در سوال پیشین پاسخ   ی ابلیس که لعنت خدا بر او باد برای آدموسوسه 
 (2). گفتم، به آن مراجعه نمایید

 ****** 

ِبیی : معنای آیه۸۹پرسش 
َ
اَل ُیوُسُف ِِل

َ
 آنگاه که یوسف به پدرش گفت....(.)ِه....ِإْذ ق

ْمَه َواْلَقَمَر ۸۹سللؤال/  َر َكْوَكبًا َوالشللَّ ُف أَلَِبيِه َيا َأَبِت ِإنِ ي َرَأْيُت َأَحَد َعشللَ : ما معنى اآلية: ﴿ِإْذ َقاَل ُيوسللُ
 ؟ (3)َرَأْيُتُهْم ِلي َساِجِديَن﴾

پدر، در خواب یازده ستاره و خورشید و ماه آنگاه که یوسف به پدرش گفت: ای  )معنای این آیه چیست:
 (4) .(کنندام میرا دیدم، دیدم که سجده 

راحيللل أم  وقللد تحققللت، ومعنللاهللا: الشللللللللللللللمه والقمر، يعقوب و الجواب: هللذه رؤيللا رآهللا يوسللللللللللللللف
 أي إن  يوسف قبلة لهم.  ، واألحد عشر كوكبًا إخوة يوسف، وسجودهم ليوسفيوسف

 

 انظر : الجزء اِلول من المتشابهات / السؤال الثالث وجوابه.  -1
 جلد اول کتاب متشابهات: پرسش سوم و پاسخش.  -2
 . 4یوسف :  -3
 .4یوسف:  -4
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که یوسف دید و به حقیقت پیوست، و معنایش این است که: خورشید و ماه،  این رؤیایی بود  پاسخ:
گزاردن آنها برای  هستند. سجده  ، و یازده ستاره، برادران یوسفیعقوب و راحیل مادر یوسف

 باشد.ی آنها می به این معنا بود که یوسف قبله  یوسف

، وحجوا إليه واسلللللتقروا النهاية يوسلللللف، وقد تحقق هذا فقد قصلللللدوا في (1)والقبلة تقصلللللد ويحي  إليها
وأخرجهم من مصلر، هذا فيما  في مصلر إلى أن بعث موسلىمعه في مصلر، وبقيت ذرية يعقوب 

 مضى وخبر من كان قبلكم. 
و این موضوع   ،(2)شودقبله همان چیزی است که قصدش می روند و به سویش حج به جا آورده می

را قصد کردند و به سویش حج گزاردند و با او در مصر استقرار   محقق شد و آنها در نهایت، یوسف
به بعثت رسید و آنها را از مصر خارج   در مصر باقی ماند تا اینکه موسی یافتند، و نسل یعقوب

 اند.نمود. این در مورد زمان گذشته است و خبر کسانی است که پیش از شما بوده 

، واألحد عشللللللللللر كوكبًا هم: فاممة ، والقمر: عليأما فيما بقى، فالشللللللللللمه: رسللللللللللول هللا محمد 
والحسللن والحسللين وعلي بن الحسللين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسللى بن جعفر وعلي بن موسللى 

 . ، أما يوسف فهو اإلمام المهديومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي
باشد. یازده ستاره نیز  می  است و ماه، علی باقی مانده: خورشید، پیامبر خدا محمد و اما در آنچه 

فاطمه، حسن، حسین، علی بن الحسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسی بن جعفر، علی بن  
 باشد.  می هستند، و یوسف، امام مهدی موسی، محمد بن علی، علی بن محمد، الحسن بن علی

ت هللا عليهم فهو خاتمهم، وسللجودهم له: أي إنه ُيقصللد إليه وقبلتهم التي يرومون الوصللول إليها صلللوا
جاً بالشلللريعة اإلسلللهمية ليمبقها  هو المنفذ لشلللريعة هللا في أرضللله، والرسلللول محمد  واإلمام المهدي

جميعهم ممهدون  واألئمةوفاممة  واإلمام علي ، فالرسلولوينفذها في النهاية اإلمام المهدي
لى األر ، بل إنه صلللللللللللللوات هللا عليه قبلة جميع ع لدولة ال إله إال هللا التي سلللللللللللليقيمها اإلمام المهدي

هو من سلللللللليعلي كلمة  األنبياً والمرسلللللللللين، فجميعهم مهدوا ويمهدون إلعهً كلمة هللا، واإلمام المهدي
 هللا، فهو قبلة لهم من حيث إنه منفذ شريعة هللا. 

 

 ( معنی القبلة وحقیقتها وما السبب وراء وجودها، فراجع. 87)مر علینا في الجزء الثاني من المتشابهات / سؤال -1
 : معنای قبله و واقعیت آن و علت وجودی آن.87جلد سوم متشابهات مطرح گردید / پرسش در  -2
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همان کسی است که قصد شده و همان   و سجودشان برای او به این معنا است که آن حضرت
شان باد و او،  باشند که سَلم و صلوات خداوند بر همگیی آنها است که در ِپی رسیدن به آن می قبله

  باشد و حضرت محمدی شریعت خداوند بر زمینش می جاری کننده   باشد. امام مهدیخاتم آنها می 
ا پیاده و جاری نماید؛ بنابراین پیامبر، امام علی،  آن ر  دین اسَلم را آورده تا در نهایت امام مهدی

بر روی زمین برپا   ساز حکومت ال اله اال الله هستند که امام مهدیهمگی زمینه و ائمه فاطمه
باشد و همگی آنها برای  می  ی تمام انبیا و فرستادگانخواهد نمود. حتی آن حضرت در واقع، قبله

ی الله را  همان کسی است که کلمه کنند و امام مهدیی کرده و می ی الله بسترساز برافراشتن کلمه
 . رودی آنها به شمار می ی شریعت الهی است، قبله از آنجا که جاری کننده   افرازد؛ پس آن حضرت برمی

يسلللتقبل الكعبة وهو أفضلللل  وال تتوهم أن  القبلة أفضلللل ممن يسلللتقبلها على الدوام، فرسلللول هللا محمد 
عنهم، فقال ما معناه:  وقد ميزه رسلللللول هللا  في المعراج هو واألئمة . وقد رآه رسلللللول هللامنها قمعاً 

؛ وذلك ألن نوره سللللليشلللللرق على كل بقعة في األر  وسللللللمانه (1)وقائمهم في أوسلللللمهم وكأنه كوكب دري 
َرَقِت اأْلَْرُ  ِبُنوِر َرلِ َها ﴾ ب األر : هو اإلمام ، ور (2)سلللللللللللليهيمن على كل األر ، قال تعالى : ﴿ َوَأشللللللللللللْ

كما ورد عنهم المهدي
(3). 

 کند. پیامبر خدا حضرت محمدچنین گمان نشود که قبله همیشه برتر از کسی است که به آن رو می 
و ائمه  قائم()در معراج، او باشد، و پیامبر خداو حال آنکه قطعًا برتر از آن می  رودبه سوی قبله می 

و قائم  )فرماید:ای با این مضمون می را دیده و پیامبر خدا او را از میان آنها تشخیص داده است و جمله 
  از آن رو است که نور آن حضرت و این  (4)آنها در میان آنها بود و گویی چون اختری درخشان بود(؛

 

..... إلی أن قال: فقال: ارفع رأسك فرفعت   عزوجل: لما اسري بي إلی السماء أوحی إلي ربي قال رسول الله )قال: عن أمیر المؤمنین -1
رأسي وإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسین، وعلي بن الحسین، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسی بن جعفر، وعلي بن موسی، 

، قلت: یا رب ومن هؤالء؟ قال: ومحمد بن علي، وعلي بن محمد؟ والحسن بن علي، و "م ح م د" بن الحسن القائم في وسطهم کأنه کوکب دري
لمین  هؤالء اِلئمة وهذا القائم الذي یحلل حَللي ویحرم حرامي وبه أنتقم من أعدائي، وهو راحة ِلولیائي، وهو الذي یشفي قلوب شیعتك من الظا

 .252والجاحدین والکافرین .... ( کمال الدین وتمام النعمة : ص
 .69الزمر :  -2
إذا قام قائمنا أشرقت اِلرض بنور ربها، واستغنی العباد عن ضوء الشمس ونور القمر وذهبت الظلمة( اْلرشاد للشیخ  )قال:،  عن أبي عبد الله  -3

 . 363المفید : ص 
رب اِلرض یعني إمام اِلرض، فقلت: فإذا خرج  )یقول في قوله: " وأشرقت اِلرض بنور ربها " قال:وعن المفضل بن عمر أنه سمع أبا عبد الله

 .253ص 2ون ماذا ؟ قال: إذًا یستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر، ویجتزون بنور االمام ( تفسیر القمي : جیک
وجل به من فرمود: .... تا آنجا که فرمود:   رسول خدا)روایت شده است که فرمود:  از امیر المؤمنین  -4 فرمود: وقتی مرا به آسمان بردند خداوند عزَّ

وجل فرمود: سرت را بلند کن. سرم را باال گرفتم و خود را در برابر انوار علی، فاطمه، حسن، حسین، علی بن الحسین، محمد بن علی،  خداوند  عزَّ
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تمام نقاط زمین را روشن خواهد کرد و حکومت او تمام زمین را به زیر سلطه در خواهد آورد. حق تعالی  
وارد شده است،   و طبق روایاتی که از معصومین  (1) (و زمین به نور پروردگارش روشن شود)فرماید:می

 ( 2).باشدمی پروردگار زمین، امام مهدی 

 ****** 

م است یا برائت؟۹۰پرسش   : والیت ُمقدَّ

الوالية والبراًة(، أي تولي ): إن أفضلللللل األعمال هما:في الروايات عن أهل البيت  : ورد ۹۰سؤؤؤؤال  
أعداؤهم وأعداً شلليعتهم، فأي العملين مقدم الوالية أولياً هللا وهم األنبياً واألوصللياً ومعاداة أعداً هللا وهم  

 ؟أم البراًة
والیت و برائت( است؛ یعنی پیروی و دوست داشتن  )آمده است که بهترین اعمال  در روایات اهل بیت 

باشند و دشمنی با دشمنان خدا که دشمنان اولیای الهی و شیعیان  اولیای الهی که همان انبیا و اوصیا می 
م است: والیت یا برائت؟ باشنآنها می   د. حال، کدام عمل مقدَّ

ُد ِمَن  الجواب: البراًة متقدمة على الوالية، بل ال تتحقق الوالية إال بالبراًة، قال تعالى: ﴿َقْد َتَبيََّن الرُّشللللللْ
َك  َتْمسلللللللَ ِ َفَقِد اسلللللللْ م سلللللللبحانه وتعالى الكفر (3)ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى﴾اْلَبيِ  َفَمْن َيْكُفْر ِبالمَّاُموِت َوُيْؤِمْن ِبا َّ . فقد قدَّ

بلالملاموت على اإليملان بلاهلل سللللللللللللللبحلانله، والكفر بلالملاموت هو: البراًة من أعلداً هللا، واإليملان بلاهلل هو: 
 تولي أولياً هللا سبحانه وتعالى. 

م دارد؛ بلکه والیت جز با برائت محقق نمی پاسخ: شود. حق تعالی  برائت بر والیت تقدَّ
هدایت از گمراهی مشخص شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدای ایمان  )فرماید:می

 

بن الحسن قائم که در وسط آنها  « م ح م د»  بن جعفر، علی بن موسی، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی و جعفر بن محمد، موسی
درخشان بود دیدم. عرض کردم: پروردگارا! اینان چه کسانی هستند؟ فرمود: اینها امامان هستند و این قائمی است که حَللم را  ایهمچون ستاره

های شیعیان تو گیرم. او آرامش و آسودگی اولیای من است و او همان کسی است قلب کند و با او از دشمنانم انتقام میحَلل و حرامم را حرام می 
 .252....(. کمال الدین و تمام النعمة: ص دهدان، منکران و کافران بهبود میرا از ظالم

 .69زمر:  -1
شود و بندگان از نور خورشید و نور هنگامی که قائم ما قیام کند زمین با نور پروردگارش روشن می )روایت شده است که فرمود: از ابو عبدالله -2

 .363اد شیخ مفید: ص (. ارشرودشوند و ظلمت می نیاز میماه بی 
 .256البقرة :  -3
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بنابراین خداوند سبحان و متعال، کفر    (1) .(ی استواری چنگ زده که گسستنش نباشدآورد، به چنان رشته 
م داشته است، و کفر به طاغوت یعنی برائت از دشمنان خدا و ایمان   به طاغوت را بر ایمان به خداوند مقدَّ

ی و دوست داشتن اولیای الله می   باشد. به خدا یعنی تولَّ

البراًة من أعداً هللا وأعداً فه يتحقق اإليمان باهلل سللللللللللللللبحانه وتعالى وتولي أولياً هللا حقيقة، إال بعد 
أولياً هللا. وفي آخر سللللللللللللورة المجادلة يؤكد سللللللللللللبحانه وتعالى هذا المعنى، فيقول تعالى ما معناه إن  الذين 
يؤمنون باهلل واليوم اآلخر ال تجدهم يواد ون من يعاند ويعادي هللا ورسلوله واألئمة، ولو كان هذا المعاند من 

ولَلُه أقرب النلاه لهم رحملًا، قلال ت ادَّ َّللاََّ َوَرسللللللللللللللُ وَن َمْن حلَ ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّ ُد َقْوملًا ُيْؤِمُنوَن بِلا َّ علالى: ﴿ال َتجلِ
ا يمللَ َب ِفي ُقُلوِلِهُم اأْلِ َك َكتللَ يَرَتُهْم ُأوَلئللِ ُهْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َعشللللللللللللللِ ًَ ا ُهْم َأْو َأْبنللَ ًَ ا اُنوا آبللَ َدُهْم بِ َوَلْو كللَ ُه َن َوَأيللَّ ُروٍ  ِمنللْ
وا َعْنُه ُأوَلئِ  َي َّللاَُّ َعْنُهْم َوَرضلللللُ ِ َأال ِإنَّ َوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرضلللللِ َك ِحْزُب َّللاَّ

ِ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾  .(2)ِحْزَب َّللاَّ
ی و دوست   شود مگر  داشتن اولیای الله به واقع محقق نمی پس ایمان به خداوند سبحان و متعال و تولَّ

ی مجادله خداوند سبحان و  پس از برائت جستن از دشمنان خدا و دشمنان اولیای الله. در انتهای سوره 
فرماید: آنان که به خدا و روز قیامت ایمان آورده نماید و به این مضمون می متعال بر این معنا تاکید می 

کسانی که با خدا و پیامبرش و ائمه سر دشمنی و عناد دارند، دوستی کنند؛ حتی   بینی که باباشند را نمی
یابی  فرماید:)نمیترین افراد به آنها باشد. حق تعالی میاگر این معاند از نظر خویشاوندی، از نزدیک 

ورزند ت میمردمی را که به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشند، ولی با کسانی که با خدا و پیامبرش مخالف
ی آنها باشند خدا بر دلشان  دوستی کنند، هر چند آن مخالفان، پدران یا فرزندان یا برادران و یا قبیله 

هایی که در آن نهرها جاری است درآَوَرد ایمان رقم زده و با روحی از خود، یاریشان کرده و آنها را به بهشت 
آگاه  و در آنجا جاودانه باشند. خدا از آنها خوشنود است  و آنان نیز از خدا خوشنودند. اینان حزب خدایند، 

 (3) .(باش که حزب خدا، رستگارانند

وهللذا هو نهي أوليللاً هللا أنفسللللللللللللللهم، فهم يتبرؤون من المللاموت أواًل؛ ليبينوا أن  البراًة من المللاموت 
هلل سللللبحانه وتعالى متقدمة وتسللللبق اإليمان والتسللللليم هلل سللللبحانه وتعالى، وُاال فكيف يكون اإلنسللللان مسلللللمًا 

 
 . 256بقره:  -1
 . 22المجادلة :  -2
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وهو يلداهن أو يود المواميلت، أو يلداهن أو يود معلانلدًا هلل ورسللللللللللللللولله، وُان كلان هلذا المعلانلد من أرحلامله أو 
 عشيرته. 

ی می  جویند تا نشان دهند که  این همان راه و رسم خوِد اولیای الهی است. آنها ابتدا از طاغوت تبرَّ
م است و پیش از آن می  برائت از طاغوت بر ایمان و تسلیم به خداوند آید، وگرنه  سبحان و متعال متقدَّ

چطور ممکن است انسان به خداوند سبحان و متعال ایمان داشته باشد و در عین حال با طواغیت مداهنه  
و سازش کند یا آنها را دوست بدارد، یا با کسی که مخالف خدا و رسولش است، مداهنه و سازش نمایند  

 اش باشد. اید؛ حتی اگر این مخالف از نزدیکان و عشیره و با آنها باب دوستی گش

ِ َوُهْم  فهذا يوسلللللللللف يؤكد هذا المعنى وَتَقُدم البراًة على الوالية: ﴿ِإنِ ي َتَرْكُت ِملََّة َقْوٍم ال ُيْؤِمُنوَن ِبا َّ
ِ ِمْن َشيْ ِباآْلِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن * َواتََّبْعُت ِملََّة آَبائي ِإْبَراِهيَم َواُِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َما َكاَن َلَنا َأْن ُنْشلللللِركَ  ًٍ َذِلَك  ِبا َّ

ِ َعَلْيَنا َوَعَلى النَّاِه َوَلِكنَّ َأْكثَلَر النَّاِه ال َيْشُكُروَن﴾  .  (1)ِمْن َفْضلِل َّللاَّ
م می است که بر این معنا تاکید می این حضرت یوسف من )شمارد:ورزد و برائت را بر والیت مقدَّ

ام * من پیرو کیش  قیامت کافرند، ترک کرده کیش و آیین مردمی را که به خدای یکتا ایمان ندارند و به روز  
پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم و ما را َنِسزد که هیچ چیز را شریک خدا قرار دهیم. این فضیلتی  

 .  (2)( انداست که خدا بر ما و بر مردم دیگر ارزانی داشته است ولی بیشتر مردم ناسپاس 

 ****** 

 

اِلَحاِت ُجَناٌح ِفیَما َطِعُمواْ ی : معنای آیه۹۱پرسش  ِذیَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ  َلْیَس َعَلی الَّ

اِلَحاِت ُجَناٌ  ِفيَما َمِعُموا ِإَذا َما اتََّقْوا ۹۱سلللللؤال/  : ما معنى اآلية: ﴿َلْيَه َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصلللللَّ
آمنوا وعملوا )، لماذا تكرر(3)اِلَحاِت ُثمَّ اتََّقْوا َوآَمُنوا ُثمَّ اتََّقْوا َوَأْحَسُنوا َوَّللاَُّ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن﴾َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ 
 واتقوا(؟! )الصالحات( وتكرر

 

 . 38 – 37یوسف :  -1
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اند گناهی  اند در آنچه خورده اند و کارهای شایسته کرده بر آنان که ایمان آورده )معنای این آیه چیست:
نیست، هرگاه پرهیزگاری کنند و ایمان بیاورند و به کارهای شایسته پردازند، باز هم پرهیزگاری کنند و  

آَمُنوْا َو َعِمُلوْا  . چرا (1) (ایمان بیاورند، باز هم پرهیزگاری کنند و نیکی، که خدا نیکوکاران را دوست دارد
اِلَحاِت  َقواْ والصَّ  تکرار شده است؟! واتَّ

ا َمِعُموا﴾: أي ليه على اللذين آمنوا ﴿لَ  الجواب: اِت ُجنَلاٌ  ِفيملَ اِلحلَ ْيَه َعَلى اللَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصللللللللللللللَّ
، جنا  ، وعملللوا الصالحات: أي تمسكوا بالوالية ولخلفائه واألئمة من بعده، وهم أهل البيت بالرسول 

، وعلمهم وأهل بيته علم رسلللللللللللللول هللا فيما معموا: هذا هو معام الرو  وهو العلم، أي فيما أخذوا من
ْنَساُن   عن االقتراب منها، وفي الرواية عنهم  هو الشجرة التي نهى هللا آدم في قول تعالى: ﴿َفْلَيْنُوِر اأْلِ

 .(3)، أي: إلى علمه من أين يأخذه(2)ِإَلى َمَعاِمِه﴾
اند گناهی نیست(: یعنی بر  اند در آنچه خورده کرده اند و کارهای شایسته  بر آنان که ایمان آورده )پاسخ:

اند  اند(: یعنی تابع والیت بوده کارهای شایسته کرده )اند گناهی نیست، وکسانی که به پیامبر ایمان آورده 
اند گناهی  در آنچه خورده )ی پس از او که اهل بیت هستند پیروی کنندو از ُخلفا و جانشینان او و ائمه

باشد؛ یعنی در آنچه از علم پیامبر خدا و اهل بیت او فرا  ن غذای روح یعنی علم می نیست(: این هما 
را از نزدیک شدن به آن نهی   گیرند باکی نیست، و علم آنها همان درختی است که خداوند آدممی

ِعلمش( که از  )؛ یعنی به (4) (پس آدمی باید به طعام خود بنگرد)فرمود، و در روایتی از معصومین در مورد
 ( 5).کندکجا آن را دریافت می

اِلَحات﴾: أي ليه عليهم جنا  إذا اتقوا أي خافوا هللا سلللللللبحانه وآمنوا  ﴿ِإَذا َما اتََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصلللللللَّ
، وهي شللللللجرة في ، وُانه من شللللللجرة علم آل محمد وأهل بيته بالعلم الذي أخذوه من الرسللللللول محمد 

 الشجرة الميبة، وهي سدرة المنتهى. وسط الجنة، وهي 

 
 . 93مائده:  -1
 .24عبس :  -2
علمه الذي یأخذه، عمن )في قول الله عز وجل: " فلینظر اْلنسان إلی طعامه " قال: قلت ما طعامه؟ قال: عن زید الشحام، عن أبي جعفر -3

 . 8ح 50 – 49ص 1یأخذه( الکافي: ج
 .24عبس:  -4
وجل  درباره  از زید بن شحام از ابو جعفر  -5 نَساُن ِإَلی َطَعاِمِه ی این سخن خداوند عزَّ ( روایت  باید به طعام خود بنگردپس آدمی  )َفْلَینُظِر اْْلِ
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 ِاِلَحات به کارهای شللللللايسللللللته  هرگاه پرهيزگاری کنند و ايمان بياورند و)ِإَذا َما اتََّقوْا وَّآَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصللللللَّ
پردازند(: يعنی بر آنها باکی نيسللت اگر تقوا پيشلله کنند يعنی از خدای سللبحان بترسللند و به ِعلمی که از 

اند ايمان بياورند که اين علم، از درخِت علِم گرفته  و اهل بيت ايشلان دا حضلرت محمد ی خفرسلتاده
ی ميبه و همان سللدرة المنتهی آِل محمد اسللت، و اين درختی اسللت در وسللط بهشللت، و اين همان شللجره

 است.
اِلَحات﴾: أي عملوا بما علموا، فالعلم كل ه حجة إال ما عمل به، واإلنسللللللللل  ان إذا علم ولم ﴿َوَعِمُلوا الصلللللللللَّ

يعمل بما علم ما فائدة علمه، فلو علم المؤمن أن  قضللللاً حاجة المؤمن حسللللنة ولم يق  حاجة المؤمن ما 
 فائدة علمه؟ 

﴾اِلَحاِت اند عمل کنند. علم، جملگی  و به کارهای شایسته بپردازند(: یعنی به آنچه آموخته )َوَعِمُلوْا الصَّ
ت است مگر آنچه به آن عمل  شود، و انسان اگر علمی بیاموزد و به آنچه آموخته است عمل نکند،  حجَّ

ای دارد؟! اگر مؤمن بداند که رفع نیاز مؤمن حسنه و نیکویی است ولی حاجت مؤمنی  آن علم چه فایده 
 را برآورده نکند، این علم چه سودی دارد؟ 

فانه مع مداومته على   وأهل بيته ول﴿ُثمَّ اتََّقْوا َوآَمُنوا﴾: اإلنسللللان إذا عمل بما تعلم من علم الرسلللل 
العبلادة والملاعة وهي العملل البد أن تفتح له أبواب البيلب إذا كان مخلصللللللللللللللًا في عملله فيرى من آيات رله 
سلواً بالرؤيا الصلادقة، أم بالكشلف والمشلاهدة، أو بأي سلبيل يفتحه هللا سلبحانه وتعالى ألوليائه المخلصلين. 

وت السلللللماوات البد له أن يؤمن به بعد أن يتقي ويخاف هللا سلللللبحانه ويتأنى وهذا الذي يراه المؤمن في ملك
ثم( التي تفيلد التراخي والتلأخير، أي إن  فتح بلاب الملكوت للمؤمن )حتى يعلم تلأويلل ملا رأى، وفي هلذه اآليلة

اوات  ال يتحقق بمجرد العمل، بل البد من المداومة على العمل والماعة باخهص لتفتح أبواب ملكوت السم
 ألولياً هللا سبحانه وتعالى. 

 ْآَمُنوا َقوْا وَّ و اهل   باز هم پرهیزگاری کنند و ایمان بیاورند(: انسان اگر به آنچه از ِعلم پیامبر)ُثمَّ اتَّ
باشد مداومت  آموخته است عمل کند و بر عبادت و بندگی که همان اصل عمل می بیت آن حضرت

های  از نشانه  ی او گشوده خواهد شد، و اگر در عملش مخلص باشد،های غیب به رو نماید، قطعًا درب
ی رؤیای صادقه یا مکاشفه و مشاهده یا هر راهی که خدای سبحان  پروردگارش خواهد دید، چه به وسیله 

کند،  ها مشاهده می و متعال برای اولیای مخلص خود بگشاید؛ و این چیزی که مؤمن در ملکوت آسمان 
ایمان آورد، پس از آنکه تقوا پیشه کند و از خدای سبحان بترسد و صبوری پیشه کند تا  حتمًا باید به آن 

تأخیر( را  )به عقب انداختن( و)سپس(،()ثم)یتأویل آنچه را که دیده است، بداند. در این آیه کلمه
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  ی ملکوت برای مؤمن گشوده نخواهد شد بلکه وی باید با رساند یعنی به محض عمل کردن، دروازه می
 ها برای اولیای الهی گشوده گردد. های ملکوت آسمان اخَلص، بر عمل و بندگی مداومت نماید تا دروازه 

ُنوا﴾: أي خافوا هللا وأحسلللللللللللنوا إلى المؤمنين والناه بأن يعلموهم ويعرفوهم ما رأوا في  ﴿ُثمَّ اتََّقْوا َوَأْحسلللللللللللَ
ا ألنهم موقنون بما رأوا، وهم اآلن في مرحلة ملكوت السلماوات، وهذه هي مرحلة التبليغ، ولذلك لم يقل آمنو 

 التبليغ عن هللا سبحانه.  
 ْْحَسُنوا

َ
أ َقوْا وَّ باز هم پرهیزگاری کنند و نیکی(: یعنی از خدا بترسند و به مؤمنان و مردم نیکی  )ُثمَّ اتَّ

اند به آنها بشناسانند،  دیده ها کنند به این صورت که آنها را آموزش دهند و آنچه را که در ملکوت آسمان 
ایمان آورند( چرا که آنها به آنچه  ()آمنوا )ی تبلیغ است، و از همین رو نفرموده است:و این، همان مرحله 

 باشند.ی تبلیغ از سوی خداوند سبحان می اند، یقین دارند. آنها اکنون در مرحله مشاهده کرده 

ِنيَن﴾: ألن  هؤال ، فهم مبلبون عن هللا سللللللللللللبحانه وتعالى ً مثلهم كمثل األنبياً﴿َوَّللاَُّ ُيِحبُّ اْلُمْحسللللللللللللِ
... )في حال هؤالً األولياً:  لخلقه، يعرفونهم الحق ويهدونهم إلى الصراط المستقيم، قال أمير المؤمنين

 ُيذكرون بأيام هللا وُيخوفون مقامه بمنللللللللللللللللللللزلة األدلة في الفلوات … فكأنما قمعوا الدنيا إلى اآلخرة وهم فيها
فشلللللللاهدوا ما وراً ذلك فكأنما املعوا ميوب أهل البرزن في مول اإلقامة فيه، وحققت القيامة عليهم عداتها 

 .(1)(فكشفوا مماً ذلك ألهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما ال يرى الناه ويسمعون ما ال يسمعون …
 َواللُه ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن(  زیرا :)َمَثل این افراد َمَثل انبیا است، که آنها  که خدا نیکوکاران را دوست دارد

شناسانند و به  باشند؛ حق را به آنها می تبلیغ کننده از جانب خداوند سبحان و متعال برای خلقش می
ُروَن  )فرماید:در شرح حال این اولیا می کنند. امیر المؤمنینشان میصراط مستقیم هدایت  ....ُیذکِّ

فُ  اِم اللِه َو ُیَخوِّ یَّ
َ
ْنَیا ِإَلی َاْلِْخَرِة َو ُهْم ِفیِبأ َطُعوا َالدُّ

َ
ما ق نَّ

َ
ِة ِفی َاْلَفَلَواِت.... َفَکأ ِدلَّ

َ
َها َفَشاَهُدوا  وَن َمَقاَمُه ِبَمْنِزَلِة َاِْل

َقِت   اَمِة ِفیِه َو َحقَّ
َ
ق ْهِل َاْلَبْرَزِخ ِفی ُطوِل َاْْلِ

َ
َلُعوا ُغُیوَب أ َما ِاطَّ نَّ

َ
َاْلِقَیاَمُة َعَلْیِهْم ِعَداِتَها َفَکَشُفوا  َما َوَراَء َذِلَک َفَکأ

اُس َو َیْسَمُعوَن َما اَل َیْسَمُعوَن... ُهْم َیَرْوَن َما اَل َیَری َالنَّ نَّ
َ
ی َکأ ْنَیا َحتَّ ْهِل َالدُّ

َ
.... روزهای ) (2) .(ِغَطاَء َذِلَک ِِل

های روشن خدا در  ترسانند. آنان نشانه آورند و مردم را از جَلل و بزرگی خدا میخدای را به یاد می 
اند، سرای دیگر را  کنند گویا آن را رها کرده، به آخرت پیوسته هایند.... با اینکه در دنیا زندگی می بیابان 

آگاهی دارند، و گویا قیامت،  النی اقامت مشاهده کرده، گویا از مسائل پنهان برزخیان و مدت طو  شان 

 

 .222/ الخطبة  212نهج البَلغة : ص -1
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اند، تا آنجا که  ها را برای مردم دنیا برداشته های خود را برای آنان تحقق بخشیده است. آنان پرده وعده 
 شنوند....(. شنوند آنچه را که مردم نمی نگرند، و می بینند آنچه را که مردم نمیمی

 ****** 

ِذي ی : معنای آیه۹۲پرسش  ْخَضِر َناًراالَّ
َ
َجِر اِْل َن الشَّ  َجَعَل َلُکم مِّ

َجِر اأْلَْخَضِر َنارًا َفِاَذا َأْنُتْم ِمْنُه ُتوِقُدوَن﴾۹۲سؤال/   ؟(1): ما معنى اآلية: ﴿الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشَّ
آن کس که از درخت سبز برایتان آتشی پدید آورد و شما از آن آتش،  )معنای این آیه چیست:

 . (2)(افروزیدمی

الجواب: الشلللجر األخضلللر أي الدين، فمعنى اآلية: إن  هللا جعل لكم من الدين نورًا فاذا أنتم به ترتقون 
في السماوات، وجعل لكم من الدين نورًا تسيرون به في الناه وتعرفون الحق من البامل، فبالعبادة وماعة 

 الحق ، ويبصر به الحق، هذه هي حقيقة المراد من اآلية. هللا يرتقي اإلنسان ويجعل هللا له نورًا يعرف به 
باشد و معنای آیه چنین است: خداوند از دین برای شما نوری  درخت سبز، به معنای دین می  پاسخ:

یابید و از دین برای شما نوری قرار داد که با آن  ها ارتقا میی آن در آسمان قرار داد که شما به واسطه 
گی خداوند انسان ارتقا  شناسید. بنابراین با عبادت و بند کنید و حق را از باطل باز می میان مردم ِسیر می 

کند.  شناسد و با آن حق را مشاهده میدهد که با آن حق را میکند و خداوند برای او نوری قرار می پیدا می 
 باشد.  این حقیقت مراد و منظور از این آیه می 

أما واهرها فهو بي ن ال يحتاج إلى توضللللللليح، وأي شلللللللخص دره عملية التركيب الضلللللللوئي في النبات 
الخشللللللللللللللب إنملا هو نتيجلة من نتلائي هلذه العمليلة التي تعتملد على الملادة الخضللللللللللللللراً الموجودة في  يعلم أن  

األوراق عادة، وهذه آية من آيات هللا، فالنبات باختصللار يقوم مقام مصللنع يخزن حرارة الشللمه على شللكل 
 خشب، وهذا الخشب يمكن أن يعمي هذه الحرارة في أي وقت. 

 

 . 80یـس :  -1
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سنتز در  و به شرح و توضیح نیاز ندارد. هر کس که از فرایند فوتواما ظاهر آیه نیز مشخص است 
ی موجود  داند که چوب یکی از نتایج این فرایند است که به طور معمول به سبزینه گیاهان مطلع باشد می 

های خداوند است. به طور خَلصه گیاه همانند  ای از نشانه باشد و این، نشانه ها وابسته می در برگ
تواند این حرارت را  کند و این چوب میاست که گرمای خورشید را در قالب چوب ذخیره می ایکارخانه 

 در هر موقعیتی باز پس دهد.

 ****** 

 

رمز و راز اربعین. :۹۳پرسش 

 : ما سر  األرلعين، فللميت أرلعين، وللمولود أرلعين، ولالخهص أرلعين؟!۹۳سؤال/ 
 مرده، به دنیا آمدن نوزاد و برای اخَلص، اربعین وجود دارد؟ رمز و راز اربعین چیست؟ چرا برای 

الجواب: أسللللللللللللماؤه سللللللللللللبحانه وتعالى أرلعة، ثهثة واهرة وواحد مائب، أما الواهرة فهي: هللا الرحمن، 
 هو(، أو االسم األعوم األعوم األعوم. )الرحيم. وأما البائب فهو الكنه والحقيقة، ويرمز له بل

باشد.  خداوند سبحان و متعال چهار تا است که سه تای آنها ظاهر و یکی غایب می های نام  پاسخ:
اعظم  )هو( یا اسم)اند از الله، رحمن و رحیم. نام غایب نیز ُکنه و حقیقت است و باهای ظاهر عبارتاسم 

 شود.  اعظم اعظم( به آن اشاره می

ر بعد أن لم تكن شللليئًا مذكورًا، والعوالم ولتجلي هذه األسلللماً في جميع العوالم تتجلى الموجودات وتوه
عشلرة، وهي: السلماوات السلبع، والكرسلي، والعرش األعوم، وسلرادق العرش األعوم. وهي ثهثة في الحي، 

 وسبعة إذا رجعتم:
ی و پس از آنکه چیز قابل ذکری نبودند ظهور می  ی این نام ها در تمام عوالم، موجودات تجلَّ یابند.  با تجلَّ

های هفتگانه، کرسی، عرش اعظم، سرادق عرش اعظم، که  ا هستند که عبارتند از: آسمان عوالم ده ت
 سه تای آنها در حج است و هفت تا هنگامی که برگشتید:
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ُكْم  َر ِمَن اْلَهْدِي َوال َتْحِلُقوا ُرُؤوسللللللَ َتْيسللللللَ ْرُتْم َفَما اسللللللْ ِ َفِاْن ُأْحصللللللِ ى َيْبُلَغ اْلَهْدُي َحتَّ ﴿َوَأِتمُّوا اْلَحيَّ َواْلُعْمَرَة ِ َّ
ٍك َفاِ  َدَقٍة َأْو ُنسللُ َياٍم َأْو صللَ ِه َفِفْدَيٌة ِمْن صللِ َذا َأِمْنُتْم َفَمْن َتَمتََّع َمِحلَُّه َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريضللًا َأْو ِبِه َأذًى ِمْن َرْأسللِ

َر ِمَن اْلَهْدِي َفَمْن َلْم َيجِ  َتْيسلللللَ ْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم ِتْلَك ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحيِ  َفَما اسلللللْ َياُم َثهَثِة َأيَّاٍم ِفي اْلَحيِ  َوسلللللَ ْد َفصلللللِ
 . (1) َشِديُد اْلِعَقاِب﴾َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمْن َلْم َيُكْن أَْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواتَُّقوا َّللاََّ َواْعَلُموا َأنَّ َّللاََّ 

ر است  حج و عمره را برای ) خدا کامل به جای آرید و اگر شما را از حج بازداشتند، آن قدر که میسَّ
قربانی کنید و سر متراشید تا قربانی شما به قربانگاهش برسد. اگر یکی از شما بیمار یا در سرش آزاری  

تع به  ی تم بود به عنوان فدیه روزه بدارد یا صدقه دهد یا قربانی کند و چون ایمن شوید، هر که از عمره 
ر نشد، سه روز در حج روزه بدارد  ر است قربانی کند و هر که را قربانی میسَّ حج بازآید، آن قدر که او را میسَّ
و هفت روز چون از حج بازگردد، تا ده روز کامل شود و این حکم برای کسی است که از مردم مکه نباشد.  

 . (2)( کنداز خدا بترسید و بدانید که خدا به سختی عقوبت می 

هي: الكرسلللللي، والعرش األعوم، وسلللللرادق العرش األعوم. أما  –أي في بيت هللا    -والثهثة في الحي 
السلللبعة إذا رجعتم، فهي: السلللماوات السلللبع. ذلك لمن لم يكن أهله حاضلللري المسلللجد الحرام: أي لمن ليه 

 . من آل محمد 
: کرسی، عرش اعظم و سرادق عرش  اند ازباشند عبارتـ میی خدا یعنی در خانه  سه عالم که در حج ـ

گانه. این حکم برای کسی است  های هفت اند از: آسماناعظم. اما هفت تایی که وقتی برگشتید، عبارت 
 که از مردم مکه نباشد: یعنی برای کسی است که از آل محمد نباشد.  

العرش، وسللبعة  عشللرة مقامات(: ثهثة في الحي: الكرسللي والعرش وسللرادق)األنا( في)والصلليام هنا عن
إذا رجعتم: السلللللماوات السلللللبع، وفي كل مقام أرلعة حاالت هي تجليات ووهور األسلللللماً األرلعة، فيصلللللبح 
الصلللللللللللللليلام عن األنلا في أرلعين حلاللة، من أخلص هلل أرلعين صللللللللللللللبلاحلًا جرت ينلابيع الحكملة من قلبله على 

 .(3)لسانه
ت در د: سه تا در حج: کرسی و عرش و سرادق  باشده مقام( می )روزه در اینجا، روزه گرفتن از منیَّ

گانه. و در هر مقامی چهار حالت وجود  های هفت عرش، و هفت تای دیگر هنگامی که برگشتید: آسمان 

 

 .196البقرة :  -1
 . 196بقره:  -2
 . 74ص 1: ج ما أخلص عبد لله عز وجل أربعین صباحًا إال جرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه( عیون أخبار الرضا):قال رسول الله -3
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یات و ظهور چهار اسم می ت در چهل حالت باشد. به این ترتیب روزه دارد که مربوط به تجلَّ ی از منیَّ
های حکمت از قلبش بر زبانش  ه کند، چشمهباشد. کسی که چهل صبح برای خدا اخَلص پیشمی

 .(1)شودجاری می 

والنفه تحتاج هذه الحاالت األرلعين لتنتقل من عالم إلى آخر انتقااًل كليًا، فه تسللتقر نفه المولود إال 
 كفاية.بعد األرلعين، وال تستقر نفه الميت إال بعد األرلعين. والكهم في األرلعين يمول ولكن فيما تقدم 

نفس به این چهل حالت نیاز دارد تا به طور کلی از یک عالم به عالمی دیگر انتقال یابد. از همین رو  
ت مستقر نمی نفس نوزاد استقرار نمی شود مگر پس از چهل روز. یابد مگر پس از چهل روز و نفس میَّ

 کند.  سخن در باب اربعین بسیار است ولی آنچه بیان شد، کفایت می 

 ****** 

 

ْهِن....ی معنای آیه :۹۴پرسش   َوَشَجَرًة َتْخُرُج ِمن ُطوِر َسْیَناء َتنُبُت ِبالدُّ

ْبٍغ ِلْ ِكِليَن﴾۹۴سللللؤال/  ْهِن َوصللللِ ًَ َتْنُبُت ِبالدُّ ْيَنا َجَرًة َتْخُرُج ِمْن ُموِر سللللَ ، ما معنى (2): قال تعالى: ﴿َوشللللَ
 هذه اآلية؟!

دهد و آن روغن، نان خورشی  روید، روغن می در طور سینا میو درختی است که  )فرماید:حق تعالی می 
 . معنای این آیه چیست؟ (3) (برای خورندگان است 

ِه  اٍب بللِ ا َعَلى َذهللَ اُه ِفي اأْلَْرِ  َواُِنللَّ َكنللَّ َأسللللللللللللللْ َدٍر فللَ ًً ِبقللَ ا ًِ مللَ ا مللَ ا ِمَن السللللللللللللللَّ الجواب: قللال تعللالى: ﴿َوَأْنَزْلنللَ
اِدُروَن﴾ ا  ملد . والملاً: هو نور مح(4)َلقلَ ْأنَلا َلُكْم بِلِه َجنلَّاٍت ِمْن َنِخيلٍل َوأَْعنلَاٍب َلُكْم ِفيهلَ َأْنشلللللللللللللللَ وهو العلم، ﴿فلَ

 
بر زبانش  های حکمت از قلبش کند مگر اینکه چشمه ای برای خداوند عزوجل چهل صبح اخَلص پیشه نمیبنده)فرماید:می  ارسول خد -1

 .74ص   1: ج (. عیون اخبار الرضاجاری گردد
 .20المؤمنون :  -2
 .20مؤمنون:  -3
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 ، وأشجار النخيل واألعناب والفواكه هم شيعتهم ، الجنات: هم آل محمد (1)َفَواِكُه َكِثيَرٌة َوِمْنَها َتْأُكُلوَن﴾
 وأولياؤهم المخلصون.

ی نیاز، آب فرو فرستادیم و آن را در زمین جای  و از آسمان به اندازه )فرماید:می حق تعالی  پاسخ:
آب(  )با آن)باشدو همان علم می آب( همان نوِر محمد)، و(2) (دادیم و ما بر نابود کردنش توانا هستیم 

های بسیاری است که از آنها  میوه ها، هایی از خرما و انگور پدید آوردیم. شما را در آن باغ برایتان بوستان 
ها، شیعیان آن بزرگواران و اولیای  و درختان خرما و انگور و میوه  ها: آل محمد. بوستان (3) (خوریدمی

 باشند. مخلص آنها می 

ْبٍغ ِلْ ِكِليَن﴾ ْهِن َوصلللللِ ًَ َتْنُبُت ِبالدُّ ْيَنا َجَرًة َتْخُرُج ِمْن ُموِر سلللللَ ، آل محمد   ، وهذه الشلللللجرة: قائم(4)﴿َوشلللللَ
 . (5)(إن  مور سيناً نقلته المهئكة إلى النجف):والمور: النجف، وقد ورد في الرواية عنهم
دهد و آن روغن، نان خورشی برای خورندگان  روید، روغن می )و درختی است که در طور سینا می 

آمده   باشد. در روایات اهل بیت و طور، نجف می  . این درخت، قائم آل محمد( 6)(است 
 .(7) فرشتگان طور سینا را به نجف منتقل کردند()است:

 

 .19المؤمنون :  -1
 .18مؤمنون:  -2
 .19مؤمنون:  -3
 .20المؤمنون :  -4
فأخبرني عن طائر طار مرة ولم یطر قبلها وال بعدها  ... )طاووس الیماني بأنَّ طور سیناء قد أطاره الله ، قال طاووس: أجاب االمام الصادق -5

: طور سیناء أطاره الله عز وجل علی بني إسرائیل حین أظلهم بجناح منه، فیه ألوان العذاب، حتی قبلوا  ذکره الله عز وجل في القرآن ما هو؟ فقال
. وأما أین کان موضعه  65ص 2هم .. اْلیة( االحتجاج للطبرسي : جالتوراة، وذلك قوله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم کأنه ظلة وظنوا أنه واقع ب

أن أخرجوني إلی   کان في وصیة أمیر المؤمنین)في حدیث حدثني به أنه: بعد الطیران واالنتقال؟ الجواب أنه النجف، فعن الثمالي، عن أبي جعفر
 .377ص 14آل البیت( : ج)ء، ففعلوا ذلك( وسائل الشیعةالظهر فإذا تصوبت أقدامکم واستقبلکم ریح فادفنوني ، فهو أول طور سینا

 .20مؤمنون:  -6
ای که فقط یک بار  گوید که خداوند طور سینا را به پرواز درآورد. طاووس گفت: ... مرا باخبر ساز از پرندهامام صادق به طاووس یمانی پاسخ می -7

طور سینا که خداوند آن را بر روی بنی اسرائیل  )فرمود:  در قران از آن یاد نموده است؟ امامبه پرواز درآمد و پیش و پس از آن دیگر نپرید و خداوند نیز  
پذیرفتند، و این  به پرواز درآورد آن هنگام که آنها را  زیر بالی از سوی خویش که در آن انواع و اقسام عذاب وجود داشت، قرار داد، تا اینکه تورات را 

وجل است که پنداشتند که اکنون بر سرشان و آن گاه که کوه را بر فراز سرشان چون سایبانی نگه داشتیم و می) :فرمایدمی  همان سخن خداوند عزَّ
باشد. از ثمالی  . اما مکانش پس از پرواز و منتقل شدنش کجا بود؟ پاسخ، نجف می65ص  2.... تا انتهای آیه(«. احتجاج طبرسی: ج خواهد افتاد

آمده است که مرا به پشت سر حرکت دهید و وقتی  در وصیت امیر المؤمنین)در حدیثی برایم روایت نمود: جعفرروایت شده است: ابو 
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ْهِن﴾: األشلللللجار عادة تنبت بالماً وهو سلللللائل خفيف، أما الدهن فهو سلللللائل ثقيل كثيف ال  ﴿َتْنُبُت ِبالدُّ
تسلقى بالدهن ال الماً، فهي تشلرب تنبت األشلجار به عادة، ولكن هذه شلجرة خاصلة ولها خصلوصلية أنها  

ًُ َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر نُّوٌر َعَلى ُنوٍر﴾  . (1)الدهن وهو العلم الثقيل والنور الخالص، ﴿َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضي
 ْهِن کنند ولی دهد(: به طور معمول درختان با آب که مایع رقیقی است رشد میروغن می ) َتنُبُت ِبالدُّ

شود؛ ولی این درخت، خاص است  مایعی غلیظ و سنگین است معمواًل باعث رشد درختان نمی روغن که 
شود نه با آب. این درخت با روغن که عبارت از علم سنگین و  و این ویژگی را دارد که با روغن سیراب می 

،  روغنش نزدیک است روشنی بخشد هر چند آتشی به آن نرسیده باشد )شود:نور خالص است سیراب می 
 ( 2) .(نوری افزون بر نور دیگر

ْبٍغ ِلْ ِكِليَن﴾: الذي يأكل يقدم له المعام ال الصللللبغ، إذن فهذا الصللللبغ هو نتيجة ل كل من هذه  ﴿َوصللللِ
 الشللللللللللللللجرة، حيلث إن  اللذين يلأكلون من هلذه الشللللللللللللللجرة ويلأخلذون علومهلا وينتفعون بعلم اإلملام المهلدي

ِ ِصْبَبًة﴾ ِ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن َّللا   .(3)يصببون بصببة هللا سبحانه، ﴿ِصْبَبَة َّللا 
 ْلِْکِلیَن شود نه روغن؛  و نان خورشی برای خورندگان است(: برای خورنده، غذا تقدیم می)َوِصْبٍغ لِّ

ه از این درخت باشد؛ چرا که کسانی کی خوردن از این درخت میبنابراین این روغن، همان نتیجه 
شوند، صبغه الهی به خود  مند میبهره  گیرند و از علم امام مهدیخورند و از علوم آن توشه برمی می
 (4) .(این رنگ خدا است و رنگ چه کسی از رنگ خدا بهتر است )گیرند:می

 ****** 

 

( واین کار را انجام دادند. وسایل  سنگین شد( و نسیمی به استقبالتان آمد، مرا آنجا به خاک بسپارید؛ آنجا ابتدای طور سینا است)پاهایتان آسیب دید
 .377ص  14آل البیت(: ج )الشیعه

 .35النور :  -1
 .35نور:  -2
 .138البقرة :  -3
 . 138بقره:  -4
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 کند؟: چگونه ابراهیم  زنده کردن مردگان را درخواست می۹۵پرسش 

اَل ِإْبَراِهيُم َربِ  َأِرِني  يليق بلابراهيم : هلل ۹۵سللللللللللللللؤال/  أن يمللب أحيلاً الموتى، قلال تعلالى: ﴿َواُِْذ قلَ
ْرُهنَّ ِإَلْيَك ُثمَّ َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمْن َقاَل َبَلى َوَلِكْن ِلَيْمَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخْذ َأْرَلَعًة ِمَن المَّ  ْيِر َفصلللللللُ

 ؟ (1)َعَلى ُكلِ  َجَبٍل ِمْنُهنَّ ُجْزًًا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأِتيَنَك َسْعيًا َواْعَلْم َأنَّ َّللاََّ َعِزيٌز َحِكيٌم﴾اْجَعْل 
و آنگاه که  )فرماید:زنده کردن مردگان را درخواست کند. حق تعالی می   آیا شایسته بود ابراهیم

سازی. گفت: آیا ایمان نداری؟  مردگان را چگونه زنده می ابراهیم گفت: ای پروردگار من! به من بنمای که  
خواهم دلم آرام گیرد. گفت: چهار پرنده برگیر و گوشت آنها را به هم بیامیز، و هر  گفت: بلی، ولکن می 

آیند، و بدان که خداوند پیروزمند و  جزئی از آنها را بر کوهی ِبِنه؛ سپس آنها را فراخوان، شتابان نزد تو می 
 (2) .(ست حکیم ا

أن يرى كيف  ﴿َأِرِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى﴾ بي، ولم يكن مللللب إبراهيم الجواب: مللللب إبراهيم
ْعيلًا﴾، أي أنت يا إبراهيم أدعهن، أي إن   يحيي هللا الموتى مملقلًا، وفي آخر اآلية: ﴿ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأِتينَلَك سللللللللللللللَ

؛ ألن األنبياً واألولياً يرون هذا الملب من إبراهيم، وكان  المنفذ المباشللللللللر لالحللللللللللللللللللللللياً هو إبراهيم
أنفسللللللللهم مذنبين ومقصللللللللرين وال يرون أنفسللللللللهم أهًه أن يكونوا حجة هللا على خلقه ومحل فيضلللللللله وعمائه 

 .(3)ملب هذا الملب ليممئن أنه خليل هللا : أن إبراهيموكرمه، وفي الرواية عنهم
ِرِني َکْیَف ُتْحِیي اْلَمْوَتی این بود که درخواست ابراهیم  پاسخ:

َ
به من بنمای که مردگان را  ()بي)أ

این نبود که ببیند مطلقًا خداوند چگونه مردگان    سازی( و درخواست ابراهیم توسط من( زنده می )چگونه
عنی تو ای  ؛ ی آیند( سپس آنها را فراخوان، شتابان نزد تو می)کند. در انتهای آیه آمده است:را زنده می 

باشد و این درخواست  ابراهیم آنها را فرا بخوان، یعنی مجری مستقیم برای زنده کردن، خود ابراهیم می 
بینند و خویشتن را برای اینکه  ابراهیم از آن جهت بود که انبیا و اولیا خود را گناهکار و تقصیرکار می 

 

 .260البقرة :  -1
 . 260بقره:  - 2
عن علي بن محمد بن الجهم، قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسی علیهما السَلم، فقال له المأمون : یا ابن رسول الله   -3

رب أرني  )اِلنبیاء معصومون؟ قال: بلی، فسأله عن آیات من القرآن، فکان فیما سأله أن قال له: فأخبرني عن قول إبراهیم:ألیس من قولك أن 
أني متخذ من عبادي   : إن الله تبارك وتعالی کان أوحی إلی إبراهیمکیف تحیي الموتی قال أو لم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبي(؟ قال الرضا

أنه ذلك الخلیل، فقال: رب أرني کیف تحیي الموتی، قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلی ولکن   خلیًَل إن سألني إحیاء الموتی أجبته فوقع في نفس إبراهیم
 .132لیطمئن قلبي علی الخلة ...( التوحید للشیخ الصدوق : ص
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ت خدا بر خلقش و محل فیض و عطا و کرم او گردند شایسته  آمده   دانند، و در روایتی از ائمهنمیحجَّ
 ( 1).باشدبرای این بود که مطمئن شود او خلیل الله می  است که درخواست ابراهیم 

 ****** 

 ای کسی که با ذات خود بر ذاتش گواه است(.()یا من دلَّ علی ذاته بذاته): معنای۹۶پرسش 

 هذه الكلمات التي وردت في دعاً الصبا ؟، ما معنى (2)(يا من دل  على ذاته بذاته):۹۶سؤال/ 
ای کسی که با ذات خود بر ذاتش گواه است(. معنای این کلمات که در )(3) یا من دلَّ علی ذاته بذاته()

 دعای صباح آمده است چیست؟

الجواب: أي دل  على ذاتله أو ملدينلة الكملاالت اإللهيلة أو هللا سللللللللللللللبحلانله وتعلالى بلذاتله في الخلق وهو 
وجه هللا سلللبحانه وتعالى وصلللورته في خلقه، وأنت عندما ترى الصلللورة  . فمحمد مدينة العلم أو محمد 

 تعرف صاحبها.
یعنی بر ذاتش یا شهر کماالت الهی یا الله سبحان و متعال، با ذات خودش در خلق که همان   پاسخ:

ان و متعال و  وجه خدای سبح باشد داللت نموده است. محمدمی شهر علم یا حضرت محمد
 صورت او در خلقش است و شما هنگامی که صورت را ببینی، صاحب آن را خواهی شناخت. 

 ****** 

 
نزد او بود. مأمون به او گفت: ای فرزند رسول خدا!    مون برپا شد و علی بن موسی الرضااز علی بن محمد بن جهم روایت شده است: مجلس مأ  -1

ها به او گفت: از  (. سپس از آیاتی از قرآن کریم سوال کرد و در این پرسش آری)باشند؟ فرمود:ی شما نیست که پیامبران معصوم میآیا این گفته
خواهم دلم آرام  سازی. گفت: آیا ایمان نداری؟ گفت: بلی، ولکن می که مردگان را چگونه زنده میای پروردگار من، به من بنمای  )این سخن ابراهیم

ام که اگر از من زنده وحی فرموده بود من از میان بندگانم دوستی برگزیده  خداوند تبارک و تعالی به ابراهیم)فرمود: مرا باخبر نما. امام رضا   ( گیرد
باشد. پس گفت: پروردگار من! به من  دوست( می)چنین افتاد که او همان خلیل درخواست کند، اجابتش گویم. در قلب ابراهیمکردن مردگان را 

....(. توحید شیخ صدوق: کنی. فرمود: آیا ایمان نداری؟ گفت: آری ولی برای اینکه دلم بر این دوستی آرام گیردبنمای که چگونه مردگان را زنده می
 .132ص 

 . 340ص 84بحار اِلنوار : ج -2
 . 340ص  84بحار االنوار: ج  -3
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 عبادت آزادگان و ترس از آتش! :۹۷پرسش 

كيف تناسلللللللللللللب عبادة   الخائف من النار كما ورد في الروايات عنهم  : عبادة يحيى۹۷سلللللللللللللؤال/ 
 األحرار؟ 

به خاطر ترس از آتش بوده است، چطور با   که طبق روایات وارد شده از معصومین عبادت یحیی
 عبادت آزادگان تناسب دارد؟ 

الجواب: عبادة األحرار ال تعني أنهم ال يخافون من نار هللا ومضللللللللللللللب هللا، وال يرجون جنة هللا وثواب 
 سللللللللللبحانه وتعالى، وهو عبد وحقيقة هللا. فالذي يعبد هللا حبًا وشللللللللللوقًا وشللللللللللكرًا أو حمدًا، كيف ال يخاف هللا

بله بلالولملة والعلدم، وهي األنلا التي ال تفلارقله، وهي ذنبله المهزم لله ، ملا تقلدم من ذنبلك وملا  عبوديتله تشللللللللللللللو 
ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َما َزَكى ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد  ُل َّللاَّ تأخر، فكيف ال يخاف هللا وهو مذنب مقصلللللللللللللر؟ ﴿َوَلْوال َفضلللللللللللللْ

 . (1)دًا﴾َأبَ 
هراسند و به بهشت  عبادت آزادگان، به این معنا نیست که آنها از آتش خدا و از خشم خدا نمی  پاسخ:

گزاری یا ستایش عبادت  خدا و ثواب الهی امید ندارند. کسی که خداوند را از روی عشق، شوق و سپاس 
او عبد است و حقیقت عبودیت  کند، چطور ممکن است از خداوند سبحان و متعال نترسد در حالی که  می

تی که از او جدا نیست آمیخته است و این گناه او است که همواره  او با ظلمت و عدم یعنی همان منیَّ
گناه تو را آنچه پیش از این بوده و آنچه پس از این باشد(. پس چگونه از خدا  )باشد: مَلزم و همراهش می 

و اگر فضل و رحمتی که خدا بر شما ارزانی داشته است  )؟باشدنترسد و حال آنکه او گنهکار تقصیرکار می 
 ( 2).(دیدبود، هیچ یک از شما هرگز روِی پاکی نمی نمی

هذا إذا لم يكن للعبد ذنب ومعصلللللية وكان العبد معصلللللومًا من الزلل فحقه أن ترتعد فرائصللللله خوفًا من 
 هللا، فكيف بالعصاة الجناة!!

 

 . 21النور :  -1
 .21نور:  -2
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ها معصوم و در امان باشد،  صیتی نداشته باشد و بنده از لغزشاین در صورتی است که بنده، گناه و مع 
کاران  ی او است که از ترس خدا اندامش به لرزه درافتد، چه برسد به معصیت که در این صورت شایسته 

 کار! جنایت 

أملا عملاً هللا وجنتله وثوابله فكيف ال يرجوهلا من أحبله فمن أحلب هللا أحلب عملاًه وأحلب كلل نعملة تفلد 
هللا، ال ألنه يتمتع بها بل ألنها من عمايا حبيبه سبحانه وتعالى، وقد ورد في الحديث القدسي ما   عليه من
 .(1)يا بن عمران، ادعني لشسع نعلك، وعلف دابتك، وملح عجينك( )معناه:

دارد، به عطای خداوند و بهشت و ثواب او امید  اما چطور ممکن است کسی که خدا را دوست می 
دارد و هر نعمتی که از جانب  باشد. کسی که خدا را دوست بدارد عطا و بخشش او را دوست مینداشته 

برد بلکه مند شده، لذت میدارد؛ نه به این خاطر که از آن بهره خداوند بر او ارزانی شود را نیز دوست می
ث قدسی به این  باشد. در حدیهای حبیبش خداوند سبحان و متعال می از آن رو که از عطایا و بخشش

ای پسر عمران! برای بند کفشت و علف چهارپایت و نمک خمیرت نیز مرا  )معنا آمده است که:
 (2) .بخوان(

 ****** 

 

ْمِس َوُضَحاَها * َواْلَقَمِر ِإَذا َتََلَهای : معنای آیه۹۸پرسش   َوالشَّ

َحاَها * ۹۸سلؤال/  ْمِه َوضلُ َها﴾: قال تعالى: ﴿َوالشلَّ ، كيف يكون (3)َواْلَقَمِر ِإَذا َتَهَها * َوالنََّهاِر ِإَذا َجهَّ
 النهار هو الذي يجلي الشمه، أو ليست الشمه هي التي تجلي وتوهر النهار؟

 

 . 234ص 1، تفسیر الرازي : ج 303ص 90بحار اِلنوار : ج -1
 . 234ص  1؛  تفسیر رازی: ج 303ص  90بحار االنوار: ج  -2
 . 3 – 1الشمس :  -3
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سوگند به خورشید و برآمدن آفتابش * و سوگند به ماه چون از پِی آن برآید * و  )فرماید:حق تعالی می 
چطور ممکن است که روز عاملی باشد که باعث روشن شدن   (1) .(روشن کند سوگند به روز چون آن را

 سازد؟! بخشد و آن را ظاهر می خورشید گردد؟!  آیا این خورشید نیست که روز را روشنی می

 ، والقمر الذي تهه هو علي بن أبي مالب الجواب: في هذه اآلية الشللللللللللللمه رسللللللللللللول هللا محمد 
قلد وللد من  . ومن المؤكلد أن  اإلملام المهلديوصلللللللللللللليله وخليفتله، والنهلار في اآليلة هو اإلملام المهلدي

هو الللذي يوهر ويجلي  ، ولكن اإلمللام المهللدي، ووهر وتجلى من رسللللللللللللللول هللاوعلي محمللد 
  ، فاإلمام المهديأو الشلللللللمه للخلق عند وهوره ويعرف الناه حقيقة الرسلللللللول  حقيقة رسلللللللول هللا

 للخلق .  ، وهو أيضًا يوهر ويجلي رسول هللا محمد ر وتجلى من رسول هللا وه
آید علی بن ابی  است و ماه که در ِپِی او می در این آیه، خورشید، پیامبر خدا حضرت محمد پاسخ:

است و قطعًا و یقینًا امام   باشد. در این آیه روز، امام مهدیوصی و خلیفه و جانشین او می   طالب 
ی یافته است؛ ولی امام   و علی از حضرت محمد یمهد  متولد شده و از پیامبر خدا ظهور و تجلَّ

ی و   مهدی همان کسی است که حقیقت پیامبر خدا یا خورشید را به هنگام ظهورش برای مردم، تجلَّ
ور  ظه  از پیامبر خدا سازد. پس امام مهدیبخشد و مردم را با حقیقت پیامبر خدا آشنا می ظهور می

ی یافته و به عَلوه، او پیامبر خدا حضرت محمد ی و ظاهر می  و تجلَّ  گرداند.  را برای خلق، متجلَّ

 ****** 

 .مگر آنها که اسرائیل بر خود حرام کرده بود()ی: معنای آیه۹۹پرسش 

َم ِإْسرائيُل َعَلى َنْفِسِه﴾۹۹سؤال/   ، ما معنى هذه اآلية؟(2): ﴿ِإالَّ َما َحرَّ
 . معنای این آیه چیست؟ (3) (آنها که اسرائیل بر خود حرام کرده بودمگر )

 
 . 3تا  1شمس:  -1
 . 93آل عمران :  -2
 . 93عمران: آل  -3
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، وهذا مصللللللللللداق (1)حرَّم على نفسلللللللللله أكل لحم اإلبل : إن يعقوب الجواب: ورد في الحديث عنهم
أو إسللللللللللللرائيل لهم في بع  الموارد االختيار، فلهم أن يختاروا في بع    ل ية، فاألنبياً ومنهم يعقوب 

كثيرًا،  الموارد تحريم هذا الشلللللللليً أو تحليله، أو قبول هذا الحكم أو عدم قبوله، وقد ورد هذا في كهمهم
تركها ركعتين في السلفر والحضلر، أو  كقولهم : لو فعل رسلول هللا  كذا لوجب، أو قولهم: إن رسلول هللا

 . (2)أضاف ركعتين
خوردن گوشت شتر را بر خود حرام   روایت شده است که یعقوب در حدیث از اهل بیت  پاسخ:
یا اسرائیل در    ی آنها یعقوبو از جمله   باشد. پیامبرانکه این مصداقی برای این آیه می   (3)کرده بود،

توانستند در برخی موارد چیزی را حَلل یا حرام کنند، یا  اند. بنابراین می برخی موارد حق انتخاب داشته 
اند:  حکمی را بپذیرند یا رد کنند. این موضوع در سخنان اهل بیت فراوان آمده است، مانند اینکه فرموده 

این سخن آنها که فرمودند: پیامبر خدا نماز را در  شد، یاکرد آن کار واجب می اگر پیامبر خدا چنان می
 . ( 4).سفر و حضر دو رکعتی تعیین نمود، یا دو رکعت بر آن افزود

ْت ِفيِه َمَنُم   يحكم وسللللليمان وهكذا داوود  َلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفشللللَ يحكم: ﴿َوَداُوَد َوسللللُ
ً آَتْيَنا ُحْكمًا َوِعْلمًا﴾  اْلَقْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهمْ  ْمَناَها ُسَلْيَماَن َوُكه  ، وكههما صحيح وكههما حكم (5)َشاِهِديَن * َفَفهَّ

 .(6)هللا مع أنهما يختلفان، قال تعالى: ﴿َهَذا َعَماُؤَنا َفاْمُنْن َأْو َأْمِسْك ِبَبْيِر ِحَساٍب﴾

 

م إسرائیل علی نفسه "، قال:ابن أبي یعفور قال : سألت أبا عبد الله   -1 إن إسرائیل  )عن قوله الله: " کلُّ الطعام کان حًَل لبني إسرائیل إال ما حرَّ
التوراة، فلما أنزلت التوراة لم یحرمه ولم  کان إذا أکل لحوم اْلبل هیج علیه وجع الخاصرة ، فحرم علی نفسه لحم اْلبل، وذلك من قبل أن تنزل 

 ، نقًَل عن تفسیر العیاشي.191ص 9یأکله ( بحار اِلنوار: ج
في السفر والحضر مع   ما بال صَلة المغرب لم یقصر فیها رسول الله ): عن علي بن مهزیار، قال: قال بعض أصحابنا ِلبي عبد الله -2

إلی کل رکعتین رکعتین ووضعها عن المسافر وأقر المغرب علی وجهها في   رکعتین، فأضاف رسول اللهنافلتها ؟ قال: ِلن الصَلة کانت رکعتین 
 .78ح 327ص 2السفر والحضر، ولم یقصر في رکعتي الفجر أن یکون تمام الصَلة سبعة عشر رکعة في السفر والحضر( المحاسن : ج 

ها بر بنی اسرائیل حَلل بود، مگر آنها که اسرائیل بر ی طعام همه)سخن خداوند متعال ی ایندرباره الله گوید: از ابا عبدابن ابی یعفور می  -3
کرد. پس گوشت شتر را خورد درد شدیدی در خود احساس می اسرائیل اگر گوشت شتر می)فرمود: (  سوال نمودم. حضرتخود حرام کرده بود

، روایت  191ص    9(. بحار االنوار: ج  خوردداشت و نمیوقتی تورات نازل شد آن را حرام نمی بر خود حرام نمود و این پیش از نازل شدن تورات بود و  
 شده از تفسیر عیاشی.

در سفر و  اش رسول اکرمعرض کردند: چرا نماز مغرب  را  با وجود نافله  الله از علی بن مهزیار نقل شده است: برخی از اصحاب به ابو عبد -4
بر هر دو رکعت، دو رکعت اضاف نمود و آنها را بر مسافر  ترک   زیرا نماز، دو رکعت دو رکعت بود و رسول خدا)فرمود:حضر شکسته ننمود؟ حضرت 

در سفر و  نمود و نماز مغرب را بیان فرمود که در هر دو حالت، بر وجه خود باقی بماند، و نیز دو رکعت نماز صبح را نیز شکسته نکرد تا تمام نماز
 .78ح  327ص  2(. محاسن: ج  باشد حضر، هفده رکعت

 . 79 – 78اِلنبیاء :  -5
 . 39ص :  -6
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و داوود و سلیمان را یاد کن آنگاه  )نمود:نیز حکم می راند و سلیمانحکم می این چنین داوود
چریدند و ما شاهد داورِی  شبان در آنجا می که درباره کشتزاری داوری کردند که گوسفندان آن قوم، بی 

سخن،   هر دو  (1) .(ی داوری را به سلیمان آموختیم و همه را ُحکم و علم دادیمآنها بودیم * و این شیوه 
این عطای  )فرماید:باشند. حق تعالی میصحیح و هر دو ُحکم خداوند است، با اینکه با هم متفاوت می

 (2) .(خواهی آن را ببخش و از هر که خواهی، دریغ کنما است؛ بی هیچ حسابی، به هر که می 

ه ال يعدونها إلى ومبعًا مسلاحة تحركهم مقيدة بحدود هللا سلبحانه وتعالى، وهي ضلمن شلريعة هللا سلبحان
لهلذه اآليلة أو  من علدم قبول جميع األنبيلاً سللللللللللللللواهلا، وكمثلال هو ملا ورد في الحلديلث عن أهلل البيلت 

ُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاسلِ  َماواِت َوَما ِفي اأَلْرِ  َواُِن ُتْبُدوْا َما ِفي َأنُفسلِ ِ ما ِفي السلَّ ْبُكم ِبِه َّللا ُ المعنى الذي فيها: ﴿ ِ َّ
ًٍ َقِديٌر﴾َفَيْبفِ  ْي ًُ َوَّللا ُ َعَلى ُكلِ  شلللللَ ا ًُ َوُيَعذِ ُب َمن َيشلللللَ ا ُر ِلَمن َيشلللللَ

وأمة  واألئمة ، إال الرسلللللول محمد (3)
 . وهم الثهث مائة وثهثة عشر رجًه أصحاب القائم محمد 

د و محدود به حدود خداوند سبحان و متعال و در  چهارچوب شریعت  البته جوالنگاه حرکت آنها مقیَّ
ی نمی در   روند. به عنوان مثال، در حدیثی از اهل بیت کنند و فراتر از آن نمی الهی است که از آن تخطَّ

ها و زمین است. آنچه را که در دل دارید،  از آِن خداوند است هر آنچه در آسمان )خصوص اینکه این آیه
ن بازخواست خواهدکرد؛ پس هر که را که  اش دارید، خدا شما را به آخواه آشکارش سازید یا پوشیده 

یا مفهوم مندرج در   (4) (کند و خدا بر هر کاری توانا است آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می بخواهد می 
ت محمد ی انبیا نیست، آمده است، به جز حضرت محمدآن مورد قبول همه  که در  و ائمه و امَّ

 باشند.  می  واقع سیصد و سیزده مرد از اصحاب قائم

إذن مختارون في قبول هذا الحكم أو عدم قبوله، والذين قبلوه وأخذوا يحاسلللللللللللبون أنفسلللللللللللهم   فاألنبياً
 عويم ومقام رفيع رضي هللا عنهم ورضوا عنه.  على ما يدور في خلجاتهم قبل أن يحاسبوا فازوا بنصر

طر آنچه در  اند و به خاپس انبیا در پذیرفتن یا نپذیرفتن این حکم مختارند، و کسانی که آن را پذیرفته 
اند پیش از آنکه مورد محاسبه قرار گیرند،  ی نفس خود نموده اندرونشان جریان دارد، شروع به محاسبه 

 
 . 79و  78انبیا:  -1
 .39ص:  -2
 .284البقرة :  -3
 . 284بقره:  -4
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اند که خدا از آنان خشنود است و آنان نیز از خداوند خشنود  به پیروزی عظیم و مقامی رفیع دست یافته 
 باشند. می

 ****** 

 

 شود....(َنواِفل به من نزدیک می بنده پیوسته با): معنای حدیث قدسی۱۰۰پرسش 

ال يزال العبد يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه فاذا ): جاً في الحديث القدسلللللللللللللي ما معناه:۱۰۰سلللللللللللللؤال/ 
 أحببته كنت يده التي يبمش بها وعينه التي يرى بها ...(.  

آنجا که او را  شود تا بنده پیوسته با َنواِفل به من نزدیک می )در حدیث قدسی به این معنا آمده که:
 . شوم( دوستش بدارم. پس چون دوستش داشتم چشم بینایش و دست نیرومندش و ... می

ال يزال العبلد يتقرب لي بلالفرائ  ... حتى يكون يلدي وعيني وسللللللللللللللمعي )وفي حلديلث آخر ملا معنلاه:
...)(1)  . 

شود.... تا آنجا که دست  می بنده با فرایض به من نزدیک  )و در حدیث دیگر به این مضمون آمده است:
 ( 2).شود....(من، چشم من و گوش من می

 

قال : یا رب ما حال المؤمن عندك ؟ قال: ... وما یتقرب إلي عبد من عبادي بشئ أحب إلي مما    لما أسري بالنبي  )، قال:عن أبي جعفر  -1
ده التي افترضت علیه وإنه لیتقرب إلي بالنافلة حتی أحبه فإذا أحببته کنت إذا سمعه الذي یسمع به وبصره الذي یبصر به ولسانه الذي ینطق به وی

. وکذلك انظر صحیح  8و  7، باب من آذی المسلمین واحتقرهم، ح353 – 352ص 2طیته( الکافي : جیبطش بها، إن دعاني أجبته وإن سألني أع
 ، کتاب الرقاق.  190ص 7البخاري : ج

قال الله تبارك وتعالی: ... وما تقرب اليَّ عبدي بمثل اداء ما افترضت علیه، وال یزال عبدي  )عن جبرئیل عن الله عز وجل، قال: عن النبي 
 – 398تی أحبه، ومتی أحببته کنت له سمعًا وبصرًا ویدًا ومؤیدًا، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطیته ...( التوحید للشیخ الصدوق : صیتنفل لي ح

 . 1، ح 62، بـاب  400
تو چگونه است؟    به معراج برده شده عرض کرد: ای پروردگار، حال مؤمن نزد  هنگامی که رسول خدا)روایت شده است که فرمود:  از ابا جعفر  -2

ب نجوید مگر با عملی که نزد من محبوب ی ام، و به درستی که به وسیلهتر باشد از آنچه بر او واجب کردهفرمود:.... و هیچ یک از بندگانم بمن تقرَّ
ب جوید تا آنجا که من دوستش دارم، و چون دوستش بدارم آنگاه گوش او شوم که با آن بشنود، و  چشمش شوم که با آن ببیند، نماز نافله بمن تقرَّ
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ومن المعلوم أن  النوافل هي الصلهة المسلتحبة والفرائ  هي الصلهة الواجبة، وعادة اإلنسلان ال يصلي 
المسللتحبات إال بعد أن يؤدي الواجبات، فكيف يكون التقرب بالواجبات وحدها أفضللل من التقرب بالواجبات 

 حبات حيث إن  النتيجة في الحديث الثاني هي أعوم، أي أن يكون اإلنسان هو عين هللا ويد هللا؟!والمست
آنچه مشخص است این است که منطور از نوافل همان نمازهای مستحبی و فرایض، نمازهای واجب  

س چطور  آورد مگر پس از ادای واجبات، پباشد، و به طور عادی انسان نمازهای مستحب را به جا نمی می
ب جستن با واجبات و مستحبات باشد چرا که   ب جستن با واجبات به تنهایی برتر از تقرَّ ممکن است تقرَّ

 شود؟! تر است، یعنی انسان چشم خدا و دست خدا مینتیجه در حدیث دوم عظیم 

الجواب: النوافل في الحديث القدسلي ليسلت الصلهة المسلتحبة فقط، بل هي جميع ما فر  هللا سلبحانه 
وتعالى وأرشد إليه من صهة وصيام وزكاة وحي ... الا، فصهة الوهر والعصر والمبرب والعشاً والفجر 
كلها نوافل بحسللب هذا الحديث القدسللي، وهي نوافل أي زائدة أو مضللافة إلى عمل آخر أسللاسللي هو المهم 

 . لولي هللا وخليفته في أرضه  والمملوب بالحقيقة؛ ألنها ال تنفع العبد شيئًا بدونه، وهذا العمل هو الوالية
از نوافل در حدیث قدسی، فقط نماز مستحبی نیست، بلکه تمام آنچه را که خداوند   منظور پاسخ:

شود؛ از نماز، روزه، زکات، حج سبحان و متعال فرض نموده و به سوی آن رهنمون کرده است، شامل می 
و .... الخ. بنابراین براساس این حدیث قدسی، نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا و صبح نیز همگی نوافل  

باشند؛ یعنی زیادی یا اضافه شده به یک عمل بنیادین دیگر که در  شوند، و اینها نافله میب میمحسو
رساند و این عمل همان  واقع همان مهم و مطلوب است؛ چرا که هیچ چیز بنده را بدون آن سودی نمی 

 باشد. والیت ولیَّ خدا و خلیفه و جانشین او بر زمینش می 

لم تنفعه شللللللللليئًا، ولو جاً مسللللللللللم بكل  إلسلللللللللهم دون مواالة محمد فلو جاً مسللللللللليحي بكل عبادات ا
 لم تنفعه شليئًا، ولو جاً شليعي بكل عبادات اإلسلهم ومواالة علي   عبادات اإلسلهم دون مواالة علي

لم تنفعله شلللللللللللللليئلًا، إال أن ينتفع بهلا في هلذه الحيلاة اللدنيلا ويجعلهلا  دون مواالة اإلملام المهلدي واألئملة
 فة الحقيقة ومعرفة ولي هللا. وسيلة لمعر 

 

ص  2(. کافی: ج و زبانش گردم که با آن بگوید، و دستش شوم که با آن برگیرد، اگر بخواندم اجابتش کنم، و اگر خواهشی از من کند به او بدهم
 اب رقاق مراجعه نمایید. ، کت 190ص   7. همچنین به صحیح بخاری: ج  8و    7، باب کسی که مسلمانان را اذیت کند و حقیر شمارد، ح    353و    352

وجل روایت شده است که فرمود: از رسول اکرم ی من با چیزی جز آنچه بر او واجب  خداوند تبارک و تعالی فرمود:.... بنده)از جبرئیل از خداوند عزَّ
دوستش داشتم، گوشی و چشمی و  ی من به سوی من منتقل شود تا آنجا که دوستش بدارم و چون گردانیدم به من نزدیک نشود و پیوسته بنده

ح  62، باب 400و  398....(. توحید صدوق: ص گری برایش شوم، اگر دعایم کند، اجابتش کنم و اگر از من بخواهد، به او ببخشایم دستی و یاری
1. 
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بیاورد،    پس اگر یک شخص مسیحی تمام عبادات اسَلم را بدون مواالت و دوستی حضرت محمد
بیاورد،   سودی به حالش ندارد و اگر یک مسلمان تمام عبادات اسَلم را بدون مواالت و پیروی از علی

الت علی و ائمه را بدون مواالت و دوستی  سودی برایش ندارد و اگر یک شیعه، تمام عبادات اسَلم و موا
مند  بیاورد سودی برایش نخواهد داشت، مگر اینکه در همین زندگی دنیوی از آن بهره  امام مهدی

 ای برای معرفت واقعی و شناخت ولیَّ خدا قرار دهد. گردد و آن را وسیله 

ل وال يرتقي إال بقلدر المواالة التي  بلل إن  من يتقرب بلالنوافلل وُان كلان مواليلًا لولي هللا فهو ال ُيحصللللللللللللللِ 
 يحملها في صدره. 

ب جوید، حتی اگر پیرو ولیَّ خدا باشد، سودی به دست نمی آورد و ارتقا  به عَلوه اگر کسی با نوافل تقرَّ
 اش دارد.  ی مواالتی و دوستی که در سینه یابد مگر به قدر و اندازه نمی

ة هي الصلللللهة الواجبة وهي الحي الواجب وهي الزكاة الواجبة أما الفرائ  فهي الوالية لولي هللا، والوالي
وهي الصلليام الواجب، فالصللهة هي التوجه إلى القبلة بالتضللرع والدعاً، وخير قبلة يتوجه بها اإلنسللان هي 
ولي هللا في زمللانلله وحجللة هللا على عبللاده، وخير دعللاً وتضللللللللللللللرع إلى هللا هو حللب ولي هللا وحجتلله على 

 .(1)(سنة ال تضر معها سيئةحب  علي ح)عباده،
اما فرایض و واجبات عبارت است از والیت ولیَّ خدا و والیت، همان نماز واجب، همان حج واجب،  

ع و دعا و بهترین  ی واجب می زکات واجب و روزه  باشد. نماز عبارت است از روی آوردن به قبله با تضرَّ
ت خدا بر بندگانش میکند، ولیَّ خدا در  ای که انسان با آن رو میقبله باشد و بهترین دعا و  زمانش و حجَّ

ت او بر بندگانش است: ع به درگاه الهی، همان دوست داشتن ولیَّ خدا و حجَّ حب و دوست داشتن  ) تضرَّ
 (2) .رساند(ای است که با آن هیچ گناهی آسیب نمی علی، حسنه 

بقصلللد ولي هللا وحجة هللا على   والحي وهو السلللفر إلى مكان مقصلللود، وخير السلللفر هو السلللفر إلى هللا
 .(3)(بكم عرف هللا)عباده؛ ألنه القبلة التي بها يعرف هللا،

 

 .375ص 1، ینابیع المودة : ج86ص 4عوالي اللئالي : ج -1
 .375ص  1: ج المودةینابیع ؛  86ص  4: ج عوالی اللئالی -2
بنا عبد الله، وبنا عرف الله، وبنا وحد الله تبارك وتعالی، ومحمد حجاب الله تبارك وتعالی( الکافي )یقول :  عن برید العجلي، قال: سمعت أبا جعفر  -3

 .10ح 145ص 1: ج
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ت   حج به معنای سفر به مکانی مشخص است و برترین سفر، سفر به سوی خدا به قصد ولیَّ خدا و حجَّ
ی شما خدا  به وسیله )شود:ای است که با آن خدا شناخته می باشد؛ چرا که او قبله خدا بر بندگانش می 

 (1) .شناخته شد(

 .(2)(ابن آدم إفعل الخير ودع الشر فاذا أنت جواد قاصد ):قال رسول هللا
ای فرزند آدم! در کار نیک بکوش و زشتی را واگذار، که در این صورت در راه  )فرمود: پیامبر خدا

 (3).راست الهی قرار خواهی داشت(

وترك الشللللللللللللللر هو الكفر بلالملاموت، ومن المؤكلد أن  مواالة ولي هللا وفعلل الخير هو الواليلة لولي هللا، 
على مراتب، فمن يتحرى متابعته في كل حركة وسلللللكنة ليه كمن يواليه بلسلللللانه وال يتابعه في فعله، وكلما 
كانت المهزمة لولي هللا أعوم كان التقرب إلى هللا أعوم، وهكذا حتى يصللللللللللللللبح هذا العبد المهزم لولي هللا 

أخرى لولي هللا وحجته على عباده، وهكذا يصبح هذا العبد عين هللا ويد هللا، كما أن  ولي هللا وحجته   صورة
 .(4)على عباده هو عين هللا ويد هللا

انجام کار نیک همان والیت ولیَّ خدا و ترک زشتی همان کفر به طاغوت است؛ و به طور قطع مواالت  
کند، هماننِد  مختلفی دارد. کسی که در تمام حرکات و سکنات از او پیروی می و پیروی از ولیَّ خدا مراتب  

کند نیست و هر چه مَلزمت و همراهی  کسی که با زبانش پیرو او است و در کردارش از او متابعت نمی
ب و نزدیکی به خدا بیش با ولیَّ خدا بیش  ین  تا ا رودتر خواهد بود و به همین ترتیب پیش می تر باشد، تقرَّ

ت او بر بندگانش می بنده  گردد. به این ترتیب این بنده  ی مَلزِم ولیَّ خدا، تصویری دیگر از ولیَّ خدا و حجَّ
ت او بر بندگانش چشم خدا و دست خداوند  می شود چشم خدا و دست خدا، همان طور که ولیَّ خدا و حجَّ
 ( 5).باشدمی

 
با ما خداوند شناخته شد، و با ما خداوند تبارک و تعالی  با ما خداوند عبادت شد، و )فرماید:می  از برید عجلی نقل شده است: شنیدم ابا جعفر -1

 .10ح  145ص  1(. کافی: ج حجاب خداوند تبارک و تعالی است به یگانگی شناخته شد، و محمد
 .176/ الخطبة  95نهج البَلغة : ص -2
 . 176خطبه  95نهج البَلغه: ص  - 3
نا علم الله وانا قلب الله الواعي ولسان الله الناطق وعین الله الناظر وانا جنب الله  یقول: ا کان أمیر المؤمنین)، قال:عن أبي عبد الله  -4

 .248، وانظر ایضًا االختصاص للمفید : ص1ح 22باب  164، التوحید للصدوق: ص84وانا ید الله( بصائر الدرجات : ص
فرمود: من علم خدا و من قلب بیدار خدا و زبان گویای خدا و چشم بینای  می  امیر المؤمنین)روایت شده است که فرمود:  از ابو عبد الله  -5

 رجوع نمایید. 248ی . همچنین به اختصاص مفید صفحه1ح  22باب  164(. توحید صدوق: ص خدا هستم و من جنب خدا و دست او هستم
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 ****** 

 

ََلِة اْلُوْسَطی: معنای۱۰۱پرسش  ََلِة اْلُوْسَطینماز میانه( در )الصَّ َلَواِت والصَّ  َحاِفُظوْا َعَلی الصَّ

هِة اْلُوْسَمى﴾۱۰۱سؤال/  َلَواِت َوالصَّ  ، فما هي الصهة الوسمى؟(1): قال تعالى: ﴿َحاِفُووا َعَلى الصَّ
 نماز میانه کدام است؟  (2) .)نمازها و نماز میانه را پاس بدارید(ت:حق تعالی فرموده اس

الجواب: الصللللللهة الوسللللللمى هي صللللللهة الجمعة بالخصللللللوص، وقرينتها في باقي األيام، وهي صللللللهة 
الوهر، واألمر للمحافوة على صللللللللللهة الجمعة بالخصللللللللللوص والتأكيد عليها؛ ألن فيها يجتمع المسلللللللللللمون 

 ، هذا بحسب الواهر. إلصه  ما فسد من دينهم ودنياهم واالستزادة من فضل هللا سبحانه وتعالى
باشد، ی آن در باقی ایام، نماز ظهر می نماز میانه، به طور خاص همان نماز جمعه است و قرینه   پاسخ:

و این امر به خصوص برای محافظت بر نماز جمعه و برای تاکید بر آن است؛ زیرا مسلمانان در آن برای  
بحان و متعال  طلبی از فیض خداوند سشان تباه شده است و همچنین فزون اصَلح آنچه از دین و دنیای 

 آیند؛ و این به حسب ظاهر است.  گرد هم می 

أما الحقيقة، فالصلهة هي الوالية لولي هللا وحجته على عباده، فالصلهة الوسلمى أو صلهة الجمعة هي 
هي صلللهة الجمعة؛ ألنه يجمع األمة اإلسلللهمية على   ، وصلللهة القائمالعمل والجهاد بين يدي القائم

هي الصللللللهة الوسللللللمى؛ ألن    ئمة الضللللللهل والعلماً مير العاملين، وصللللللهة القائمالحق بعد أن فر قها أ
مًا ِلَتُكوُنوا (3)هم األمة الوسلللللط -وهم الصلللللهة وهم العمل والجهاد  -أصلللللحابه   : ﴿َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوسلللللَ

ًَ َعَلى النَّاِه َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا﴾ ُشَهَدا
(4).  

ت او بر بندگان است، و نماز میانه یا نماز جمعه همان   اما در حقیقت نماز همان والیت ولیَّ خدا و حجَّ
ت اسَلمی را بر    باشد و نماز قائمعمل و جهاد در رکاب قائم می همان نماز جمعه است؛ چرا که وی امَّ

 

 .238البقرة :  -1
 . 238بقره:  -2
... ثم قال: ثَلث عشرة فرقة من الثَلث والسبعین کلها تنتحل مودتي وحبي، واحدة )في نهایة حدیث افتراق اِلمة :  جاء عن أمیر المؤمنین  -3

 .524منها في الجنة وهم النمط اِلوسط، واثنتا عشرة في النار( اِلمالي للشیخ الطوسي: ص
 .143البقرة :  -4
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همان    اند. نماز قائمه ساخته عمل آن را پراکندی گمراه و علمای بی آورد، پس از آنکه ائمه حق گرد می 
ت میکه نماز و همچنین عمل و جهاد هستند نماز میانه است زیرا یاران او ـ  آری )؛(1) باشندـ همان امَّ

ت     (2) .(ها گردانیدیم تا بر مردمان گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشدچنین است که شما را بهترین امَّ

فمن المؤكد لن يكون أكثر المسلللللمين شللللهداً على الناه، فكيف يكون شللللارب الخمر أو الزاني أو أي 
هم   -وهم أئمة أيضللللللللللًا    -عاٍص شللللللللللاهدًا على الناه في المحكمة اإللهية، بل إن  هؤالً األمة الوسللللللللللمى 

ون مخلصللللللللللللون الثهث مائة وثهثة عشللللللللللللر، فهم شللللللللللللهداً على الناه؛ ألنهم عباد هللا حقًا، فهم قوم عابد 
 ألر  ال تأخذهم في هللا لومة الئم. امستضعفون معروفون في السماً مجهولون في 

خوار توانند شاهدی بر مردم باشند. چطور ممکن است فردی شرابتر مسلمانان نمیبه طور قطع بیش
ت میا زناکار یا هر معصیت  و اینها  اند ـ یانه کار دیگری، در دادگاه الهی بر مردم شاهد باشد، بلکه اینها امَّ

اند از سیصد و سیزده نفر و اینها گواهان بر مردم هستند چرا که بندگان واقعی  ـ و عبارتباشند ائمه نیز می 
اند و در زمین گمنام،  باشند. اینها گروهی هستند عابد، مخلص و مستضعف که در آسمان معروف خدا می 

 . هراسندو در راه خدا از سرزنش هیچ مَلمتگری نمی 

 .(3)ِرِثيَن﴾قال تعالى: ﴿َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِ  َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَوا
ت  )فرماید:حق تعالی می  و ما بر آن هستیم که بر کسانی که روی زمین به استضعاف کشیده شدند منَّ
 (4) .(پیشوایان سازیم و وارثان گردانیم گذاریم و آنان را 

 ****** 

 

 
ت  از امیر المؤمنین -1 سیزده فقره از هفتاد و سه تا که همگی ادعای  .... سپس فرمود: )روایت شده است: در پایان حدیث چند پاره شدن امَّ

ت میانه است و دوازده تای دیگر در آتش هستنددوستی و محبت من را دارند، فقط یکی از آنها در بهشت می  (. امالی شیخ طوسی: باشد که همان امَّ
 .524ص 

 . 143بقره:  - 2
 . 5القصص :  -3
 . 5قصص:  -4
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 اگر توانستی جز خداوند را نخوری، چنین کن(): معنای گفتار امام صادق:۱۰۲پرسش 

إن اسلللللللللللتمعت أن ال تأكل إال هللا فافعل(، ما معنى هذا )ما معناه:  : قال الصلللللللللللادق۱۰۲سلللللللللللؤال/ 
 الحديث؟

اگر توانستی جز خداوند را نخوری، چنین کن(. معنی  )فرماید:حدیثی به این معنا می  امام صادق
 این حدیث چیست؟ 

الجواب: أي أن تكون ذاكرًا هلل سللللللللللللللبحلانه وتعلالى على كل حال فالذكر معلام الرو ، ثم أن تقللل معام 
وحده يحيى ابن آدم،   ليه بالمعام):الجسد بقدر الحاجة له ، أي أن يكون للقوة ال للشهوة ، قال عيسى

 بل بكلمة هللا(.
یعنی اینکه در همه حال ذاکر خداوند سبحان و متعال باشی، که ذکر، غذای روح است. دیگر   پاسخ: 

ت گرفتن باشد نه از روی   اینکه از غذای بدن تا آن مقدار که نیاز دارد بکاهی؛ یعنی خوردن برای قوَّ
 یابد(.  ی خدا نیز زندگی می ماند بلکه با کلمه نده نمیانسان فقط با غذا ز )فرماید:می  شهوت. عیسی

وهكذا يحصللل اإلنسللان على المقام في السللماوات الملكوتية، ثم إنه يمعم ويسللقى دونما معام جسللماني 
، بل كثيرون عندما   (1)مادي ، فالصلللللللللللللائم إذا نام في النهار يمعم ويسلللللللللللللقى كما ورد في الحديث عنهم

أيام الصيام يرون في الرؤيا أنهم أكلوا وشرلوا ويستيقوون وقد ذهب عنهم الجوع والومأ، ينامون في النهار  
يرشللللللد الناه إلى اإلكثار من ذكر هللا وتقليل  وكأنهم أكلوا في هذا العالم الجسللللللماني، فاإلمام الصللللللادق

 العروج على الدنيا.
او بدون غذای جسمانی مادی،    رسد، سپسهای ملکوتی به مقامات میبه این ترتیب انسان در آسمان

شود، همان طور که در حدیث از اهل  دار اگر در روز بخوابد، سیر و سیراب می آشامد. روزه خورد و می می
روند، در  داری در هنگام روز به خواب می بسیاری از کسانی که در ایام روزه  (2) روایت شده است  بیت 

شان  بینند که گرسنگی و تشنگیشوند میتی بیدار مینوشند و وق خورند و میبینند که می خواب می

 

، باب فضل الصوم والصائم  65ص  4قیلوا فان الله یطعم الصائم ویسقیه في منامه( الکافي : ج):  عن الحسن بن صدقة قال: قال أبو الحسن  -1
 .13042ح 136ص 10آل البیت( : ج)، وسائل الشیعة14ح
(.  گردانددار را در خوابش سیر و سیراب می خداوند روزه روز( کنید که  نیم)خواب قیلوله)فرمود:  از حسن بن صدقه روایت شده است: ابو الحسن  -2

 .13042ح  136ص  10آل البیت(: ج )دار؛  وسایل الشیعهباب فضل روزه و روزه 65ص  4کافی: ج 
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مردم را به بسیار گفتن   اند. امام صادقبرطرف شده است، گویی که آنها در این عالم جسمانی خورده 
 فرماید.ذکر خداوند و کاهش طلب دنیا ارشاد می

والشللللللللللللهوات تشللللللللللللبل  بالمعام يموت ابن آدم(، فبالمعام)والحقيقة التي يجب أن يعرفها الناه هي أنه:
الرو  عن رقيها، وتنكب على تدبير هذا البدن الجسلماني، وهذا االنشلبال بالنسلبة للرو  هو نوع من الموت 

 التدريجي، كما أن  الذكر والسعي في مريق هللا سبحانه وتعالى هو نوع من الحياة والرقي التدريجي.
میرد(. با غذا و شهوات، روح از ارتقا  یانسان با غذا م)واقعیتی که مردم باید بدانند این است که

ه و منحرف می بازمی گردد و برای روح، این مشغول شدن به معنای  ماند و به تدبیر این بدن جسمانی متوجَّ
نوعی مرگ تدریجی است، همان طور که ذکر و تَلش در راه خداوند سبحان و متعال، نوعی حیات و  

 باشد.پیشرفت تدریجی می 

 ****** 

 

ْرِض َمََلِئَکٌة َیْمُشوَن....ی : معنای آیه۱۰۳پرسش 
َ
ْو َکاَن ِفي اِْل ل َلَّ

ُ
 ق

ًِ ۱۰۳سللللؤال/  َما ْلَنا َعَلْيِهْم ِمَن السللللَّ وَن ُمْمَمِئنِ يَن َلَنزَّ : قال تعالى: ﴿ُقْل َلْو َكاَن ِفي اأْلَْرِ  َمهِئَكٌة َيْمشللللُ
 مهئكة في تبليغ الرسالة؟، ما هو سبب عدم اممئنان ال(1)َمَلكًا َرُسواًل﴾

رفتند، برایشان به پیامبری،  بگو: اگر در روی زمین فرشتگان به آرامی راه می )فرماید:حق تعالی می 
 دلیل عدم اطمینان فرشتگان در تبلیغ رسالت چیست؟ (2) .(کردیمای از آسمان نازل میفرشته

 

ليسلللللللللوا كما تون أو تفهم من اآلية أنهم مير مممئنين في تبليغ الرسلللللللللالة ولكنهم  الجواب: المهئكة
مير مممئنين في النزول إلى كل بقاع األر  وُالى كل الناه، فالمهئكة مقدسللللللللللللللون ماهرون ال يقترلون 
إال من بقعة مقدسللللة ماهرة أو من نفه مقدسللللة ماهرة، وُاذا اضللللمروا النزول إلى بقعة مير ماهرة أو إلى 

فه مير ماهرة ال يكونون مممئنين بهلا مرتاحين لهلا، ولذلك فان  الكفرة والمنلافقين تقلل  رؤاهم الصللللللللللللللالحة ن
 

 . 95اْلسراء :  -1
 . 95إسراء:  -2
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من المهئكة، أو تكاد تكون معدومة وال تتنللللللللللللللللللللللزل المهئكة على البقعة مير الماهرة في البالب إال إلنزال 
 العذاب.

آن گونه که شما گمان کرده یا از آیه در اینکه در تبلیغ رسالت مطمئن نیستند   فرشتگان پاسخ:
باشند بلکه آنها در نازل شدن بر تمام نقاط زمین و بر تمام مردم اطمینان و آرامش  ای، نمی برداشت کرده 

های مقدس و طاهر یا نفس مقدس و طاهر نزدیک  ندارند. فرشتگان، مقدس و طاهرند و فقط به بقعه 
شوند و اگر به نازل شدن بر مکانی ناپاک یا نفسی ناپاک مجبور شوند، نسبت به آن اطمینان و آرامش  می

ای که در آنها  ندارند و از آن خشنود نیستند و از همین رو است که کافران و منافقین رؤیای صالحه 
 فرشتگان بر بقعه و مکان  بینند، و معموالً بینند و یا تقریبًا چنین رؤیایی نمیفرشتگان باشند، کم می 

 شوند مگر برای فرو فرستادن عذاب. ناپاکی نازل نمی 

يكون في البالب إلى البقع الماهرة المقدسللللة وعلى األنفه الماهرة المقدسللللة كأنفه  فنزول المهئكة
 .األنبياً والمرسلين واألئمة

پاک و مقدس مانند   هایهای پاک و مقدس و بر نفس اغلب بر مکان  پس فرود آمدن فرشتگان 
 باشد. های انبیا و فرستادگان و ائمه می نفس 

في المشللللي على األر  عمومًا أضللللرب هذا المثال:  ولتتضللللح الصللللورة أكثر عن اممئنان المهئكة
هل تكون أنت مممئنًا عندما تسللير في أر  ترتفع فيها النجاسللة وخروج اإلنسللان شللبرًا مثًه؟ أو هل تكون 

تنزل إلى بالوعة نجاسلة، أعاذنا هللا وُاياك؟ فهذه صلورة األر  بالنسلبة للمهئكة، فكيف   أنت مممئنًا عندما
يمشلون مممئنين؟ بلى، إن  فيها بقع خصلصلت لعبادة هللا وماعة هللا وعبد هللا فيها، وهذه البقع ماهرة ينزل 

ئكللة لهللذه األنفه المهئكللة إليهللا، وفي األر  أنفه مللاهرة مقللدسلللللللللللللللة تنزل المهئكللة عليهللا وتممئن المه
المقدسللة وُالى هذه البقع الماهرة ال ميرها من بقاع األر  التي م ها بنو آدم بمتابعة الشللهوات ومعصللية 

 هللا سبحانه وتعالى.
تر روشن شود، معمواًل این  برای اینکه مراد از اطمینان و آرامش فرشتگان بر راه رفتن بر زمین بیش 

مینی که در آن به عنوان مثال مقدار یک وجب نجاست  باال آمده و  زنم: آیا شما بر روی زمثال را می
توانید با آرامش و اطمینان روی این زمین حرکت کنید؟! یا اگر  خارج شدن انسان از آن مشکل باشد، می 

توانید آرامش و اطمینان داشته باشید؟! خداوند ما و شما را محفوظ  وارد فاضَلب نجاست شوید، می
باشد؛ حال چگونه با اطمینان و آرامش بر آن گام بردارند؟  یر زمین از دید فرشتگان می بدارد! این تصو
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اند و خداوند در آن اماکن  هایی هست که برای عبادت و اطاعت خداوند اختصاص یافته آری، مکان 
های  شوند. همچنین در زمین، جان های پاک و طاهر نازل می شود، و فرشتگان بر این مکان عبادت می 

های  های پاک و مکان شوند و فرشتگان بر این جان اک و مقدسی هست که فرشتگان بر آن نازل می پ
یابند، نه جاهای دیگری که بنی آدم با پیروی از شهوات و معصیت  طاهر اطمینان خاطر و آرامش می 

 خداوند سبحان و متعال آنها را پر از آلودگی ساخته است.

 ****** 

 

ْرَض َننُقُصَها....ی : معنای آیه۱۰۴پرسش 
َ
ِتی ٱِْل

ْ
ا َنأ نَّ

َ
َوَلْم َیَرْوا أ

َ
 أ

َها ِمْن َأْمَراِفَها َوَّللاَُّ َيْحُكُم ال ۱۰۴سللللللللللؤال/  : ما معنى قوله تعالى: ﴿َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّا َنْأِتي اأْلَْرَ  َنْنُقصللللللللللُ
اِب﴾ ِريُع اْلِحسلللللللَ ُمَعقِ َب ِلُحْكِمِه َوُهَو سلللللللَ
َها ِمْن َأْمَراِفَها (1) ، وقوله تعالى: ﴿َأَفه َيَرْوَن َأنَّا َنْأِتي اأْلَْرَ  َنْنُقصلللللللُ

 ؟(2)َأَفُهُم اْلَباِلُبوَن﴾
کاهیم، و  اند که ما از اطراف این زمین می آیا هنوز ندانسته)معنای این سخن خداوند متعال چیست:

و نیز   ( 3)(کند، و او سریعا الحساب است؟نمیکند، و هیچ چیز حکم او را فسخ خداوند حکم می 
 . (4) (ند؟کاهیم؟ آیا آنها پیروزکنیم و از اطراف آن می بینند ما قصد این زمین میآیا نمی )فرماید:می

الجواب: األر  تزداد بنزول النمف إليهلللا وتنقص بلللارتفلللاع النمف منهلللا، وتحصللللللللللللللللل هلللذه الزيلللادة 
العالم الجسلللللللماني، أو بخروج إنسلللللللان من هذا العالم الجسلللللللماني  والنقصلللللللان بدخول إنسلللللللان جديد إلى هذا

 بالموت. والمذكور في اآليات هو نقص األر  أي بخروج النمف منها بسبب الموت.
شود و این  ها، از آن کاسته می ها بر زمین، بر آن افزوده و با باال رفتن نطفه با فرود آمدن نطفه  پاسخ:

انسانی جدید به این عالم جسمانی یا خروج انسان از این عالم جسمانی  زیادت و نقصان به سبب وارد شدن  

 

 .41الرعد : -1
 . 44اِلنبیاء :  -2
 .41رعد:  -3
 . 44انبیا:  -4
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باشد. در آیات ذکر شده فروکاستن زمین، یعنی با خارج شدن نطفه از آن به سبب  ی مرگ، میبه وسیله 
 مرگ ایجاد می شود. 

أو ، فمرف الشللللللليً نهايته وآخره من األنبياً والمرسللللللللين واألئمة أما أمراف األر  فهم الحجي
على أهل األر ؛ ألنه سلللللللبب الفي  النازل من السلللللللماً إلى  بدايته وأوله، وفي مرف األر  الحجة

األر ، فموضلع اتصلال هذا الفي  هو أمراف األر ، وذلك أن  هذا الفي  هو نور يتجلى في األر  
 من المرف إلى المرف، ولواله لساخت األر  بأهلها ولعادت عدمًا. 

ی  باشند و کناره می  های الهی از انبیا، فرستادگان و ائمهی زمین همان حجت ها اما اطراف و کناره 
باشد؛ چرا که  ی زمین، حجت بر اهل زمین می چیزی یعنی نهایت و آخر آن یا سرآغاز و اولش. در کناره 

او سبب فیض نازل شونده از آسمان بر زمین است؛ پس موضع اتصال این فیض، همان اطراف و  
باشد و این از آن رو است که این فیض همان نوری است که در زمین از یک طرف  مین میهایی زکناره 

ی می   گشت. برد و به عدم بازمیشود و اگر او نبود، زمین اهلش را فرو می به طرف دیگر متجلَّ

تنقص األر   فلالحجلة هو أمراف األر  وهو البلدايلة والنهلايلة، وهو األول واآلخر، فبموت الحجلة
من أمرافها، ولوال وجود من يخلفه حجة هلل في أرضلله لسللاخت األر  بأهلها، إذا خلت من موضللع لنزول 

 في  هللا ونور هللا سبحانه وتعالى إلى األر : 
ل است و آخر. با مرگ  پس حجت، همان طرف و کناره  ی زمین است، و او ابتدا است و انتها، و او اوَّ

حجتی برای خداوند  شود و اگر نبود کسی که جانشین او ـ های زمین کاسته می حجت از اطراف و کناره 
برد، اگر زمین از موضع نازل شدن فیض خداوند و نور  ـ باشد، زمین اهلش را در خود فرومیدر زمینش

 خداوند سبحان و متعال، خالی گردد:

اُب * َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّا َنْأِتي ﴿َواُِْن َما ُنِرَينََّك َبْعَ  الَِّذي َنِعُدُهْم َأْو َنَتَوفَّ  َينََّك َفِانََّما َعَلْيَك اْلَبهُر َوَعَلْيَنا اْلِحسلللللللَ
 . (1)اأْلَْرَ  َنْنُقُصَها ِمْن َأْمَراِفَها َوَّللاَُّ َيْحُكُم ال ُمَعقِ َب ِلُحْكِمِه َوُهَو َسِريُع اْلِحَساِب﴾

پیش از وقت( بمیرانیم، در هر  )ایم به تو بنمایانیم، یادتو راکرده ای از آنچه را که به آنها وعده )اگر پاره 
اند  ی ما است، حساب کشیدن * آیا هنوز ندانسته ی تو است تبلیغ است و آنچه بر عهده حال آنچه بر عهده 

 

 .  41 – 40الرعد :  -1
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کند، و او  کند، و هیچ چیز حکم او را فسخ نمی کاهیم، و خداوند حکم میکه ما از اطراف این زمین می
 (1) .(الحساب است؟سریع  

َها ُهْم َحتَّى َماَل َعَلْيِهُم اْلُعُمُر َأَفه َيَرْوَن َأنَّا َنْأِتي اأْلَْرَ  َنْنُقصللُ ًَ ِمْن َأْمَراِفَها َأَفُهُم   ﴿َبْل َمتَّْعَنا َهؤالًِ َوآَبا
 .(2)اْلَباِلُبوَن﴾

بینند ما قصد این  عمرشان به درازا کشید. آیا نمیمند کردیم تا آنجا که  )بلکه ما آنها و پدرانشان را بهره 
 (3) .(اند؟کاهیم؟ آیا آنها پیروزکنیم و از اطراف آن می زمین می 

ووفللاتهم  وفي كلتي اآليتين تللذكير بللالموت والرجوع إلى هللا الللذي البللد منلله، فللاذا كللان موت الحجي
ٍر ِمْن َقْبِلَك أمرًا حتميًا، فموت من سلللللللواهم من الناه البافلين عن ذكر هللا  أولى وأحجى، ﴿َوَما َجَعْلَنا ِلَبشلللللللَ

 . (4)اْلُخْلَد َأَفِاْن ِمتَّ َفُهُم اْلَخاِلُدوَن﴾
در هر دو آیه یادآوری مرگ و بازگشت به خداوند که از آن گریزی نیست وجود دارد، که اگر مرگ  

تر  و وفات آنها رخدادی حتمی باشد، پس مرگ دیگر مردمان غافل از ذکر خدا اولی و منطقی   هاحجت 
ایم. اگر تو نیز بمیری، چگونه آنها جاودان  ما پیش از تو هیچ بشری را جاودان نساخته)باشد:می

 ( 5).(بمانند؟ 

 ****** 
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 . 44انبیا:  -3
 .  34اِلنبیاء :  -4
 . 34انبیا:  -5
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 دهد؟شرع است دستور می به اموری که ظاهرًا مخالف اشیا فرستاده : آیا امام مهدی۱۰۵پرسش 

أو   ، فهل يفعل أو يأمر اإلمامهي سلنة األنبياً والمرسللين : سلن ة اإلمام المهدي۱۰۵سلؤال/ 
بع  أصللللللحابه أو بع  الناه، وكيف   -كما في سللللللورة الكهف   -رسللللللوله ببع  األمور واهرًا محرمة 
 يعرف بأنه أمر بامني أو مشروع؟

ت امام مهدی ت انبیا و فرستادگان است. آیا امام  سنَّ برخی امور    ی ایشانیا فرستاده   همان سنَّ
دهد یا انجام آنها را به برخی از  ـ انجام می مده طور که در سوره کهف آهمان را که ظاهرًا حرام است ـ 

توان دریافت که اینها اموری باطنی یا مشروع  دهد؟ و چگونه مییارانش یا گروهی از مردم دستور می 
   باشند؟می

أمورًا كثيرة يعتقد بع  الناه ومنهم بع  أصحابه أنها مخالفة  الجواب: نعم يعمل اإلمام المهدي
فيعتر    أنه يحكم بحكم بع  األنبياً السلللللللابقين ع  الروايات عن أهل البيت للشلللللللريعة، كما في ب
 . (1)عليه بع  أنصاره

ی آنها گروهی از اصحابش، آن  امور فراوانی را که برخی مردم و از جمله بله، امام مهدی پاسخ:
دهد؛ همان طور در روایات اهل بیت  آمده است که آن  دانند انجام می امور را مخالف شریعت می

 ( 2).گیرندنماید که برخی از انصار ایشان بر او خرده می به حکم برخی انبیای پیشین حکم می حضرت

 

فیقدمهم   یقضي القائم بقضایا ینکرها بعض أصحابه ممن قد ضرب قدامه بالسیف وهو قضاء آدم)قال: عن أبي بصیر، عن أبي جعفر -1
فیقدمهم فیضرب أعناقهم ثم یقضي الثالثة  فیضرب أعناقهم ثم یقضي الثانیة فینکرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسیف وهو قضاء داود

ا  فَل ینکره  فیقدمهم فیضرب أعناقهم ثم یقضي الرابعة وهو قضاء محمد  فینکرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسیف وهو قضاء إبراهیم
 . 389ص 52أحد علیه( بحار اِلنوار: ج

اند از اصحابش از کسانی که در رکابش شمشیر زدهبرخی    وکند  قضایا را قضاوت می  قائم)روایت شده است که فرمود:  از ابو بصیر از ابا جعفر  -2
کند و افراد  پس برای بار دوم قضاوت می س .زندگردن می  ،کنند که آنها را به صف کردهاست اعتراض می  قضاوتش که قضاوت حضرت آدم هب

آورد و کنند که باز هم آنها را پیش می است اعتراض می  اند به قضاوتش که قضاوت حضرت داوددیگری از اصحابش که در رکابش شمشیر زده
اند به قضاوت او که قضاوت حضرت  کند که افراد دیگری از اصحابش که در رکاب وی شمشر زدهپس از آن برای بار سوم قضاوت می   .زندگردن می 

قضاوت حضرت که همان کند برای بار چهارم قضاوت مینهایت، زند و در گردن می ،کنند که آنها را به صف کردهاست اعتراض می  ابراهیم
 .389ص  52(. بحار االنوار: ج کنداین بار کسی به وی اعتراض نمی و است  محمد
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، وُاذا كان األمر مشتبهًا على أمر مشروع وصحيح؛ ألن  من يمارسه هو اإلمام المهديوُيعرف أنه  
اإلنسلللللان، فيمكنه الرجوع إلى دليل المتحيرين وهو جبار السلللللماوات واألر  هللا سلللللبحانه وتعالى، ليبينه له 

 بالرؤيا أو بأي مريق بينه ولين هللا سبحانه وتعالى.
و صحیح است؛ چرا که کسی که به انجام آن مبادرت ورزیده، گردد که این امر، مشروع مشخص می

دلیل  )تواند بهبوده است و اگر موضوعی بر انسان مشتبه شود می خود امام مهدی
رین  ار آسمان()المتحیَّ ها و زمین خداوند سبحان و متعال است رجوع  راهنمای سرگردانان( که همان جبَّ

 خداوند سبحان و متعال است آن را روشن سازد.کند تا با رؤیا یا هر طریقی که بین او و 

 ****** 

ي آَنْسُت نارًا.... ِإْذ قاَل ُموسيی : معنای آیه۱۰۶پرسش  ْهِلِه ِإنِّ
َ
 ِِل

آِتيُكْم ِمْنَها ِبَخَبٍر َأْو ۱۰۶سللؤال/  ُت َنارًا سللَ ى أِلَْهِلِه ِإنِ ي آَنسللْ آِتيُكْم : ما معنى قوله تعالى: ﴿ِإْذ َقاَل ُموسللَ
ْبحَ  َها ُنوِدَي َأْن ُبوِرَك َمْن ِفي النَّاِر َوَمْن َحْوَلَها َوسللللللللُ ًَ َمُلوَن * َفَلمَّا َجا َهاٍب َقَبٍه َلَعلَُّكْم َتصللللللللْ ِ َربِ  ِبشللللللللِ اَن َّللاَّ

 ؟(1)اْلَعاَلِميَن﴾
،  اش گفت: من از دور آتشی دیدمآن گاه که موسی به خانواده )معنای این سخن خدای تعالی چیست؟

زودا که از آن برایتان خبری بیاورم یا پاره آتشی، شاید گرم شوید * چون به آتش رسید، ندایش دادند برکت  
ه است خدای یکتا، آن پروردگار  داده شده آن که درون آتش است و آن که در کنار آن است و منزَّ

(2).(جهانیان 
   

المثال كتقديم لفهمها: فلو أن  نارًا مشللللللللللتعلة في الجواب: لبيان المراد بهذه اآلية المباركة أضللللللللللرب هذا 
مكان معين، فأنت تصللللللللدق أن  هذه النار مشللللللللتعلة في ذلك المكان، وتتيقن من اشللللللللتعالها فيه باحدى هذه 

 المرق:
 أن يأتيك مجموعة من الناه يخبروك باشتعالها. -۱

 

 . 8 – 7النمل :  -1
 . 8 - 7نمل:  -2
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 أن تذهب وتراها بعينك. -۲
 يحترق أصبعك.أن تذهب وتراها بعينك وتضع يدك فيها حتى  -۳
 أن تذهب وتراها بعينك وتلقي نفسك فيها حتى تحترق. -۴

مه بیان  برای شرح مراد از این آیه  پاسخ: ی مبارک، این مثال را برای سهولت فهم آن به عنوان مقدَّ
ور باشد، شما باور دارید که در آن جای بخصوص، این آتش  نمایم: اگر در جایی مشخص آتشی شعله می

 کنید: های زیر از اشتعال آن یقین حاصل می و با یکی از راه  کشدزبانه می

 ای نزد شما بیایند و روشن بودن آن آتش را به شما اطَلع دهند.  عده  -۱

 خود به آنجا بروی و آتش را به چشم ببینی.  -۲

 به آنجا بروی و آتش را به عینه ببینی و دستت را در آتش بگذاری تا انگشتانت را بسوزاند.   -۳

 بروی و آتش را به چشم ببینی و خودت را در آتش بیفکنی تا بسوزی.   -۴

والعلم األول والثاني يمكن أن ينق ، فلو جاًك مجموعة من الناه وأخبروك بعدم وجود النار لحصل 
عندك شللللللللك بالخبر األول، ولو جاًك مجموعة من الناه وأخبروك أن  ما تراه هو سللللللللحر عويم لحصللللللللل 

عينك. أما العلم الثالث والرابع فه ينق ؛ ألن أثر النار موجود في يدك أو جسلللمك، عندك شلللك بما رأيته ب
 أو أنك احترقت حتى أصبحت أنت النار. 

ای از مردم نزد شما بیایند و به شما خبر دهند که  تواند نقض شود؛ مثًَل اگر عده علم اول و دوم می 
ای نزد شما  شوی، و همچنین اگر عده دید میآتشی در کار نیست، شما نسبت به خبر اول دچار شک و تر 

بینی جادویی بزرگ است، در آن صورت شما نسبت به آنچه با  بیایند و به شما بگویند که آنچه شما می 
شوی؛ ولی علم سوم و چهارم نقض شدنی نیست، چرا که اثر آتش در  بینی مشکوک میچشمانت می

 ای. ای که خود شما آتش شده سوختهای دست یا بدن شما موجود است یا شما به گونه 
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ومن المؤكد أن  معرفة من احترق إصلللللللللللبعه بالنار أقل من معرفة من احترقت يده أو احترق جًز كبير 
 من جسمه بحقيقة النار، وهؤالً معرفتهم بالنار أقل من معرفة من احترق حتى أصبح هو النار.

از معرفت کسی است که دستش یا   قطعًا شناخت و معرفت کسی که انگشتش با آتش سوخته کمتر
بخش بزرگی از بدنش با واقعیِت آتش سوخته، و معرفت و شناخت اینها کمتر از معرفت و شناخت کسی  

 است که به طور کامل در آتش سوخته و خود، آتش شده باشد.

اإلبرة   وُاذا انعمفت بهذا المثال على معرفة الخلق باهلل سلللبحانه وتعالى لوجدت أن  من فتح له مثل سلللم
وأخذ يخفق وأميمت في آنات عن صللللفحة وجوده شللللائبة العدم هو من قال فيه تعالى: ﴿ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا 

َر﴾.  َم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخَّ  ُمِبينًا * ِلَيْبِفَر َلَك َّللاَُّ َما َتَقدَّ
ی دهیم، وضعیت کسی را  اگر این مثال را بر شناخت و معرفت خلق به خداوند سبحان و متعال تس رَّ

کند  شود و شروع به نوسان می ی سوراخ سوزن برایش فتح و گشایش حاصل میکه چیزی چون به اندازه 
ی وجودش زدوده شد، درخواهیم یافت؛ همان کسی است  و در لحظاتی شائبه و ناپاکِی عدم از صفحه 

ر کرده ما برای تو پیروزی )فرماید:که حق تعالی در موردش می ایم * تا خدا گناه تو را آنچه  نمایانی را مقدَّ
 پیش از این بوده و آنچه پس از این باشد برایت بیامرزد(.

، عبللللد هللا وُاسللللللللللللللرائيللللل هللا ووجلللله هللا في خلقلللله، بللللل هو هللا في الفتح، وهو محمللللد بن عبللللد هللا
 .أي وهور هللا في مكة بمحمد  (1)(ووهورك في جبل فاران)الخلق،

ی خدا( و وجه و صورت خدا در خلقش  بنده )ی خدا، اسرائیل خداهمان محمد بن عبد الله، بنده فتح؛  
یعنی    (2) ـ(ـ کوهی در نزدیکی مکه )و ظهور تو در کوه فاران باشد: و حتی او، همان الله در خلق می 

 .ظهور الله در مکه با محمد 

هو النلار في هلذه اآليلة، وهو البركلة التي يبلارك بهلا هللا على من في النلار ومن حولهلا أملا  فمحملد 
(، وال تنكر هذه الكلمة على 3()أنا من كل م موسللللى)في إحدى خمبه: ، قالالذي في النار فهو علي

 وتكون من الهالكين، قال تعالى:  أمير المؤمنين علي

 

 دعاء السمات.  -1
 دعای سمات.  -2
 .  265 – 263، مشارق أنوار الیقین : ص انظر الخطبة التطنجیة لَلمام علي  -3
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است و او برکتی است که خداوند با آن، بر کسی که در آتش   همان آتِش در این آیه حضرت محمد
باشد. آن حضرت در یکی از  می  دهد. اما آن کس که در آتش است علیو پیرامون آن باشد برکت می

م موسی() )فرماید:هایش می خطبه من همان کسی بودم که با موسی سخن گفت(. این  ()1أنا َمن َکلَّ
 فرماید:  گردی. حق تعالی می شدگان می را منکر نشو که جزو هَلک  المؤمنین علی  سخنان امیر

 . (2)﴿َّللاَُّ َيَتَوفَّى اأْلَْنُفَه ِحيَن َمْوِتَها﴾
 .(3) (گیردها را به هنگام مردنشان می )خدا جان 

 . (4)﴿ُقْل َيَتَوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوت﴾
 . (5) (میراندی مرگ شما را می)بگو: فرشته 

 . (6)﴿الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم اْلَمهِئَكُة َواِلِمي َأْنُفِسِهم﴾
 (7).( اند، چون فرشتگان جانشان را بستانند)کسانی هستند که بر خود ستم روا داشته 

 . (8)﴿الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم اْلَمهِئَكُة َميِ ِبيَن﴾
 .(9) (شان بمیرانند)آنان که چون فرشتگان، پاک سیرت

ًَ َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسُلَناحَ ﴿  . (10)﴾تَّى ِإَذا َجا

 
 . 265تا  263مراجعه نمایید: مشارق انوار الیقین: ص   ی امام علیی تطنجیهبه خطبه  -1
 .42الزمر :  -2
 . 42زمر:  - 3
 . 11السجدة :  -4
 . 11سجده:  - 5
 . 28النحل :  -6
 . 28نحل:  -7
 . 32النحل :  -8
 . 32نحل:  -9

 . 61اِلنعام :  -10
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 (1) .()تا چون یکی از شما را مرگ فرا رسد فرستادگان ما جان او بگیرند 

ْتُهْم ُرُسُلَنا َيَتَوفَّْوَنُهْم﴾ ًَ ﴿َحتَّى ِإَذا َجا
(2) . 

 (3) .()آنگاه که فرستادگان ما بیایند تا جانشان را بگیرند

بكلمته المباركة التي مع األسلللللللللللللف أنكرها الكثير من الناه   تدب ر هذه اآليات لتعرف ماذا أراد علي
بجهلهم وقلة تدبرهم، فاهلل سلللللللللبحانه وتعالى يتوفى األنفه؛ ألنه الخالق المهيمن على جميع العوالم المحيي 

، والمهئكلة يتوفون األنفه؛ ( يتوفى األنفه؛ ألنله قلائلد لمهئكلة الموت عزرائيلل)والمميلت، ومللك الموت 
 ألنهم المنفذون ألمر ملك الموت المنفذ ألمر هللا سبحانه.

ر کن تا بدانی منظور علی فانه بسیاری از مردم به  در این آیات تدبَّ از این سخن مبارکش که متأسَّ
رشان آن را انکار میدلیل جهل  ها  ال جان کنند، چه بوده است. خداوند سبحان و متعشان و کم بودن تدبَّ

ط بر تمام عوالم، زنده کننده و میراننده است و ملک الموترا می   عزرائیل()گیرد؛ زیرا او خالق مسلَّ
گیرند زیرا آنها  ها را می گیرد زیرا او فرمانده فرشتگان مرگ است، و فرشتگان نیز جان ها را می نیز جان 

 باشند. د سبحان است، می ی دستور ملک الموت که خود، مجری دستور خداوناجرا کننده 

، كحلقللة أقرب إلى مركز النللار، ثم تليهم حلقللات فهم األئمللة -أي حول النللار  -أمللا الللذين حولهللا 
، واألنبياً والمرسللللللللون وخاصلللللللة الشللللللليعة من تلتف حول المركز، وهم المهديون اإلثنا عشلللللللر بعد القائم

وسللللللللللللمان   كالثهث مائة وثهثة عشلللللللللللر أصلللللللللللحاب القائماألولياً الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون  
 المحمدي وأشباههم.

ترین  به عنوان نزدیک  اند از ائمهـ هستند عبارتهای آتش یعنی کناره اما کسانی که در اطراف آن ـ 
ون دوازده هایی که گرداگرد مرکز هستند می حلقه به مرکز آتش. پس از آن حلقه    گانهآیند و اینها مهدیَّ

هستند، و نیز پیامبران و فرستادگان و شیعیان خاص از اولیایی که نه ترسی بر آنها است   ز قائمپس ا
 و سلمان محمدی و نظایر آنها.  شوند، مانند سیصد و سیزده اصحاب قائمو نه اندوهگین می

 
 . 61انعام:  -1
 . 37اِلعراف :  -2
 . 37اعراف:  -3
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بها، أراد أن يأتي ألهله بالخبر والهدى من النار لعلهم يصلللملون بالنار أي يحترقون   إذن، فموسلللى
ى * ِإْذ َرأى َنارًا َفَقاَل أِلَْهِلِه اْمُكُثوا ِإنِ ي  ليكونوا على اليقين الذي ال يخالمه شلللللك، ﴿َوَهْل َأَتاَك َحِديُث ُموسلللللَ

 (. 1)آَنْسُت َنارًا َلَعلِ ي آِتيُكْم ِمْنَها ِبَقَبٍه َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهدًى﴾
اش خبر و هدایتی از آتش بیاورد تا شاید با آتش گرم شوند؛  خواست برای خانواده می   بنابراین موسی

آیا خبر موسی به تو رسیده است؟*  )یعنی با آن بسوزند تا به آن یقینی که آمیخته با شک نیست دست یابند:
ای از  اش گفت: درنگ کنید که من از دور آتشی دیدم، شاید برایتان پاره آنگاه که آتشی دید و به خانواده 

 ( 2) .(م یا بر آن آتش هدایتی بیابمآن بیاور 

من أذى المواميت والفراعنة   أما في هذه الحياة الدنيا فالنار هي المصاعب واآلالم التي تعرضوا لها
، وأمريكلا هي اللدجلال وجبلل (3)لعنهم هللا، وروي أن  اللدجلال يلأتي ومعله جبلل من نلار من دخلله دخلل الجنلة
دخل النار في هذه الحياة   النار آلتها الحرلية الضخمة، ويدخل الجنة المؤمنون بمحارلة أمريكا، وُابراهيم

والفراعنة لعنهم هللا بالولم والجور والفسللللللللللللاد ليحرقوا بها كل من يقف الدنيا، النار التي أشللللللللللللعلها المواميت  
 بردًا وسهمًا.  بوجه ولمهم وجورهم وفسادهم، ولكن هذه النار كانت على إبراهيم

از آزار و اذیت طاغوتیان    ها و دردهایی که آنهااما در این زندگی دنیوی، آتش عبارت است از دشواری 
ل شده و فرعونیان که خداوند  ال در حالی می لعنتشان کند، متحمَّ آید که  اند. روایت شده است که دجَّ

ال است   (4)یابدکوهی از آتش همراه او است و هر کس وارد آن شود به بهشت ورود می آمریکا همان دجَّ
شوند.  ی جنگ با آمریکا وارد بهشت میباشد و مؤمنان به وسیله و کوه آتش ادوات عظیم جنگی او می 

هیم در این زندگی دنیوی وارد آتش شد، آتشی که طاغوتیان و فرعونیان که لعنت خداوند بر آنها باد با  ابرا 
ظلم و جور و فساد برافروخته بودند تا با آن، هر کس را که رویاروی ظلم و جور و فسادشان بایستد بسوزانند؛  

 سرد و آرام شد.    ولی این آتش بر ابراهیم

يلقي نفسلله فيها بردًا وسللهمًا، سللنة هللا ولن تجد لسللنة هللا تحويًه ولن تجد لسللنة وسللتكون على كل من  
 هللا تبديًه.

 

 . 10 – 9طـه :  -1
 . 10 - 9طه:  -2
 .435ص 5، مسند أحمد : ج1135ص 3انظر : الخرائج والجرائح للراوندي : ج -3
 . 435ص  5و مسند احمد: ج  1135ص  3راوندی: ج مراجعه کنید به: خرائج و الجرائح  -4
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ت   ت خداوند است و هرگز سنَّ بر هر کس که خود را در آن بیاندازد نیز سرد و آرام خواهد بود، و این سنَّ
ت خداوند تبدیلی نخواهی یافت   .خداوند تغییری نخواهی یافت؛ و هرگز سنَّ

**** ** 

 

ت مبارزه کنیم؟۱۰۷پرسش   : چگونه با منیَّ

 : كيف نحارب األنا؟ ۱۰۷سؤال/ 
ت مبارزه کنیم؟   چگونه با منیَّ

الجواب: محارلة األنا من جهتين؛ األولى: هي في هذا العالم الجسلللماني، والثانية: في الملكوت والعالم 
لمبروسلة في الجنان في أدنى مراتب أو النفه وهي النامقة ا)الروحاني، فاإلنسلان مركب من الجسلم والرو 

 الرو (.
ت دو جنبه دارد؛ نخست: در این عالم جسمانی و دوم: در ملکوت و عالم روحانی.    پاسخ: مبارزه با منیَّ

ترین مراتب روح کاشته شده( ترکیب  ها در پایین یا نْفس که ناطق است و در بهشت )انسان از جسم و روح
 یافته است.  

أملا محلارللة األنلا في هلذا العلالم الجسللللللللللللللملاني فتتم بلالتحلي بمكلارم األخهق، وأهمهلا الكرم، قلال تعلالى: 
ٌة﴾ اصلللللللَ ِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخصلللللللَ فعلى المؤمن أن ينفق في سلللللللبيل هللا على الفقراً ،  (1)﴿َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفسلللللللِ

والمسللللللللللللللاكين وعلى المجلاهلدين، ويوفر لهم العلدة الهزملة لقتلال علدو هللا، وخير الكرم ملا كلان عن حلاجلة أو 
ٌة﴾. كما على المؤمن أن ال يحب التقدم على  اصللللَ ِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخصللللَ قلة ذات يد، ﴿َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفسللللِ

من تقلدم على قوم مؤمنين وهو )ملا معنلاه: مؤمنين أو المراكز القيلاديلة، ورد في الحلديلث عن الرسللللللللللللللولال
، وأكتفي بهلللذا القلللدر وأترك التفريع (2)(يعلم أن فيهم من هو خير منللله أكبللله هللا على منخريللله في النلللار

 والتفصيل للمؤمنين. 

 

 . 9الحشر :  -1
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ت در این عالم جسمانی از طریق آراسته • شدن به مکارم اخَلقی که مهمترین آنها   مبارزه با منیَّ
و دیگران را بر خویش ترجیح  )فرماید:پذیرد. حق تعالی می بخشش و سخاوت( است صورت می)َکَرم
بر مؤمن است که در راه خدا بر فقرا، مساکین و بر مجاهدین   (1) .(دهند هر چند خود نیازمند باشندمی

انفاق کند و ساز و برگ الزم برای جنگ با دشمن خدا را برای آنها فراهم آورد، و برترین َکَرم آن است که  
نُفِسِهْم َوَلْو َکاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ 

َ
را بر خویش   و دیگران)همراه با نیاز یا تنگدستی باشد: َوُیْؤِثُروَن َعَلی أ

دهند هر چند خود نیازمند باشند(. همان طور که بر مؤمن الزم است پیش افتادن بر مؤمنان  ترجیح می 
من  )با این مضمون روایت شده است: یا مراکز فرماندهی را دوست نداشته باشد. در حدیثی از پیامبر

ه الل أکبَّ م علی قوم مؤمنین وهو یعلم أن فیهم من هو خیر منه  کسی که  ()2ه علی َمنَخریه في النار() َتقدَّ
م جوید در حالی که می  داند در میان آنها شخصی برتر از او وجود دارد، خداوند در  بر گروه مؤمنان تقدَّ

کنم و شرح و تفصیل را به مؤمنان  اش در جهنم افکند(. به همین مقدار بسنده می قیامت او را بر دو بینی 
 سپارم.می

يا علي )ما معناه:  لعلي  العالم الروحاني فتتم بالتدبر والتفكر، قال رسول هللا  أما محارلة األنا في
 ساعة تفكر خير من عبادة ألف عام(. 

ر انجام می  • ر و تفکَّ ت در عالم روحانی با تدبَّ ت و انانیَّ   به علی شود. پیامبر خداو اما مبارزه با منیَّ
ر بهتر از  ()خیر من عبادة ألف عامیا علي ساعة تفکر )فرماید:به این معنا می  ای علی، یک ساعت تفکَّ

 عبادِت هزار سال است(.  

وتعال معي يا أخي المؤمن لنتفكر في حالنا المخزي بين يدي هللا سللللللللللللللبحانه وتعالى، وليكن أحدنا من 
ة يكون، هب أنك أحد الثهث مائة وثهثة عشللللر، وهب أنك أحد النقباً اإلثني عشللللر منهم، وهؤالً هم خير 

بلأبي وأمي هم من علدة أسللللللللللللللملاؤهم في السللللللللللللللملاً )ملا معنلاه:  من في األر ، يقول فيهم أمير المؤمنين
، وبكى ألجلهم (4)(إن  األر  تفتخر بسلللللللللللليرهم عليها)فيهم: ، وقالوا(3)(معروفة وفي األر  مجهولة …

عبد في أرضك فه يا رب إن كنت تريد أن ت)قبل أكثر من ألف عام، ودعا لهم وقال ما معناه: الصادق

 
 . 9حشر:  -1
 .291ص  7غدیر ـ شیخ االمینی: ج   -2
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ما كانوا كذلك لوال أنهم خلقوا من نور خلق منه محمد )ما معناه: تسللط عليهم عدوًا لك(، وقال الصلادق
)(1).ومن مينة خلق منها محمد  

ت ای برادر مؤمن من! با من همراه شو تا درباره  بار خود در پیشگاه خداوند سبحان و  ی وضعیت خفَّ
خواهد باشد! حتی گیریم اگر شما یکی از سیصد و  بیاندیشیم؛ وضعیت هر کدام از ما، هر که می متعال 

ی آنها باشی و این عده برترین افراد روی زمین  گانه سیزده نفر باشی و گیریم شما یکی از ُنَقبای دوازده 
مادرم فدایشان باد! اینها از  پدر و )فرماید:باشند! امیر المؤمنین در مورد آنها در روایتی به این معنا می 

در مورد آنها  و ائمه (2) هایشان در آسمان معروف و در زمین مجهول است....(کسانی هستند که نام 
بیش از هزار سال    و امام صادق (3) کند(زمین بر راه رفتن آنها بر روی خود افتخار می)اند:فرموده 

خواهی بر روی  پروردگارا! اگر می)پیش برای آنها گریست و آنها را دعا کرده، به این معنا فرموده است:
ط مفرما( و امام صادق به این معنا فرموده  زمینت عبادت شوی، احدی از دشمنانت را بر آنها مسلَّ

که محمد  از آن آفریده شد، آفریده   از آن آفریده شد و از ِگلی اگر آنها از نوری که محمد)است:
 .(4)شدند، این گونه نبودند( نمی

 

: یا أبا محمد إن عندنا   عن محمد بن عبد الخالـق وأبي بصیر، قال: قال أبو عبد الله )الروایـة بتمامـها:، وإلیك 5ح 402ص 1الکافي : ج -1
ف الله ذلك أحدًا  والله سرًا من سرَّ الله، وعلمًا من علم الله، والله ما یحتمله ملك مقرب وال نبي مرسل وال مؤمن امتحن الله قلبه لإلیمان، والله ما   کلَّ

غه، فلم نجد  تعبد بذلك أحدًا غیرنا. وإن عندنا سرًا من سر الله وعلمًا من علم الله، أمرنا الله بتبلیغه، فبلغنا عن الله عز وجل ما أمرنا بتبلی غیرنا وال اس
ومن نور خلق   وآله وذریته علیهم السَلم له موضعًا وال أهًَل وال حمالة یحتملونه حتی خلق الله لذلك أقوامًا، خلقوا من طینة خلق منها محمد

وذریته، فبلغنا عن الله ما أمرنا بتبلیغه، فقبلوه واحتملوا ذلك ]فبلغهم   وذریته وصنعهم بفضل رحمته التي صنع منها محمداً   الله منه محمداً 
، ال والله ما احتملوه، ثم قال: ذلك عنا فقبلوه واحتملوه[ وبلغهم ذکرنا فمالت قلوبهم إلی معرفتنا وحدیثنا، فلوال أنهم خلقوا من هذا لما کانوا کذلك

وقالوا ساحر کذاب،   إن الله خلق أقوامًا لجهنم والنار، فأمرنا أن نبلغهم کما بلغناهم واشمأزوا من ذلك ونفرت قلوبهم وردوه علینا ولم یحتملوه وکذبوا به
لوبهم منکرة  لیکون ذلك دفعًا عن أولیائه وأهل طاعته فطبع الله علی قلوبهم وأنساهم ذلك، ثم أطلق الله لسانهم ببعض الحق، فهم ینطقون به وق

الکتمان عنه، ولوال ذلك ما عبد الله في أرضه، فأمرنا بالکف عنهم والستر والکتمان فاکتموا عمن أمر الله بالکف عنه واستروا عمن أمر الله بالستر و 
ا محیاهم ومماتنا مماتهم وال تسلط علیهم عدوًا لك فتفجعنا بهم، فإنك قال: ثم رفع یده وبکی وقال: اللهم إن هؤالء لشرذمة قلیلون فاجعل محیان

 إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبدًا في أرضك وصلی الله علی محمد وآله وسلم تسلیمًا(. 

 .187خطبه 126نهج البَلغه: ص  -2
 .673کمال الدین و تمام النعمة: ص  -3
 گردد: از محمد بن عبد الخالق و ابو بصیر روایت شده است که ابو عبد اللهمتان می. روایت به صورت کامل تقدی5ح  402ص  1کافی: ج  -4

ب و نه نبیَّ مرسل و نه مؤمنی که خدا)فرمود: ی از اسرار خدا و علمی از علم خدا وجود دارد که نه ملک مقرَّ وند  ای ابا محمد! به خدا قسم نزد ما سرَّ
ف ننموده و هیچ کس با آن به جز ما  قلبش را برای ایمان آزموده است، تاب آن را  ندارد. به خدا قسم که خداوند به غیر از ما کسی را به آن مکلَّ

در نزد ما رازی است از رازهای خدا و علمی از علم خدا که خداوند ما را به تبلیغش امر فرموده است و ما آن را از جانب  .  خداوند را عبادت نکرده است 
وجل تبلیغ کردیم و ب ل آن را داشته باشند نیافتیم، تا اینکه خداوند برای پذیرش آن، اقوامی را  خدای عزَّ رایش محلی و اهلی و مردمی که یارای تحمَّ
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فتدب ر فضللللهم على عامة الناه وعلى عامة شللليعة أهل البيت ، فالشللليعة خلقوا من نورهم ومن فاضلللل 
، ومن مينة خلق  خلقوا من نور خلق منه محمد   مينتهم ، وهؤالً الشيعة المخلصون أصحاب القائم

هذا الفضلللللللل العويم والمقام الرفيع ومع أنهم من المقرلين ومن أولياً هللا الذين ال خوف   منها محمد ، ومع
عليهم وال هم يحزنون، ولكن تعال معي إلى عرصلللللات يوم القيامة لنرى حالهم بل حال جميع الخلق سلللللوى 

مد هللا وحتى يح ، فاذا قامت القيامة لن يجرؤ أحد على الكهم بين يدي هللا حتى يسلللللجد محمد محمد 
ويشلللللللفع لخلق هللا وعبيده، فلماذا لن يسلللللللجد ويحمد ويتكلم في ذلك الموقف  وحتى يتكلم محمد  محمد 

 ؟ أحد إال بعد سجود وحمد وكهم محمد 
ر کن. شیعیان از نور  ی شیعه ی مردم و بر عامه در فضل و برتری این افراد بر عامه  ی اهل بیت  تدبَّ

  اند  و این شیعیاِن مخلِص اصحاِب قائم  از نوری که محمدده شده اهل بیت و از زیادی گل آنها آفری
اند و با وجود این فضل عظیم و مقام  از آن خلق شد، آفریده شده  از آن خلق شده و از گلی که محمد

بین و از جمله ی اولیای الهی که نه ترسی بر آنها است و نه  بلند مرتبه و با وجودی که آنها جزو مقرَّ
های روز قیامت بیا تا وضعیت آنها و حتی وضعیت تمام خَلیق شوند، لیکن با من به عرصه می اندوهگین  

کند در پیشگاه خداوند را ببینیم. هنگامی که قیامت بر پا شود هیچ کس جرأت نمی   به جز محمد
نگاه که  خدا را حمد و ثنا گوید و تا آ سخنی بگوید، تا آنگاه که محمد سجده کند و تا آنگاه که محمد

م کند و برای خلق خدا و بندگانش شفاعت بخواهد. چرا در آن موقف کسی سجده نمی گزارد  محمد تکلَّ
م نمیو حمد نمی  ؟گویی محمد نماید مگر پس از سجود، حمد و سخن گوید و تکلَّ

؟؟ أم من ولم موجود في سلللاحة هللا سلللبحانه وتعالى عن ذلك علوًا أمن تقصلللير بالخلق سلللوى محمد 
 عويمًا وكبيرًا ؟؟     

 

ی او را پدید  را آفرید، خلق کرد و آنها را از فضل و رحمت خود پدید آورد چنان که محمد و ذریه   ی اواز همان طینت و نوری که محمد و آل و ذریه
ل کردندآورد. پس چون   تبلیغ ما به آنها رسید، ایشان هم پذیرفتند و )ما آنچه را از جانب خدا به تبلیغش مأمور بودیم تبلیغ کردیم، آنها پذیرفتند و تحمَّ

ل کردند( و یاد ما به آنها رسید پس دل این   شدند،های ایشان به معرفت ما و به حدیث ما متمایل گشت؛ اگر آنها از آن طینت و نور خلق نمیتحمَّ
ل نمی خداوند مردمی را برای دوزخ و آتش آفرید و به ما دستور داد که به آنها تبلیغ کنیم و ما سپس فرمود: کردند. چنین نبود، نه به خدا آن را تحمَّ

ل نکردند و تکذیب  نمودند و گفتند: جادوگر و هم تبلیغ کردیم ولی آنها چهره در هم کشیدند و دلشان نفرت پیدا کرد و آن را به ما برگردانیدند و تحمَّ
هاشان مهر نهاد، و آن را از یادشان برد. سپس خداوند زبانشان را به قسمتی از بیان حق گویا ساخت که به زبان  گو است. خدا هم بر دل دروغ

ی در روی زمین خدا را عبادت برداران خدا و اگر چنین نبود، کسگویند و به دل باور ندارند، تا همان سخن، دفاعی باشد از دوستان و فرمانمی
ایم که از آنها دست برداریم و حقایق را پوشیده و پنهان داریم. شما هم از آن که خدا به دست برداشتن از او امر فرموده است،  کرد. ما مأمور شدهنمی

های خود را در حالی که  دست س حضرتراوی گفت: سپ  پنهان دارید و از آن که به کتمان و پوشیدگی از او دستور داده است، پوشیده دارید.
: بارخدایا! ایشان مردمانی اندک و ناچیزند، پس زندگی ما را زندگی آنها و مرگ ما را مرگ آنها قرار ده و به دعا( بلند نمود و فرمود)کردگریه می 

ط نفرما که ما را به آنها مصیبت  دوه آنها مبتَل سازی هرگز در روی زمینت عبادت نخواهی  زده کنی؛ زیرا اگر ما را به غم و اندشمنت را بر آنها مسلَّ
 (. شد، و درود خدا بر محمد و آل او، و سَلم خداوند بر آنان باد
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ی خَلیق به جز محمد تقصیر دارند؟ یا این به خاطر ستمی است که در ساحت خداوند سبحان  آیا همه
از چنین نسبتی  تر  خداوند بسیار برتر و عظیم()و تعالی عن ذلک علوًا عظیمًا و کبیراً )و متعال وجود دارد؟!

 است(! 

 أخي العزيز: 
إلهي قد جرت على نفسلللللللللللي في النور لها ، )يقول:  خير الخلق بعد محمد  أمير المؤمنين علي
 . (1)(فلها الويل إن لم تبفر لها

 برادر عزیزم! 

ْد ُجْرُت َعَلی  )فرماید:است، می   که برترین خَلیق پس از محمد   امیرالمؤمنین علی
َ
َنْفِسي  ِإَلِهي ق

َظِر َلَها َفَلَها اْلَوْیُل ِإْن َلْم َتْغِفْر َلَها( معبودا! با گرایشم به خواهش نفس، بر خود ستم کردم. پس  )(2) ِفي النَّ
 وای بر من اگر بر آن آمرزش نیاوری!(. 

يقصلللد كل ما قال بكل معنى الكلمة فما حالنا   ولو تدبرت كهمي السلللابق لعلمت أن أمير المؤمنين
 نحن؟؟ 

ر کرده باشی، دانسته  ی بیان است  هر آنچه شایسته  ای که امیرالمؤمنیناگر در سخن پیشینم تدبَّ
 به معنای واقعی کلمه را قصد فرموده، پس حال و وضعیت ما چگونه خواهد بود؟ 

جاه وجيه بين يدي هللا سلبحانه وتعالى، فعليه أن والحق أقول لك:إن  اإلنسلان مهما كان ذو مقام رفيع و 
يع   على إصلبعه حسلرة وندمًا على قلة حيائه من هللا سلبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الحليم الكريم، ويردد 

 هذه الكلمات: يا حسرتي على ما فرمت في جنب هللا حتى تقوم القيامة، والحمد هلل وحده. 
انسان هر قدر هم که دارای مقامی بلند و جایگاهی آبرومند در گویم: حق این است که به شما می

پیشگاه خداوند سبحان و متعال باشد، بر او است که از کمی حیایش از خداوند سبحان و متعاِل رحماِن  
یا َحسرتی علی ما  )رحیِم حلیِم کریم، انگشت حسرت و پشیمانی بگزد و این کلمات را تکرار کند که:

 

 . 97ص 91، بحار اِلنوار : ج مقطع من المناجاة الشعبانیة ِلمیر المؤمنین -1
 . 97ص  91: بحار االنوار: ج فرازی از مناجات شعبانیه امیر المؤمنین -2
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طُت في َجنب ال ای دریغ برمن از آنچه در حضور خداوند کوتاهی ورزیدم( تا قیامت برپا شود؛ و  ()لهفرَّ
 الحمد لله وحده.

 ****** 

 

نَساِن....ی : معنای انسان در آیه۱۰۸پرسش  َتی َعَلی ٱْْلِ
َ
 هر آینه بر انسان مدتی از زمان گذشت....()َهْل أ

ْهِر َلْم َيُكْن َشْيئًا َمْذُكورًا﴾: ما معنى قوله تعالى: ﴿َهْل َأَتى ۱۰۸سؤال/  ْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّ  ؟ (1)َعَلى اإْلِ
هر آینه بر انسان مدتی از زمان گذشت در حالی که او چیزی  ):معنای این سخن خداوند متعال چیست 

 .(2) (در خور ذکر نبوده است 

مذكورًا، فهو مذكور في علم هللا ، ولم يأِت حين من الدهر لم يكن فيه الجواب: اإلنسلللللللللللان هو علي
ثم  سلبحانه وتعالى، أما في الخلق فقد أتى حين من الدهر لم يكن فيه شليئًا مذكورًا، فقد خلق هللا محمداً 

 . خلق علياً 
است و روزگاری نبوده که بر او بگذرد و او در آن چیزی در خور ذکر نباشد؛ چرا   انسان، علی پاسخ: 

ای از روزگار بوده که  ند سبحان و متعال ذکر شده است؛ ولی در خلقت، پاره که آن حضرت در علم خداو 
 را بیافرید.  را آفرید سپس علی در آن، وی چیزی در خور ذکر نبوده است؛ خداوند حضرت محمد

 ****** 

 

 

 . 1اْلنسان :  -1
 . 1انسان:  -2
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ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر﴾: معنای آیه۱۰۹پرسش   ی ﴿َواْلَعْصِر * ِإنَّ اْْلِ

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر﴾: ما معنى ۱۰۹سؤال/   ؟ (1)قوله تعالى: ﴿َواْلَعْصِر * ِإنَّ اإْلِ
 .(2) (سوگند به این زمان * که انسان در خسران است )معنای این آیه چیست:

  ، فمقام الرسللول ، فهو اإلنسللان وهو في خسللر نسللبًة إلى محمد الجواب: أمير المؤمنين علي
هو مدينة الكماالت اإللهية في الخلق أو مدينة  ، فالرسللللللللللول محمد أعلى وأعوم من مقام اإلمام علي

صاحب المقام المحمود وصاحب مقام ألقاب قوسين أو أدنى، وهو  هو الباب، والرسول  العلم، وعلي
المرتبلللة وقلللد  دون هلللذه  من فتح لللله مثلللل سللللللللللللللم  اإلبرة وأخلللذ يخفق بين الحق والخلق، وأمير المؤمنين

 . ، أي مماً وحجاب الههوت الذي كشف لمحمد (3)(لو كشف لي البماً لما ازددت يقيناً ):قال
کاری  در خسران و زیان   ، انسان است و ایشان نسبت به حضرت محمدامیرالمؤمنین علی   پاسخ:

شهر کماالت    باشد. حضرت محمدمی   تر از مقام امام علیبرتر و عظیم   است؛ چرا که مقام پیامبر
صاحب مقام محمود و   باشد. پیامبری آن می باب و دروازه  الهی در خلق یا شهر علم است و علی

ی سوراخ  کسی است که چون به اندازه  تر است و آن حضرتصاحب مقام قاب قوسین یا نزدیک 
تر از  پایین   حاصل شد و بین حق و خلق به نوسان درآمد، و امیرالمؤمنینسوزنی برایش فتح و گشایش  

اگر پرده از برایم برداشته شود، چیزی بر یقینم افزوده  )فرماید:می  این مقام و مرتبه است و آن حضرت
 برداشته شد. یعنی همان پوشش و حجاب الهوت که برای محمد (4)نگردد(؛

 ****** 

 

 .  2 – 1العصر :  -1
 .2 - 1عصر:  -2
 .317ص 1المناقب البن شهر اشوب : ج -3
 .317ص  1مناقب ابن شهر آشوب: ج  -4



 150                                                                                                                             وم(سجلد )متشاهبات
 

 را بکشد باالتر از فضل کسی است که در رکابش شهید شود. دشمنی از قائم: فضل کسی که ۱۱۰پرسش 

أن  من يقتللل عللدوًا من أعللدائهم بين يللدي اإلملام : ورد في الحللديللث عن أهللل البيللت ۱۱۰سللللللللللللللؤال/ 
 ، ولم يرد هذا الفضل لمن يستشهد بين يديه.(1)فله أجر عشرين شهيد  المهدي

به   آمده است که هر کس دشمنی از دشمنان آنها را در رکاب امام مهدی  در حدیثی از اهل بیت 
  و این فضیلت برای کسی که در رکاب آن حضرت (2)قتل برساند، اجر بیست شهید را خواهد داشت؛

 شهید شود روایت نشده است. 

فقد وضلللع حجرًا في  الجواب: بالواهر هو أفضلللل من الشلللهادة؛ ألنه من قتل عدوًا لالمام المهدي 
كلانلا يقلاتهن وعلي أفضلللللللللللللللل من حمزة؛ ألن   وعليلاً  دوللة العلدل والحق اإللهي، وأذكر هنلا أن  حمزة

علدو الكلافر يقلاتلل بحلذر وحمزة يقلاتلل بهيلاج، فيجلب على المجلاهلدين أن يملبوا القضللللللللللللللاً على ال عليلاً 
 الحرلي ال أن يملبوا الشهادة فقط مع أنها أي الشهادة خير الدنيا واآلخرة.

  در ظاهر این موضوع باالتر از شهادت است؛ زیرا کسی که دشمنی از دشمنان امام مهدی پاسخ:
  کنم که هر دو را بکشد، خشتی در دولت عدل و حقَّ الهی نهاده است. در اینجا از حمزه و علی یاد می 

کرد و حمزه با َهیجان.  با احتیاط مبارزه می برتر از حمزه بود؛ چرا که علی کردند و علیپیکار می 
مجاهدین باید غلبه بر دشمن کافر حربی را طالب باشند نه اینکه فقط شهادت بخواهند هر چند به هر  

 صورت، شهادت، برتر از دنیا و آخرت است.  

ن  من قتل لنا عدوًا أي قتل عقيدته الفاسللدة وهداه إلى الحق وُالى أما بحسللب البامن، فمعنى الحديث: أ
 .  إتباع القائم من آل محمد 

 

... واعلموا أن المنتظر لهذا االمر له مثل أجر )وهو یوصي جماعة قالوا له: یا ابن رسول الله إنا نرید العراق فأوصنا، فقال: عن أبي جعفر -1
شهیدا(  الصائم القائم، ومن أدرك قائمنا فخرج معه فقتل عدونا کان له مثل أجر عشرین شهیدًا، ومن قتل مع قائمنا کان له مثل أجر خمسة وعشرین  

 .222ص 2الکافي : ج
فرمود: به ایشان عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! ما رهسپار عراق هستیم. ما را وصیتی از ابا جعفر در حالی که ایشان جماعتی را وصیت می  -2

و کسی که قائم ما را درک کند و   دار است زنده داِر شبو بدانید کسی که منتظِر این امر باشد، پاداش کسی را دارد که همواره روزه....  )فرما. فرمود:
(. کافی:  با او خارج شود و دشمن ما را به قتل برساند، اجر بیست شهید را دارد و کسی که همراه قائم ما شهید شود، اجر بیست و پنج شهید را دارد

 .222ص  2ج 
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ی فاسد او را از  اما به حسب باطن معنی حدیث چنین است: کسی که دشمن ما را بکشد یعنی عقیده 
 میان بردارد و او را به حق و به پیروی از قائم از آل محمد هدایت کند. 

 . (1)(يا علي لئن يهدي هللا بك رجًه خير لك من حمر النعم)ما معناه: قال رسول هللا
ای علی! اگر خداوند مردی را به دست تو هدایت کند، برایت  )به این معنا فرمایشی دارد:پیامبر خدا

   (2).از اشتران سرخ موی بهتر است(

 قتل األنا.، أي وبحسب البامن أيضًا: قتل النفه المعادية لالمام المهدي
ت. دشمنی می  و همچنین به حسب باطن، قتل نْفسی که با امام مهدی  کند؛ یعنی قتل منیَّ

 ****** 

 

 ﴾....و آسمان را نگه داشته که ﴿ی : معنای آیه۱۱۱پرسش 

ًَ َأْن َتَقَع َعَلى اأْلَْرِ  ِإالَّ ۱۱۱سؤال/  َما  ؟ (3)ِبِاْذِنِه﴾: ما معنى قوله تعالى: ﴿َوُيْمِسُك السَّ
دارد که بر زمین  هایی که آسمان را با آنها برافراشته، نگه میی ستون یعنی آسمان را به وسیله 

 .(4) (ها را بی هیچ ستونی که آن را ببینید، برافراشت الله، همان خداوندی است که آسمان )نیفتد:

َماَواِت الجواب: أي يمسك السماً أن تقع على األر  بالعمد التي رفع  السماً بها، ﴿َّللاَُّ الَِّذي َرَفَع السَّ
 . (5)ِبَبْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَها﴾

 

 .20ص 4، صحیح البخاري : ج 184ص 1بحار اِلنوار : ج -1
 . 20ص  4؛  صحیح بخاری: ج 184ص  1بحار االنوار: ج  -2
 . 65الحج :  -3
 .2رعد:  -4
 .2الرعد :  -5
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و آسمان را نگه داشته که جز به فرمان او بر زمین  )معنای این سخن حق تعالی چیست؟ پاسخ:
 .(1) (نیفتد 

والعمود الذي يمسللللللللك السللللللللماً ويرفعها، هو عمود النور النازل من السللللللللماً إلى األر ، وهو هللا في 
الخلق وهو وجله هللا، وهو محملد . وأيضللللللللللللللًا هو في كلل زملان الحجلة على أهلل األر ، فلواله لسللللللللللللللاخلت 

  ويمسللك األر  بأهلها وعادت عدمًا، فهو عمود النور النازل من السللماً إلى األر ، وهو يمسللك األر 
 السماً باذنه سبحانه وتعالى عما يشركون. 

ستونی که آسمان را نگه داشته و آن را برافراشته، همان ستون نور نازل شده از آسمان به زمین و  
ت بر اهل زمین  همان خدای در خلق و وجه الله یعنی حضرت محمد می باشد؛ و نیز در هر زمان، حجَّ

گردد. پس او ستون نور نازل شده از  برد و به عدم باز میلش را فرو می باشد که اگر او نباشد، زمین اه می
سبحانه و تعالی  )دارد؛دارد و او آسمان را به اذن خداوند نگه می آسمان به زمین است و او زمین را نگه می 

 دارند(.تر است از آنچه شریکش می خداوند برتر و بلند مرتبه ()عما یشرکون

 ****** 

 

 ﴾....کنندکنند جز این نیست که با خدا بیعت میآنان که با تو بیعت می ﴿ی ی آیه: معنا۱۱۲پرسش 

ِ َفْوَق َأْيِديِهْم َفَمْن نَ ۱۱۲سلللؤال/  َكَث : ما معنى قوله تعالى: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن ُيَباِيُعوَنَك ِإنََّما ُيَباِيُعوَن َّللاََّ َيُد َّللاَّ
 ؟ (2)َنْفِسِه َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه َّللاََّ َفَسُيْؤِتيِه َأْجرًا َعِويمًا﴾َفِانََّما َيْنُكُث َعَلى 

کنند. دست خدا  کنند جز این نیست که با خدا بیعت میآنان که با تو بیعت می )معنای این آیه چیست:
آن بیعت که با  هایشان است و هر که بیعت بشکند، به زیان خود شکسته است و هر که به روی دست 

 ( 3).(خدا بسته است وفا کند، او را مزدی کرامند دهد 
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ال يزال عبلدي يتقرب إليَّ بلالفرائ  )هو يلد هللا، وفي الحلديلث القلدسللللللللللللللي ملا معنلاه: الجواب: محملد 
، فلللالحجلللة على أهلللل األر  هو يلللد هللا وعين هللا في خلقللله، وفي دعلللاً (1)(حتى يكون يلللدي وعيني …

  ، أي وهور هللا في مكة بمحمد (2)(ووهورك في جبل فاران)السمات:
ام همچنان با  بنده )دست خدا است و در حدیث قدسی به این معنا آمده: حضرت محمد پاسخ:

ت بر اهل   (3)گردد....(شود، تا آنجا که دست من و چشم من می انجام واجبات به من نزدیک می  حجَّ
وُظُهوِرَک )باشد و در دعای سمات آمده است:زمین همان دست خدا و چشم خدا در میان خلق او می

ـ(؛ یعنی  کوهی نزدیک مکه و محل مناجات پیامبر و به ظهور پرفروغت در کوه فاران ـ )(4) ِفی َجَبِل َفاَراَن(
 .ی محمدظهور الله در مکه به وسیله 

 ****** 

ْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِمیِر﴾نای آیه: مع۱۱۳پرسش 
َ
ْنَکَر اِْل

َ
 ی ﴿ِإنَّ أ

 ؟ (5)﴾: لماذا قال تعالى: ﴿ِإنَّ َأْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميرِ ۱۱۳سؤال/ 
 ( 6) .(ها، بانِگ خران است ترین بانگ ناخوش )چرا حق تعالی فرموده است:

ِذيَن  اِر﴾الجواب: قلال تعلالى: ﴿َمثَلُل اللَّ ا َكَمثَلِل اْلِحملَ ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َيْحِمُلوهلَ ُحمِ 
، فلالعلالم مير العلاملل  (7)

في ملكوت السللللللللللماوات وكما تراه المهئكة مثاله حمار، وقال تعالى في العلماً مير العاملين الذين ينفرون 
َتْنِفَرٌة * فَ  َوَرٍة﴾من دعوات األنبياً والمرسلللللللين: ﴿َكَأنَُّهْم ُحُمٌر ُمسللللللْ رَّْت ِمْن َقسللللللْ

، أي كأنهم حمير فرت من (8)

 

 ، کتاب الرقاق. 190ص  7. وکذلك انظر صحیح البخاري : ج8و   7، باب من آذی المسلمین واحتقرهم ح353 – 352ص 2انظر الکافي : ج -1
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أسللللللد، وصللللللوت العلماً مير العاملين منكر وهو أنكر األصللللللوات؛ ألنه صللللللوت البامل الذي يجادل الحق 
 .  الخالص الذي يأتي به األنبياً والرسل والحجي على أهل األر  

تحمیل گشته است ولی به آن عمل  َمَثل کسانی که تورات بر آنها )فرماید:حق تعالی می  پاسخ: 
بینند،  ها و آن گونه که فرشتگان او را می عمل در ملکوت آسمان عاِلم بی   (1).( کنند َمَثل آن َخر است نمی

های پیامبران و فرستادگان  عمل که از دعوت ی علمای بیبه مانند االغ است و حق تعالی درباره 
؛ یعنی گویی آنها خرانی هستند که   (2) (گریزند ه از شیر میمانند خران وحشی * ک)فرماید:گریزند می می

باشد زیرا صدای  ترین صداها می ترین و زشت عمل ناخوشاند، و صدای علمای بی از شیر فرار کرده 
ت  آورند به مجادله  برای اهل زمین میهاباطلی است که با حق خالصی که انبیا و پیامبران و حجَّ

 خیزد.  برمی

 ****** 

 

آگاهید....( )ی: معنای آیه۱۱۴پرسش   شما از پیدایش نخست 

ُروَن﴾۱۱۴سؤال/   ؟ +: ما معنى قوله تعالى: ﴿َوَلَقْد َعِلْمُتُم النَّْشَأَة اأْلُوَلى َفَلْوال َتَذكَّ
آگاهید؛ چرا به یادش نمی   (3). (آورید؟معنای این آیه چیست؟)شما از پیدایش نخست 

عالم الذر، وفيها االمتحان األول، وقد أحاط بها بنو آدم علمًا، ولكنهم لما الجواب: النشأة األولى: هي  
جاًوا إلى هذا العالم حجبتهم الكثافة الجسلللللمانية، ثم شلللللهواتهم ومعاصللللليهم ومفلتهم عن ذكر هللا، واألولياً 

نقية  يتذكرون هذه النشللللللللللأة ويعرفون أولياًهم فيها، وكل من كانت فمرته من األنبياً والرسللللللللللل والحجي
 . (4)يتذكر هذا العالم السابق، ويعلم حاله فيه، ولكن عامة الناه ﴿َنُسوا َّللاََّ َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم﴾

باشد که در آن امتحان نخستین بوده است و فرزندان آدم آفرینش نخست، همان عالم ذر می پاسخ:
آگاهی دارند ولی هنگامی که به این عالم آمدند، حجاب متراکم جسمانی و سپس شهوات  و   از آن 
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این    هاجت هایشان و غفلِت آنها از یاد خدا، آنها را در پرده گرفت. اولیا از پیامبران، فرستادگان و حگناه 
ر می شناسند، و هر کس که فطرتی پاک داران خود را در آن میشوند و دوست آفرینش و نشأت را متذکَّ

خدا را  )داند ولی عموم مردم:آورد و وضعیت خود را در آن می داشته باشد این عالم پیشین را به یاد می 
 .(1) (فراموش کردند و خدا نیز چنان کرد تا خود را فراموش کنند

فبسللللللبب مفلتهم عن هللا واهتمامهم بالعالم الجسللللللماني وانبماسللللللهم في الشللللللهوات ال يتذكرون شلللللليئًا عن 
 أنفسهم والعالم السابق الذي عاشوا فيه وحالهم فيه .

ور شدن در شهوات، از خودشان و  شان از خدا و اهتمام به عالم جسمانی و غوطه آنها به سبب غفلت 
 آورند. اند و از وضعیت خود در آن، چیزی به یاد نمی کرده از عالم پیشین که در آن زندگی 

 ****** 

 

 حسین مني وأنا من حسین():: معنای حدیث پیامبر خدا۱۱۵پرسش 

 ، ما معنى أنا من حسين؟(2)(حسين مني وأنا من حسين): : قال رسول هللا۱۱۵سؤال/ 
 حسین هستم( به چه معنا است؟ من از )(3)حسین از من است و من از حسینم( )پیامبر خدا فرمود:

 

في كل العوالم من رسللول هللا ، ودون رسللول هللا هذا أكيد، ولكن الذي يوهر أمر   الجواب: الحسللين
َل رسلللول هللا  وفضلللله ومقامه الرفيع وحقه ويعرفه ألهل األر  هو اإلملللللللللللللللللام المهدي ، ﴿ُهَو الَِّذي َأْرسلللَ

يِن ُكلِ ِه﴾َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِ  ِليُ   .(4)ْوِهَرُه َعَلى الدِ 
باشد؛ اما کسی  تر از پیامبر خدا میی عوالم از پیامبر خدا  است و قطعًا پایین در همه   حسین  پاسخ:

شناساند،  سازد و به اهل دنیا می را آشکار می   و فضل و مقام بلند و حق آن حضرت  که امر پیامبر خدا
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ی  ی خود را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن را بر همه او کسی است که فرستاده )است:  امام مهدی
 .(1) (ها پیروز گرداند، هر چند مشرکان را خوش نیاید دین 

من  إلمللللام المهدي، وافالدين اإلسهمي المحمللللدي األصيل يوهر على األر  باإلمللللام المهدي
، فباإلمام أسللللللللللاسللللللللللها ومرتكزها الحقيقي هو ثورة الحسللللللللللين ، وثورة اإلمام المهديولد الحسللللللللللين

يِن ُكلِ ِه﴾، ويعرف أهل األر  محملللللللللللللللللللللللدًا  وعويم شلللللللللأنه  المهدي تتحقق هذه اآلية: ﴿ِلُيْوِهَرُه َعَلى الدِ 
اإلصللللللهحية  وثورة اإلمام المهدي  ،ثمرة من ثمرات الحسللللللين ومقامه الرفيع، واإلمللللللللللللللللللللام المهدي

بقي اإلسللللللللللللللهم وبقي   ، فبالحسللللللللللللللينالعالمية ما هي إال الثمرة الحقيقية التي أنتجتها ثورة الحسللللللللللللللين
 .، وبالحسين يعرف اإلسهم ويعرف محمد ، وبالحسين يوهر اإلسهم ويوهر محمد محمد 

از   گردد و امام مهدیزمین ظاهر می ی امام مهدی بر روی دین اسَلم محمدِی اصیل، به وسیله 
  ، انقَلب امام حسیناست و پایه و کانون حقیقی انقَلب امام مهدی فرزندان امام حسین

هِ ی  آیه   باشد. پس با امام مهدی می یِن ُکلِّ ق می   ِلُیْظِهَرُهۥ َعَلی ٱلدِّ و     یابد و اهل زمین، محمدتحقَّ
ای از نتایج انقَلب  ، خود، نتیجهشناسند و امام مهدییرا م  شأن عظیم و مقام واالی آن حضرت

ی واقعی برگرفته شده  ، چیزی جز ثمره و نتیجه است و انقَلب اصَلحی جهانی امام مهدی   حسین
باقی ماند و با   اسَلم پایدار و حضرت محمد نیست. پس با حسین از انقَلب امام حسین

شود و حضرت  اسَلم شناخته می و با حسینگردد، اسَلم و حضرت محمد ظاهر می حسین
 گردد.نیز شناخته می  محمد

 ****** 

 

 : معنای صلوات بر محمد و آل محمد.۱۱۶پرسش 

 : ما معنى الصهة على محمد وآل محمد؟۱۱۶سؤال/ 
 معنای صلوات بر محمد و آل محمد چیست؟
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بملب شليً منه سلبحانه وتعالى، أو التقرب الجواب: الصلهة معناها الدعاً والتضلرع والتوسلل إلى هللا 
إليه وهو أيضللللًا ملب، فعندما نقول: اللهم صلللللِ  على محمد، يعني نملب من هللا سللللبحانه وتعالى أن يرفع 

هو المقام األقرب الذي ما بعده مقام، فمقامه  ويعلي مقامه، ومن المؤكد أن  مقام محمد  شلللللللأن محمد 
لوات هللا عليه وآله، فيكون الملب من هللا بالصللللهة على محمد ثابت وهو صللللاحب مقام ألقاب قوسللللين صلللل 
، وهذا عند الناه، أي أن يعر ف الناه بعويم شأن محمد  هو أن يرفع شأن محمد ويعلي مقام محمد 

؛ ألنه ينشللر خمسللة وعشللرين حرفًا من العلم، فيعر ف الناه بالتوحيد، يحصللل عند وهور اإلمام المهدي
عر فهم بالكتب، ويعر فهم بالمهئكة ، ويعر فهم بخلق هللا سللبحانه وتعالى، ويعرفهم بمحمد ويعر فهم بالرسللل، وي

، فعنلدملا نقول: اللهم صللللللللللللللللِ  على محملد وآل محملد، أي إننلا نقول: يلا هللا أوهر حق محملد وآل محملد، 
ل فرج محملد وآل محملد ، وكلأ ننلا نقول: يلا وأوهر عويم مقلام محملد وآل محملد، أي كلأننلا نقول: يلا هللا عجل 

اللهم صلللللللِ  على )هللا أوهر العدل والحق والقسللللللط وأمت الجور والفسللللللاد والولم، ولهذا كان هذا الذكر أي:
أن  أفضللللللل الذكر هو  محمد وآل محمد( هو أفضللللللل الذكر وثوابه عويم، وما علمته من اإلمام المهدي

العويم اللهم صللِ  على محمد وآل محمد وسللم بسلم هللا الرحمن الرحيم وال حول وال قوة إال باهلل العلي )قول:
 تسليمًا(.

ل جستن به خداوند در طلب چیزی از او سبحانه و تعالی،   پاسخ:  ع و توسَّ صلوات به معنای دعا و تضرَّ
اللهم صل  ) گوییمباشد. هنگامی که میـ میکه این هم نوعی طلب کردن است یا نزدیک شدن به او ـ 

را باال  کنیم که شأن محمد خداوند سبحان و متعال درخواست می علی محمد و آل محمد( یعنی از
ترین مقامی است که  ببرد و مقام آن حضرت را رفعت ببخشد. به طور قطع و یقین مقام محمد نزدیک 

پس از آن مقامی نیست. مقام آن حضرت ثابت شده است و او که سَلم و صلوات خداوند بر او خاندانش  
شود که شأن آن  باشد. با صلوات بر محمد از خداوند درخواست میقوسین می باد، صاحب مقام قاب 

را به مردم  حضرت را ارتقا بخشد و مقام محمد را نزد مردم رفعت بخشد؛ یعنی عظمت شأن محمد
گردد؛ چرا که آن حضرت بیست و پنج حرف از  حاصل می بشناساند و این، هنگاِم ظهور امام مهدی

ها، فرشتگان، خلق خداوند سبحان و متعال و  د و مردم را با توحید، پیامبران، کتابکنعلم را منتشر می 
اللهم صل علی محمد و آل محمد( یعنی  )گوییمسازد. پس هنگامی که میآشنا می با حضرت محمد

گوییم: ای خداوند! حق محمد و آل محمد را ظاهر ساز و مقام عظیم محمد و آل محمد را آشکار  می
گوییم:  ایم: خداوندا! فرج محمد و آل محمد را تعجیل فرما، و گویی می ه عبارت دیگر گفتهبنمای؛ ب 

اللهم  )خداوندا! عدل، حق و قسط را آشکار ساز، و جور، فساد و ظلم را بمیران و از همین رو این ذکر یعنی
  چه از امام مهدیتریِن اذکار است و ثواب بسیار زیادی دارد؛ و آنصل علی محمد و آل محمد( بافضیلت 
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بسم الله الرحمن الرحیم وال حول وال قوة إال بالله العلي العظیم  )ام این است که برترین ذکر گفتنآموخته 
 باشد.اللهم صلِّ علی محمد وآل محمد وسلم تسلیمًا( می 

في  ومن قالها خمسللللللللين مرة لم يكتب من البافلين في ذلك اليوم، وُان قالها مائة مرة كتب من الذاكرين
 .ذلك اليوم، وُان قالها ألف مرة كان من الفائزين عند هللا وعند اإلمام المهدي
شود و اگر آن را صد بار بگوید،  کسی که این ذکر را پنجاه بار بگوید، در آن روز جزو غافلین نوشته نمی

پیروزمندان   جزو شود و اگر هزار بار بگوید نزد خداوند و امام مهدیدر آن روز از ذاکرین نوشته می
 خواهد بود.

لِ مُ  لُّوا َعَلْيِه َوسللللَ لُّوَن َعَلى النَِّبيِ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا صللللَ ِليمًا﴾قال تعالى: ﴿ِإنَّ َّللاََّ َوَمهِئَكَتُه ُيصللللَ وا َتسللللْ
(1 ) ،

ل م اللهم صلللِ  على محمد وآل محمد وسلل )، فيقولوا:أي أن يملب المؤمنون من هللا أن يصلللي على محمد 
، واألمان يكون في تسللللللليمًا(، ومعنى وسللللللل م تسللللللليمًا: أي أعمهم األمن واألمان، واألمن هو بيعة القائم

 . ( 4)، وقال تعالى: ﴿ِسيُروا ِفيَها َلَياِلَي َوَأيَّامًا آِمِنيَن﴾(3)، قال تعالى: ﴿َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا﴾(2)دولة القائم
اید،  فرستند. ای کسانی که ایمان آورده خدا و فرشتگانش بر پیامبر صلوات می)فرماید:می حق تعالی 

؛ یعنی مؤمنان از خداوند درخواست کنند که بر محمد    (5) (بر او صلوات فرستید و سَلم کنید، سَلمی نیکو
م تسلیمًا( و)گویندصلوات بفرستد، پس می  م ت)اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلَّ سلیمًا( یعنی  سلَّ

ت و امان عطا فرما و ت( به معنی بیعت قائم)اینکه به آنها امنیَّ امان( در حکومت و دولت قائم  )و امنیَّ

 

 . 56اِلحزاب :  -1
... فقال أبو بکر الحضرمي جعلت فداك الجواب في المسألتین فقال یا أبا بکر  )مع أبي حنیفة جاء في آخرها : في محاورة االمام الصادق -2

لیالي وأیاما آمنین، فقال: مع قائمنا أهل البیت، وأما قوله ومن دخله کان آمنا، فمن بایعه ودخل معه ومسح علی یده ودخل في عقد سیروا فیها 
 .91 – 89ص  1أصحابه کان آمنًا( علل الشرائع : ج

 . 97آل عمران :  -3
 . 18سـبأ :  -4
 . 56احزاب:  -5
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در آن  )فرماید:و نیز می  (2) (و هر که به آن داخل شود، ایمن است )فرماید:حق تعالی می  (1).باشدمی
   (3).(ها و روزها سفر کنید ها ایمن از گزند، شب راه 

 ****** 

 

 : صلوات بر ابراهیم و آل او، و بر محمد و آل او.۱۱۷پرسش 

، من المعلوم : اللهم صلللللِ  على محمد وآل محمد كما صللللليت على إبراهيم وآل إبراهيم۱۱۷سللللؤال/ 
، فكيف يكون الملب من هللا أن يصلللللي على محمد أن  محمدًا وآل محمد أفضللللل من إبراهيم وآل إبراهيم

، أليه المفرو  أن تكون أفضللللللللل مما صللللللللل ى على كما صللللللللل ى على إبراهيم وآل إبراهيم وآل محمد 
 ؟إبراهيم وآل إبراهيم

یت علی إبراهیم و آل إبراهیم  اللهم صلِّ علی محمد و آل محمد) خداوندا! بر محمد و  ()کما صلَّ
روشن است که محمد درود فرستادی(.    آل محمد درود فرست همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم

شود که بر محمد  باشند، پس چگونه از خدا درخواست میمی  و آل محمد برتر از ابراهیم و آل ابراهیم
درود فرستاده است، درود فرستد؟ آیا پیش فرض    همان طور که بر ابراهیم و آل ابراهیم  و آل محمد

 ؟! باشد بر آن نیست که برتر از صلوات بر ابراهیم و آل ابراهیم 

الجواب: الصللللللهة على محمد وآل محمد تعني الملب من هللا سللللللبحانه وتعالى أن يفرج عن محمد وآل 
؛ ألن هللا سلبحانه وتعالى عج ل فرج محمد ويوهر قائمهم، ولذلك قرنت بالصلهة على إبراهيم وآل إبراهيم

الصللللللللهة على محمد وآل . فالملب من هللا بوأوهر قائمهم، وهو نبي هللا موسللللللللى  إبراهيم وآل إبراهيم
كمللا أوهرت قللائم آل  محمللد كمللا صلللللللللللللللى على إبراهيم وآل إبراهيم، يعني: يللا هللا أوهر قللائم آل محمللد 

 
ای  )فه آمده است: .... ابوبکر حضرمی عرض کرد: فدایت شوم، پاسخ دو مسأله. فرمود:با ابو حنی در انتهای گفت و گوی امام صادق - 1

ت ِسیر کنیدابابکر! در آنها روزها و شب  هر کس به  ()من دخله کان آمنا)با قائم ما اهل بیت؛ و اما این سخن خداوند که)(. سپس فرمود:ها در امنیَّ
(.  ی یاران او درآید، ایمن خواهد بودبیعت کند و همراه او داخل شود و بر سر او دست بکشد و در زمره یعنی کسی که با او ( آن وارد شود ایمن است

 .90و89ص 1علل الشرایع: ج 
 . 97آل عمران:  - 2
 . 18سبأ:  - 3
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  كما ينتور المسللمون اإلمام المهدي ، وكان بنو إسلرائيل ينتورون موسلىوهو موسلى  إبراهيم
 اآلن.

خداوند سبحان و متعال بر اینکه در کار  صلوات بر محمد و آل محمد یعنی درخواست کردن از  پاسخ:
محمد و آل محمد گشایش پدید آورد و قائم آنها را آشکار سازد و از همین رو با صلوات بر ابراهیم و آل  
ابراهیم قرین گشته است؛ چرا که خداوند سبحان و متعال فرج ابراهیم و آل ابراهیم را تعجیل فرمود و  

بود. پس درخواست از خدا با صلوات بر محمد    مبر خدا حضرت موسی قائم آنها را ظاهر ساخت و او پیا
و آل محمد همان طور که بر ابراهیم و آل ابراهیم صلوات فرستاده است یعنی: ای خداوند! قائم آل  

بود را ظاهر ساختی. بنی اسرائیل   را ظاهر فرما همان طور که قائم آل ابراهیم که موسی محمد
 باشند.  می ن طور که اکنون مسلمانان در انتظار امام مهدیبودند هما  منتظر موسی

 ****** 

 

 : معنای روح القدس.۱۱۸پرسش 

: ملا هو رو  القلده، وهلل فيهم كبير وصللللللللللللللبير كلاللذي مع من يقول الحق واللذي مع ۱۱۸سللللللللللللللؤال/ 
 المعصوم؟ 

مراه کسی  روح القدس چیست؟ و آیا در میان آنها کوچک و بزرگ وجود دارد، مانند آن روحی که ه
 گوید و آن که همراه معصوم است؟ است که حق را می 

رو  المهارة أو العصللللللمة(، فاذا أخلص العبد بنيته هلل سللللللبحانه وتعالى وأراد )الجواب: رو  القده هو:
وجله هللا، أحبله هللا ووكلل هللا بله ملكلًا يلدخلله في كلل خير ويخرجله من كلل شللللللللللللللر ويسللللللللللللللللك بله إلى مكلارم 

رو  القده واسللللللمة لنقل العلم لالنسللللللان الموكل به، وأروا  القده كثيرة وليسللللللت واحدًا،  األخهق، ويكون  
، وهذا هو رو   واألئمة وفاممة  وعلي ومع األنبياً دون الذي مع محمد   والذي مع عيسللللى

ثم إلى األئمة  ثم بعدهم إلى   ، وانتقل بعد وفاته إلى عليالقده األعوم لم ينللللللللللللللللللللللللللزل إال مع محمد 
 . ديين االثني عشرالمه



 161                                                                                املتشاهبات)اجلزء الثالث( 

   

تش را برای خداوند سبحان و متعال   پاسخ: روح القدس همان روح پاکی و عصمت است. اگر بنده نیَّ
ل بر او میخالص گرداند و خواهان وجه او باشد، خداوند او را دوست می کند تا او را  دارد و َمَلکی را موکَّ

ی خارج کند و او را به سو  واالترین خصوصیات اخَلقی(  )ی مکارم اخَلقبه هر خیری وارد و از هر شرَّ
لش است، می دهد. روح القدس واسطهسوق می  ها  روح القدس  باشد.ی انتقال دانش به انسانی که موکَّ

بوده است با روح القدسی که با   و انبیا متعددند و یکی نیستند؛ روح القدسی که با حضرت عیسی
د کند؛ این روح القدس، همان روح القدس اعظم  و ائمه است فرق می  و فاطمه ، علیمحمَّ

د نازل، و پس از وفات او به علی   منتقل شد و و پس از او به ائمه است که فقط برای حضرت محمَّ
ون دوازده   شود.منتقل می  گانهانتقال یافت و پس از آنها به مهدیَّ

عن قول هللا تبارك وتعالى: ﴿َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروحًا ِمْن   عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد هللا
اُن﴾ يمللَ ا اْلِكتللَاُب َوال اأْلِ ْدِري مللَ َت تللَ ا ُكنللْ ا مللَ َأْمِرنللَ
خلق من خلق هللا عز وجللل أعوم من جبرائيلل ):، قللال(1)

 .(2)(من بعده يخبره ويسدده وهو مع األئمة وميكائيل، كان مع رسول هللا
و    ی این سخن خداوند تبارک و تعالی پرسیدم:  درباره   ابو بصیر روایت شده است: از ابو عبد الله  از

دانستی کتاب چیست و ایمان  این چنین روحی از امر خودمان را به تو وحی کردیم در حالی که تو نمی
وجل که از جبرئیل و )فرمود: (3)(.ت کدام اس تر است و  میکائیل بزرگ مخلوقی از مخلوقات خداوند عزَّ

پس    یکرد و بعد از ایشان، همراه ائمه داد و راهنمایی می بود و به او خبر می   همراه حضرت محمد
 .(4) باشد(از او می 

وُ  ِمْن   عن أبي بصلللير، قال: سلللألت أبا عبد هللا وِ  ُقِل الرُّ َألوَنَك َعِن الرُّ عن قوله عز وجل: ﴿َوَيسلللْ
خلق أعوم من جبرائيلل وميكلائيلل عليهملا السللللللللللللللهم كلان مع رسللللللللللللللول هللا  وهو مع ):قلال، (5)َأْمِر َرلِ ي﴾

 . (6)(وهو من الملكوت  األئمة

 

 . 52الشوری :  -1
 .1ح 273ص 1الکافي : ج -2
 . 52شوری:   -3
 . 1ح  273ص  1کافی: ج  - 4
 . 85اْلسراء :  -5
 .3ح 273ص 1الکافي : ج -6
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وجل گوید: از ابو عبد الله درباره ابو بصیر می  روح   یاز تو درباره  ﴿:پرسیدمی این سخن خداوند عزَّ
تر از جبرئیل و میکائیل که همراه  ای عظیم آفریده )فرمود: (1).پرسند. بگو: روح از امر پروردگارم است می

 .(2) باشد و این روح از ملکوت است(می رسول خدا بود و با ائمه

عن العلم أهو علم يتعلمه العالم من أفواه الرجال، أم في   وعن أبي حمزة، قال: سللللللللللللألت أبا عبد هللا
األمر أعوم من ذلك وأوجب أما سللللمعت قول هللا عز وجل: ):الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه؟ قال

يَماُن﴾   .(3)﴿َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروحًا ِمْن َأْمِرَنا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اأْلِ
ی علم پرسیدم که آیا همان علمی است که عاِلم  درباره   از ابو حمزه روایت شده است: از ابو عبد الله

مسأله  )گیرید؟ فرمود:خوانید و یاد می گیرد یا در کتابی نزد شما است که آن را میاز دانشمندان یاد می 
نین روحی از امر  و اینچ ﴿:مایدفرمی ای که تر از اینها است. این سخن خداوند متعال را شنیده بزرگ 

  (4) .﴾کدام است دانستی کتاب چیست و ایمان خودمان را به تو وحی کردیم در حالی که تو نمی 

ثم قال: أي شلللللللللللللليً يقول أصللللللللللللللحابكم في هذه اآلية، أيقرون أنه كان في حال ال يدري ما الكتاب وال 
بلى قلد كلان في حلال ال يلدري ملا الكتلاب وال : اإليملان؟ فقللت: ال أدري جعللت فلداك ملا يقولون، فقلال لي

اإليملان حتى بعلث هللا تعلالى الرو  التي ذكر في الكتلاب، فلملا أوحلاهلا إليله علم بهلا العلم والفهم وهي الرو  
 . (5)(التي يعميها هللا تعالى من شاً فاذا أعماها عبدًا علمه الفهم

کنند که پیامبر در وضعیتی بود  چیست؟ آیا اقرار می ی این آیه نظر اصحاب شما درباره )سپس فرمود:
دانم آنها چه  دانست کتاب چیست و ایمان کدام است؟( عرض کردم: فدایتان گردم، نمی که نمی 

دانست کتاب چیست و ایمان کدام  آری، او در حالتی بود که نمی )به من فرمود: گویند. حضرتمی
در قرآن ذکر شده است، فرستاد. پس زمانی که خداوند این   است تا اینکه خداوند متعال این روح را که 

 
 . 85إسراء:  - 1
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ی این روح، علم و فهم را دانست. این روحی است که  روح را به پیامبر وحی فرمود، پیامبر به وسیله 
 ( 1) .ای عطا فرماید، علم را به او آموخته است(فرماید. اگر آن را به بنده خداوند به هر که بخواهد عطا می 

لما نزل إلى هذا العالم الجسللللللماني ليخو  االمتحان الثاني بعد االمتحان األول  محمد  فرسللللللول هللا
في عالم الذر حجب بالجسلم المادي، فلما أخلص هلل سلبحانه وتعالى إخهصلًا ما عرفت األر  مثله أحبه 

باق في االمتحان هللا ووكل به رو  القده األعوم، فكان الفائز بالسلباق في هذا العالم كما كان الفائز بالسل 
 األول في عالم الذر.

د ل در  بنابراین رسول خدا حضرت محمَّ هنگامی که به این عالم جسمانی آمد تا بعد از امتحان اوَّ
م در این عالم که با جسم مادی پوشیده شده است، شود. زمانی که برای خداوند   عالم ذر وارد امتحان دوَّ

نشناخته بود، اخَلص ورزید، خداوند او را به دوستی برگزید    سبحان و متعال آنچنان که زمین، نظیرش را
ل او نمود. به این صورت در این دنیا نیز درست مانند امتحان اول یا عالم ذر،   و روح القدس اعظم را موکَّ

 در مسابقه پیروز گردید. 

 ****** 

 

 دیگری در آسمان؟آیا روح دو قسمت دارد، که یکی هنگام خواب در بدن باقی است و  :۱۱۹پرسش 

: هل للرو  قابليتين وقسلمين بأن قسلم يبقى في الجسلد أثناً النوم أو اثناً صلهة المؤمن، ۱۱۹سلؤال/ 
 والقسم اآلخر في السماً؟

آیا روح، دارای دو قابلیت یا دو قسمت است، به طوری که یک قسمت آن هنگام خواب یا نماز مؤمن  
 رود؟سمان می ماند و قسمتی دیگر به آدر بدن باقی می 

 

الجواب: الرو  كالشلمه فاذا صلعدت إلى السلماً أو توفاها هللا في النوم بقي شلعاعها متصلًه بالجسلد 
 يدبره. 
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روح مانند خورشید است، وقتی به آسمان صعود کند یا خداوند آن را در خواب بگیرد، شعاع آن   پاسخ:
 کند. ماند و آن را اداره می به بدن متصل می 

 .حکمت فرستادن معصوم برای اصَلح عقاید و نه اصَلح فقه :۱۲۰پرسش 

للبت في العقائد وعدم البت في الفقه ،   : ما هي الحكمة في أن يرسل اإلمام المعصوم۱۲۰سؤال/ 
 مع العلم أن حاجة األمة إلى األحكام الواقعية في الفقه أشد؟

برای اصَلح عقاید فرستاده شود و نه برای اصَلح فقه، با علم به    چه حکمتی دارد که امام معصوم
ت به احکام درست و راستین در فقه شدیدتر و بیش   تر است؟ اینکه نیاز امَّ

يسلللللير بسللللليرة جده رسلللللول هللا  وبسللللليرة األنبياً والمرسللللللين  وال يعدوها إلى  اب: اإلمام المهديالجو 
وسللليرة األنبياً   ميرها من سللليرة أهل البامل من العلماً مير العاملين، فاذا رجعت إلى سللليرة رسلللول هللا

ينتقلون إلى التشلريع أو   تجد أنهم في بداية رسلاالتهم يبدؤون بالعقائد والتوحيد بالخصلوص، ثم والمرسللين
الفقه، فمثل العقائد والتوحيد نسلبة إلى التشلريع والفقه كمثل األسلاه والجدران إلى السلقف، فه يبنى السلقف 

 إال بعد بناً األساه والجدران. 
ش رسول خدابه سیره  امام مهدی پاسخ:  کند  عمل می  ی انبیا و فرستادگانو به سیره  ی جدَّ

کند. اگر شما به سیره  عمل عدول نمیهای اهل باطِل علمای بی ای دیگر از سیره و روش و از آن به سیره 
بینی که آنها در ابتدای رسالتشان، با  ی انبیا و فرستادگان مراجعه کنی می و روش رسول خدا و به سیره 

روند. َمَثل عقاید و توحید نسبت  ع یا فقه می کنند سپس سراغ تشریاصَلح عقاید و به ویژه توحید آغاز می 
شود مگر پس از ساخته  باشد؛ هیچ سقفی بنا نمی به تشریع و فقه، مانند ِپی و دیوارها نسبت به سقف می 

 شدن ِپی و دیوارها. 

  نجده دعا في بداية رسللالته إلى العقائد والتوحيد حتى قضللى   واآلن إذا رجعنا إلى إرسللال موسللى
في مصلللللر يدعو في العقيدة، وحتى بعد مصلللللر أي بعد عبور البحر قضلللللى مدة مويلة يدعو   أرلعين عاماً 

إلى التوحيد وُاصللللللللله  العقيدة عند بني إسلللللللللرائيل، ولم يأِت بالشلللللللللريعة إال بعد مدة مويلة عندما ذهب إلى 
شللريع، فماذا ميقات رله في التيه، واآليات القرآنية صللريحة بأنه لما عاد من ميقات رله كان يحمل ألوا  الت

كان يعمل قبل أن يأتي بالتشلللللريع؟ إال إنه كان ينشلللللر التوحيد والعقيدة الصلللللحيحة، قال تعالى: ﴿َوَلمَّا َرَجَع 
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َما َخَلْفُتُموِني ِمْن َبْعِدي أََعِجْلُتْم َأْمَر َرلِ ُكْم َوَأْلَقى ا فًا َقاَل ِبْئسلللَ َباَن َأسلللِ ى ِإَلى َقْوِمِه َمضلللْ َذ ِبَرْأِه أْلَْلَواَ  َوَأخَ ُموسلللَ
ِمْت ِبَي اأْلَ  َعُفوِني َوَكاُدوا َيْقُتُلوَنِني َفه ُتشلْ َتضلْ ًَ َوال َتْجَعْلِني َمَع َأِخيِه َيُجرُُّه ِإَلْيِه َقاَل اْبَن ُأمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اسلْ ْعلللللللللللللللَدا

 .(1)اْلَقْوِم الوَّاِلِميَن﴾
در ابتدای رسالتش، مردم را به    بینیم که آن حضرتبازگردیم می   حال اگر به رسالت حضرت موسی

کرد تا اینکه چهل سال را در مصر و در دعوت و تبلیغ عقیده سپری نمود. حتی  عقاید و توحید دعوت می 
پس از مصر یعنی پس از عبور از دریا، مدت زمانی طوالنی به توحید و اصَلح عقیده در بین بنی اسرائیل  

ر پس از مدتی طوالنی پس از آنکه در بیابان در دوران  دعوت نمود و شریعت و آیینی جدید نیاورد مگ 
گاه پروردگارش رفت. آیات قرآنی تصریح دارد بر اینکه وقتی آن حضرت از  سرگردانی به میقات و وعده 

نمود؛ پس پیش از آنکه تشریع را بیاورد ایشان  میقات پروردگارش بازگشت، الواح تشریع را با خود حمل می
چون    فرماید:  ی صحیح مشغول بوده است؟ حق تعالی میبه نشر توحید و عقیده   کرده جز اینکهچه می

موسی خشمگین و اندوهناک نزد قوم خود بازگشت، گفت: در غیبت من، چه بد جانشینانی بودید؛ چرا  
بر فرمان پروردگار خود پیشی گرفتید؟! و الواح را بر زمین افکند و سِر برادرش را گرفت و به سوی خود  

کام د. هارون گفت: ای پسر مادرم! این قوم مرا زبون یافتند و نزدیک بود مرا بکشند، مرا دشمن کشی
 .  (2)کارانم میاور!مکن و در شماِر ستم 

فقد دعا ثهث عشلر سلنة في مكة جلها كانت في إصله  العقيدة والتوحيد ولم يتوسلع في  أما محمد 
ال يخرج عن سللللنة رسللللول هللا  إصلللله  الشللللريعة إال بعد ثهث عشللللر سللللنة من الدعوة، واإلمام المهدي

 وسنة األنبياً والمرسلين، بل هي سنة هللا من قبل ومن بعد ولن تجد لسنة هللا تبديًه.
سیزده سال در مکه به دعوت پرداخت که بخش اعظم آن در اصَلح عقیده و توحید    حضرت محمد

سپری شد و آن حضرت کارش را به اصَلح شریعت بسط نداد مگر پس از گذشت سیزده سال از آغاز  
ی و نمی   دعوت. امام مهدی ت انبیا و فرستادگان تعدَّ ت پیامبر خدا و سنَّ شود؛  کند و خارج نمینیز از سنَّ

ت خدا پیش و پس از او می  بلکه ت خداوند تغیر و تبدیلی نخواهی یافت.  این همان سنَّ  باشد و در سنَّ

ثم الحظ يلا أخي العزيز بلدقلة وتلدبر فلان الشللللللللللللللريعلة في كلل ديلانلة على قلدر التوحيلد في تللك اللديلانلة، 
قبل رسلول هللا واألئمة   فالشلريعة اإلسلهمية أكمل من الشلرائع السلابقة؛ ألن التوحيد في القرآن والذي ُبي ن من
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السلابقين عليهم الصلهة والسلهم أكمل من التوحيد الذي جاً به األنبياً والمرسللون السلابقون، فاذا عرفت يا 
ان، ولم يبلث  أخي العزيز من أهلل البيلت  أن  جميع ملا جلاً بله األنبيلاً والمرسلللللللللللللللون من التوحيلد هو جًز

ان، وأن  اإلمام المهدي اً  بين الناه إال الجًز من التوحيد والمعرفة بمرق   (1)يأتي بخمسلللللة وعشلللللرين جًز
السلماوات وما فيها والعقائد الحقة التي يرضلاها هللا، ويبث بين الناه سلبعة وعشلرين حرفًا هي تمام التوحيد 
ان عرفت أن  الشلللللللريعة التي يأتي  اإللهي الذي أرسلللللللل هللا به محمدًا ، ولكنه لم يبث في حينها منه إال جًز

أوسللللللللع بكثير مما موجود بين أيدينا اآلن؛ ألن الشللللللللريعة اإلسللللللللهمية اآلن على قدر  اإلمام المهديبها  
ًا قبل أن يبث توحيد  الجزأين فقط، فهل يمكن أن يبث اإلمام المهدي شللللللللللريعة السللللللللللبعة وعشللللللللللرين جًز

ًا، والذي تبنى عليه هذه الشريعة؟   السبعة وعشرين جًز
ر مَلحظه کن که شریعت در هر دیانتی به مقدار توحید  !ای برادر عزیزمعَلوه بر این ـ  ـ با دقت و تدبَّ
تر از شرایع پیشین است؛ چرا که توحیدی که در قرآن است  باشد. شریعت اسَلمی کامل در آن دیانت می

تر از  پیشین که سَلم و صلوات بر آنها باد بیان شده، کامل  و از سوی پیامبر خدا و امامان معصوم
  اند. پس ای برادر عزیزم! اگر از کَلم اهل بیت تر آورده ست که پیامبران و فرستادگان پیش توحیدی ا

ه شده باشی که تمام آنچه انبیا و فرستادگان از توحید آورده  باشد و غیر از این دو  اند تنها دو جزء می متوجَّ
و   (2) ج جزء از توحیدبیست و پن جزء چیز دیگری از توحید بین مردم منتشر نشده است و امام مهدی

ی که مورد رضایت خداوند است  معرفت و شناخت به راه  های آسمان و آنچه در آنها است و عقاید حقَّ
سازد که تمامی توحید الهی است که خداوند حضرت  آورد و بیست و هفت حرف را بین مردم منتشر میمی

دانست شریعتی که  محمد را با آن فرستاده است ولی در آن زمان غیر از دو جزء آن منتشر نشد، خواهی 
تر از چیزی است که در حال حاضر میان ما موجود است؛ چرا  آورد بسیار وسیع با خود می  امام مهدی

آیین   باشد. آیا ممکن است امام مهدیی همین دو جزء میکه اکنون شریعت اسَلمی فقط به اندازه 
هفت جزء را که شریعت بر مبنای  و شریعت بیست و هفت جزء را منتشر کند، پیش از آنکه توحید بیست و  

 باشد، منتشر سازد؟! آن استوار می 

 

الناس حتی الیوم غیر الحرفین ، فإذا قام قائمنا أخرج  العلم سبعة وعشرون حرفًا فجمیع ما جاءت به الرسل حرفان فلم یعرف  ):  عن الصادق  -1
 .3ص  53الخمسة والعشرین حرفًا فبثها في الناس وضم إلیها الحرفین حتی یبثها سبعة وعشرین حرفًا( بحار اِلنوار: ج

حرف است و مردم تا امروز جز آن دو اند تنها دو  ی آنچه پیامبران آورده علم بیست و هفت حرف است و همه )روایت شده است:  از امام صادق  -2
دهد، و آن دو حرف را نیز آورد و آن را بین مردم نشر میشناسند. هنگامی که قائم ما قیام کند، بیست و پنج حرف دیگر را بیرون میحرف را نمی 
 .3ص   53(. بحار االنوار: ج سازدکند و بیست و هفت حرف را منتشر میضمیمه می



 167                                                                                املتشاهبات)اجلزء الثالث( 

   

من المؤكد أن  الجواب سللليكون ال؛ وذلك ألسلللباب كثيرة أوضلللحها وأبينها أن الناه ال يتحملون شلللريعة 
ًا التي كلف اإلمام المهدي ًا إال إذا وحدوا هللا بالسلللبعة وعشلللرين جًز بنشلللرها ولثها  السلللبعة وعشلللرين جًز

 ه، والحمد هلل وحده.بين النا
ترین و  خیر( خواهد بود و آن هم به خاطر اسباب و دالیل متعددی است که روشن)قطعًا و یقینًا پاسخ

ل شریعت بیست و هفت جزء را ندارند مگر آنگاه که   آشکارترین آنها این است که مردم آمادگی و تحمَّ
به انتشار دادن آن در میان مردم است  مأمور  خداوند متعال را با بیست و هفت جزئی که امام مهدی 

   به یگانگی یاد کنند. و الحمدلله وحده.

 ****** 

 .: اختصاص داشتن نام آیت الله العظمی به امیر المؤمنین۱۲۱پرسش 

آية هللا العومى( عند متأخري العلماً، فما معنى آية هللا العومى؟ وهل هي ): كثر تسلمية۱۲۱سلؤال/ 
 أم عامة لكي تملق على جميع العلماً؟ مختصة باألئمة

ر، نام آیت الله العظمی( فراوان شده است. معنی آیت الله العظمی چیست؟  )گذاری بهنزد علمای متأخَّ
ی علما  توان آن را به همه نتیجه می  باشد؟ یا اینکه عام است و درمی و آیا این اصطَلح مختص ائمه

 اطَلق نمود؟ 

ِ َكِذبًا َفُيْسِحَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن اْفَتَرى﴾الجواب: ﴿َقاَل   .(1)َلُهْم ُموَسى َوْيَلُكْم ال َتْفَتُروا َعَلى َّللاَّ
ی شما را به عذابی هَلک کند و  موسی گفتشان: وای بر شما! بر خدا دروغ مبندید که همه   پاسخ:

 (2)(.گرددهر که دروغ بندد ناامید  

اآلية هي العهمة أو الدليل، ونسلللللللللللبتها إلى هللا سلللللللللللبحانه وتعالى إما من جهة إثبات وجوده سلللللللللللبحانه 
 وتعالى، وُاما من جهة معرفته سبحانه وتعالى.

 

 . 61طـه :  -1
 . 61: طه -2



 168                                                                                                                             وم(سجلد )متشاهبات
 

عَلمت یا نشانه است، و نسبت دادن آن به خداوند سبحان و متعال یا از جهت اثبات   )آیت( همان
 باشد.وجود او است و یا از جهت شناخت و معرفت به او سبحان و متعال می 

 

فأما من جهة إثبات وجوده سبحانه وتعالى فتكون كل المخلوقات والموجودات آيات هللا سبحانه وتعالى 
الموجودات مشليرة إلى وجود الخالق؛ ألنها مخلوقة، ومشليرة إلى وجود المؤثر ألنها  واإلنسلان أعومها، فكل

 آثار، واإلنسان أكثرها داللة وُاشارة على وجود الخالق سبحانه وتعالى.
های خداوند  از جهت اثبات وجود خداوند سبحان و متعال، تمام مخلوقات و موجودات آیات و نشانه 

باشد. تمام موجودات به وجود خالق اشاره دارند؛ چرا  ترین آنها می ن عظیم سبحان و متعال هستند و انسا
ترین اشاره و داللت بر  اند، و نیز به وجود مؤثر داللت دارند چرا که آنها آثار هستند، و بیش که آنها مخلوق 

 باشد.  وجود خالق سبحانه و متعال از آِن انسان می

 

تكون آيات هللا إال حججه سللللبحانه وتعالى على خلقه، حيث  وأما من جهة معرفته سللللبحانه وتعالى فه
إن  بهم يعرف هللا فهم األدالً عليللله بلللالحق واليقين، ولهلللذا المعنى يكون آيلللات هللا هم األئملللة ، وآيلللة هللا 

بلالخصللللللللللللللوص، ويكون آيلة هللا في هلذا الزملان هو اإلملام  العومى أمير المؤمنين علي بن أبي ملاللب 
بآية هللا العومى؛ ألن هذه   صح بهذا أن يسمى اإلمام المهدي محملللللللللللد بن الحسن، بل وال يالمهدي

باعتبار أنه من عرف هللا وعر ف الخلق باهلل  المبالبة خص بها وصللللللي األوصللللللياً علي بن أبي مالب 
 . سبحانه وتعالى بعد محمد 

و سبحان و متعال  های ااما از جهت شناخت و معرفت خداوند سبحان و متعال، آیات الهی فقط حجت 
شود، پس اینها به حق و یقین، دالیل  ی آنها خداوند شناخته می ای که به وسیله بر خلق هستند؛ به گونه 

هستند و آیت الله العظمی، به طور خاص  گرهای خداوند هستند. به این معنا، آیات الله، ائمهو نشان 
است، و حتی بر این    باشد. در این زمان، آیت الله، امام مهدی می  طالب  امیرالمؤمنین علی بن ابی

نیز آیت الله العظمی نامیده شود؛ چرا که این     اساس صحیح نیست که امام مهدی محمد بن الحسن 
ای است که وصِی اوصیا علی بن ابی طالب به آن مخصوص گشته است؛ به این اعتبار که پس از  مبالغه 

 است که خداوند را شناخت و خداوند سبحان و متعال را به خلق شناسانید. او کسی   حضرت محمد

ولما كان العلماً ال يريدون المعنى األول قمعًا؛ ألنه يشللللمل كل إنسللللان سللللواً كان صللللالحًا أم مالحًا، 
بل إن المعنى األول ناور إلى جنه المخلوق، فاسللتخدامه للتمييز بين أفراد الجنه الواحد سللفه وسللفسللمة 
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ائلل من ورائهلا، إذن فهم يريلدون المعنى الثلاني قمعلًا، وهم بهلذا قلد وقعوا في المحوور، فلامهق هلذه ال مل 
 حرام بلل وُامهق آيلة هللا العومى على مير أمير المؤمنين  التسللللللللللللللميلة أي آيلة هللا على مير األئملة

 حرام أيضًا.
چرا که هر انسانی اعم از نیکوکار  ند  ااز آنجا که علما به طور قطع و یقین، معنای نخست را اراده نکرده 

و حتی این معنای نخستین ناظر بر جنس مخلوق به طور عمومی است و   شودو بدکردار را شامل می 
ای بیش نیست،  عقلی و سفسطهاستفاده از آن برای تفاوت قایل شدن میان افراد یک جنس، َسُبک 

کرده و به این ترتیب در عملی حرام و ممنوع وارد  بنابراین آنها به طور قطع و یقین معنای دوم را قصد 
حرام است و حتی اطَلق آیت الله    اند. بنابراین اطَلق این نامگذاری یعنی آیت الله بر غیر از ائمهشده 

 باشد.نیز حرام می  المؤمنین العظمی برای کسی جز امیر 

 

عن  هللا، عن الكلاوم  بلآيلة واألئملة وقلد ورد في الروايلات الصللللللللللللللحيحلة عنهم  تسللللللللللللللميلة فلامملة
دخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبًا بالذهب: ال إله إال هللا، محمد حبيب )،قال:  عن رسول هللا  آبائه

  .(1)(هللا، علي بن أبي مالب ولي هللا، فاممة آية هللا …
و ائمه به آیت الله، وارد شده است. از امام کاظم از   ، نامگذاری فاطمهدر روایات صحیح از ائمه

ی آن با طَل  وارد بهشت شدم و دیدم که بر دروازه )روایت شده است که فرمود: پدرانش از پیامبر خدا
 ( 2) .طالب ولی الله، فاطمه آیت الله....( نوشته شده است: ال اله اال الله، محمد حبیب الله، علی بن ابی

اإلملام كلملة هللا، وحجلة هللا، ووجله هللا، ونور هللا، وحجلاب هللا، وآيلة هللا، )قلال: المؤمنينوعن أمير 
يختاره هللا ويجعل فيه ما يشلللللللللاً ويوجب له بذلك الوالية والماعة على جميع خلقه، فهو وليه في سلللللللللماواته 

 .  (3)(وأرضه …

 

 . 149ص  1کنـز الفوائد : ج  -1
 . 149ص  1کنز الفوائد: ج  -2
 ، نقًَل عن البرسي في مشارق أنوار الیقین. 169ص  25بحار اِلنوار: ج  -3
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ت  خدا  و وجه  خدا و نور خدا  امام کلمه):روایت شده است که فرمود  از امیر المؤمنین ی خدا و حجَّ
دهد و با آن،  و حجاب خدا و آیت خدا است. خداوند او را انتخاب کرده و هر چه بخواهد در او قرار می 

 ( 1).(زمین است ها و گرداند و او ولیَّ خداوند در آسمانوالیت و طاعت بر جمیع خلق را برایش واجب می 

بآية هللا العومى، قال الشيا المفيد والشهيد والسيد  ورد تسمية أمير المؤمنين علي بن أبي مالب   و
زار أمير المؤمنين صلللللوات هللا   ر ( روي أن جعفر بن محمد الصللللادق)بن ماووه في كتاب اإلقبال

 .(2)(العومى …: السهم عليك يا آية هللا … إلى أن قال )عليه بهذه الزيارة:
به آیت الله العظمی، شیخ مفید و شهید و   گذاری امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب در خصوص نام 

اند که روایت شده جعفر بن محمد صادق امیرالمؤمنین که سَلم و  سید بن طاووس در کتاب اقبال گفته 
 (3).یک یا آیت الله العظمی....(... السَلم عل )صلوات خداوند  بر او باد را این گونه زیارت کرده است:

: بأمير المؤمنين، عن الصلللللادق وورد النهي واإلنكار على من يسلللللمي مير علي بن أبي مالب 
لم   ال ذاك اسللللم سللللمى هللا به أمير المؤمنين)يسلللللم عليه بامرة المؤمنين، قال:  سللللأله رجل عن القائم

يسللللم به أحد قبله، وال يتسللللمى به بعده إال كافر، قلت: جعلت فداك كيف يسللللل م عليه؟ قال: يقولون السللللهم 
ِ َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾  . (4)عليك يا بقية هللا، ثم قرأ: ﴿َبِقيَُّت َّللاَّ

شود، نهی و انکار شده است.   نامیده   طالب امیرالمؤمنینهمچنین از اینکه کسی غیر از علی بن ابی  
پرسید که آیا در مقام خطاب و سَلم   ی قائماز امام صادق روایت شده است که مردی از ایشان درباره 

را به آن   المؤمنین اسمی است که خداوند امیر المؤمنین نه، امیر)المؤمنین گویند؟ فرمود: او را امیر
ز او نبوده مگر آنکه آن شخص کافر باشد(. عرض کردم:  نامیده و نام هیچ کس نه پیش از او و نه پس ا

گویند السَلم علیک یا بقیة الله( سپس این آیه را  می )فدایت شوم! چگونه بر او سَلم گویند؟ فرمود:
 ( 5).(است گذارد برایتان بهتر اید، آنچه خدا باقی می قرائت نمود:اگر ایمان آورده 

 
 ، نقل شده از مشارق انوار یقیِن ُبرسی. 169ص  25بحار االنوار: ج  -1
 .، زیارة أمیر المؤمنین في یوم میَلد النبي 448: ص  ، مفاتیح الجنان608، اْلقبال : ص 373ص  97بحار اِلنوار:  ج  -2
 . ، زیارت امیر المؤمنین در روز میَلد نبی اکرم448؛ مفاتیح الجنان: ص 608؛  اقبال: ص 373ص  97بحار االنوار: ج  -3
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ئل الرضلللا مي أمير وسلللُ ألنه يميرهم العلم، أما سلللمعت في كتاب هللا: ):؟ قالالمؤمنين: ِلَم سلللُ
 .(2)(1)﴿َوَنِميُر أَْهَلَنا﴾
زیرا او  )فرمودند: به این نام نامیده شد؟ امام پرسیده شد: چرا امیر المؤمنین از امام رضا

 ( 4()3) (.مان را روشن سازیمو خانواده   ﴿ای آیا در کتاب خداوند نشنیده سازد. مؤمنان را با علم روشن می 

بأمير المؤمنين إال كافر، فما هو دليلهم على أن يسللموا أنفسللهم باسللم   فاذا كان ال يتسللمى بعد علي
 ، وهو آية هللا العومى. ُخصَّ به أمير المؤمنين

شود مگر کافر باشد، دلیل آنها  ه نمینامید حال اگرکسی پس از حضرت علی به امیر المؤمنین 
 نهند؟ باشد، نام می که آیت الله العظمی می  المؤمنین ی امیر چیست که خود را به نام اختصاص یافته 

ْلَماٍن ِإْن َيتَِّبُعونَ  مَّْيُتُموَها َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم َما َأْنَزَل َّللاَُّ ِبَها ِمْن سلللُ ًٌ سلللَ َما الَّ الوَّنَّ َوَما َتْهَوى إِ   ﴿ِإْن ِهَي ِإالَّ َأسلللْ
اِن َما َتَمنَّى … َوَما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإنْ  ُهْم ِمْن َرلِ ِهُم اْلُهَدى * َأْم ِلاْلِْنسلللللللللللللَ ًَ َيتَِّبُعوَن ِإالَّ الوَّنَّ   اأْلَْنُفُه َوَلَقْد َجا

َأْعِرْ  َعْن َمْن  ْيئلًا * فلَ ْنيَلا * َذلِلَك  َواُِنَّ الوَّنَّ ال ُيْبِني ِمَن اْلَحقِ  شللللللللللللللَ َتَولَّى َعْن ِذْكِرنَلا َوَلْم ُيِرْد ِإالَّ اْلَحيَلاَة اللدُّ
 . (5)َمْبَلُبُهْم ِمَن اْلِعْلِم ِإنَّ َرلََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم ِبَمِن اْهَتَدى﴾

 اید و خداوند هیچ دلیلی بر آنها نفرستاده  آنها داده هایی که خود و پدرانتان به  اینها چیزی نیستند جز نام
روند و حال آنکه از جانب پروردگارشان هدایت آمده است  است. تنها از ِپِی گمان و هوای نفس خویش می 

گویند هیچ دانشی نیست، تنها از  * آیا هر چه آدمی آرزو کند برایش حاصل است؟.... اینان را به آنچه می 
کنند و پندار برای شناخت حقیقت کافی نیست * پس تو نیز از کسی که از سخن ما  ی پندار خود پیروی م

جوید ِاعراض کن * ُمنَتهای دانش آنها همین است.  شود و جز زندگی دنیوی را نمی گردان می روي
 (6).افتد داناتر است شود یا به راه هدایت می پروردگار تو به آن کس که از طریق او گمراه می 
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ال يتعد ى الناه حدودهم وخصللوصللًا العلماً، وعليهم االلتفات إلى هذا الحق واالنصللياع له،   فيجب أن
 فبالتواضع تنبت الحكمة ال بالتكبر.

ه این حقیقت باشند و به آن گردن   مردم و به ویژه علما نباید از حدود خود فراتر روند و آنها باید متوجَّ
ر!روید نه با نهند؛ که با تواضع، حکمت می    تکبَّ

 


