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ِبي َطاِلٍب 
َ
ُ املُؤِمِننَي َعِليِّ بِن أ ِمْير

َ
 : )علیه السالم(َقاَل أ

نَي  ي  َِ
اَتمِ النس ا َعنر َخَ َر ََ ُْ اُ  خ خَُ ا النَس ََلم() أيَُّهَ ََل  اهلل علَیه َ  َله َ سََ ا )صََ اَت ِمنَ  ُت َمنر مََ هُ َيُمور خ إنَ 

َ َ ا  ر
َ
َنس أ َن خ فَََ ِرُفور ا ف َتعر ا ِبمَََ لُور اٍل خ َفال َتُقور َليرَس ِبلَََ ََ ا  َلى َمنر بُِلَي ِمنََ  َيلر ََ ٍ  خ  َليرَس ِبَميََ  مَََ ََ ا لَحقِّ ِفير

ِه (  َة َلُكمر َعَلير ا َمنر ف ُحجس َر ُر ِْ اعر ََ َن خ  َر ِكُر  ُتنر

 فرماید:می)علیه السالم(طالب  المؤمنین علی بن ابی امیر
میرد، بیاموزید: هر که از ما می  )صلی الله علیه و آله و سلم()ای مردم! این حقیقت را از زبان خاتم پیامبران  

دانید نگویید؛ چرا نه شود در حقیقت کهنه نشده است. پس آنچه را که نمیدر حقیقت نمرده و هر که از ما ُکه
 شناسید و بر آن کس که حجتی ندارید معذور بدارید(.تر حق در آن چیزی است که شما نمیکه بیش



 

 

 اإل َََََداء

 إلى اللداية َالنهايةخ األلف َالياء 

 ق إلى الفاتح ملا استقلل إلى الخاتم ملا سل

 متمثاًل بهْه األبيات: )صل  اهلل علیه َ  له َ سلم( إلى محمد بن علد اهلل 

  َْه  مَنُة بنِ  َ َبر     *     أقلل  تحمُل ف َوَت األبدر 

تر سجداً   فاسجدَا ذفً له فيمن سجدر     *      فله األمالك خَر 

 إذ تجلى نَوره يف  دمِ 

 

 الرحمن الرحیمبسم الله 
 تقدیم

 به ابتدا و انتها، الف و یا
 ی آنچه در پیِش رو است.ی آنچه گذشت و به گشایندهبه ختم کننده

 که این ابیات تمثیلی از او است: )صلی الله علیه و آله و سلم(به محمد بن عبد الله 
 این است آمنه، بنت وهب 

 روی آورده در حالی که حامل ًلهوت ابدی است
 با فروتنی بر آن که سجده شد، سجده گزارید 

 روایان بر او به سجده درافتادندی فرمانکه همه
ی یافت.  ( 1)آن هنگام که نورش در آدم تجلَّ

 إلى أبي األئمة َخليل النلوة َاملخصوص باإلخوة

 إلى يعسوب الدين َاإليمان َ لمة الرحمن 

 
 أقبلت تحمُل ًلهوَت األبْد  هذه   آمـنُة   بنِت   وهْب  - 1

ْت  سجداا  فاسجدوا ذًلا له فیمن سجْد        فله األمالک خرَّ
ی نوره في آدِم              إذ تجلَّ
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 ل َساقي السلسَيل الزفل إلى مزيان األعمال َمقلب األحوال َسيف ذي الجال

 إلى صالح املؤمنني ََارث علم النَيني َالحا م يوم الدين 

ت و اختصاص یافته به برادری  به پدر امامان، خلیل نبوَّ
 ی رحمان به آقا و سرور دین و ایمان و کلمه

 ی سلسبیل گوارای احوال، شمشیر ذوالجالل و نوشانندهکنندهبه میزان اعمال، دگرگون
 گر مؤمنان، وارث علم پیامبران و حاکم روز دینصالحبه ا

 إلى شجرة التقوى َسامع السر َالنجوى 

 إلى حجة اهلل اللالغة َنعمته السابغة َنقمته الدامغة 

 )علیه السالم(إلى الصراط الواضح َالنجم الالئح َاإلمام الناصح علي بن أبي طالب 

 إلى السر املكنون املخزَن 

 )علیها السالم(إلى باب التوحيد فاطمة بن  محمد 

 به درخت تقوا، و شنوای ِسرَّ و نجوا 
ت بالغه  اشی خداوند، و نعمت تامَّ او، و کیفر کوبندهبه حجَّ

 ی درخشان و امام نیک سیرت، علی بن ابی طالب به صراط آشكار، ستاره
 به سرَّ پنهاِن ذخیره شده  

 )علیها السالم(ی توحید، فاطمه، دخت محمد به دروازه

 إلى حدَد الصراط املستقيم الحسن َالحسني  

بني املظلومني من  ل طه َيس . . . ْس  إلى القر ن الناطق َالكتاب امللني َاألئمة املرسلني املَُك

 علي بن الحسنيخ َمحمد بن علي 

 َجعفر بن محمدخ َموىس بن جعفر 

 َمحمد بن علي َعلي بن موىسخ 

 َعلي بن محمدخ َالحسن بن علي 

 )علیه السالم(إلى بقية اهلل يف أرضه .. أبي َنور عيين اإلمام املهدي 
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  …رَحي فداك 

 های صراط مستقیم، حسن و حسینبه کرانه
 شده از آل طه و یس.... ی ستمی تكذیب شدهبه قرآن ناطق، کتاب روشن و امامان فرستاده شده

 ین و محمد بن علی علی بن الحس
 و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر

 و علی بن موسی و محمد بن علی
 و علی بن محمد و حسن بن علی

 )علیه السالم(به بقیه الله در زمین.... پدرم و نور چشمم، امام مهدی 
 که جانم فدایت باد....

 أبتاه قل على العداة معيين 

 لنا  عن  ارَن أبتاه  ْا السامري َعجله ُعلَِدا َمال ا

عون انك َرث تهم بأمر السماء خ أمر السماء َالدين عون أنهم َرثوك خ َيد   أبتاه عليدك يد 

عون أنهم الوفة َخلفاؤك دَني   َيد 

 ……أبتاه لم يلقوا من اإلسالم إف اسمه َرسم من القر ن 

 اند.پدرم! در برابر دشمنان، یاورانم اندک
 اند.شوند و مردم از هارون روی برتافتهاش بندگی میگوسالهپدرم! این سامری و 

ای؛ امر آسمان کنند تو امر آسمان را به آنان به ارث گذاردهپدرم! بندگانت مدعی وارث بودن توَاند و ادعا می
 کنند آنان والیان و جانشینان تو به جای من هستند.و دین را! و ادعا می

 قرآن جز رسمی بر جای نمانده است....پدرم! از اسالم جز اسمش و از 

َربَها  َر َضلع الز راء َأَسَقَن جنينها ََضَ َحىت افَسم َالرَسم لم يَسلما فما عاد عند م َمنر َ َسَ
 بالسوط ابن صهاك امللعون

 َلم يعد عند م  ْا اللعني يمثل الجَ  َالطاغوت َأصل  ل فرعون 

 هم( تم   فمنها يؤخْ الدين َعند م حديث  بائك مشكوك َعقولهم )نكراؤ م َشيطنت
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ََلم(  َعند م جدك األ رب محمد  ََل  اهلل علیه َ  له َ سََ علثاً أَىص باألئمة َاملهديني من   )صََ
 بعدهخ َعلثاً )َحاشاه( سماني باسمي يف الوصية َقال أَل املهديني َأَل املؤمنني 

را شكست،  )علیها السالم( و حتی اسم و رسم نیز سالم نمانده است. در نظر آنان، آن کس که پهلوی زهرا 
 آید.فرزندش را ِسقط کرد و او را تازیانه زد، آن پسر صهاک، ملعون به حساب نمی

 د.روی تمام فرعونیان به شمار نمیو این ملعون، در نظر آنان تمثیل جبت و طاغوت و اصل و ریشه
شان( کامل است و دین از هایشان )شیطنت و پلیدیهایو در نظر آنان، حدیث پدرانت مشكوک و عقل

 شود. اینها برداشت می
پس از خود بیهوده به ائمه و مهدیین  )صلی الله علیه و آله و سلم(و در نظر آنان، جدَّ بزرگت حضرت محمد 

ت نام برد و فرمود اولین مهدیین و اولین مؤمنان. جهت )که هرگز چنین نیست( مرا دوصیت نمود و بی  ر وصیَّ

سَيد الكونني يتمثل الشَيطان  )صَل  اهلل علیه َ  له َ سَلم(  َعند م بجدك املصَطفى محمد 
 بالرؤيا َبالكشف اليقني

ََلم( لم تعََد ملحمََد  ََل  اهلل علیََه َ  لََه َ سََ َاألئمََة حرمََة عنََد م َف القر ن َف العلم  )صََ
 لحانه املستخار عن علٍم مكنوٍن َمخزَنَالحكمة َف هلل س

 نكسوا حىت أمىس عند م أقوال  بائك : اسألوا اآلتي عن العظائم َما بني دفيت الكتاب امللني 

ََلم( ليس حَجةخ َبل  َل َما َقال محَمد  ََل  اهلل علَیه َ  َله َ سََ َاألئَمة من  َباَئك ََما قَل   )صََ
ََيطنتهم( رَحي فَداك خفيف يف مزيانهم قولكم َترجح عنَد م  فَة عقل هم )نكرائهم َشََ

ة  ل رجس عتل زنيم  َ ف 

ُتلُونَيِن( فهل سأحمل خشَيت مرة أخرى َ اُدَا َيقر ََ َعُفوِني  َتضر َم اسر  أبتاه )ِإنس الرَقور

)صلی ات محمد مصطفیتواند به صورت جدَّ برگزیدهو در نظر آنان، شیطان در رؤیا و مكاشفه به یقین می
ل شود.آقا و  الله علیه و آله و سلم(  سید هر دو جهان، متمثَّ

، نه برای ائمه و نه برای قرآن، علم و حكمت و نه )صلی الله علیه و آله و سلم(در نظر آنان، نه برای محمد 
 شده گردد.ی ذخیرهبرای خداوند سبحان حرمتی باقی نمانده است که از او طلب خیر و استخاره از علم پوشیده 

ت نیست: اینكه از کسی که میآنچنان واژگونه شدند که دیگر   آید از امور بزرگ سخن پدرانت برایشان حجَّ
ت نیست و حتی هر آنچه محمد    )صلی الله علیه و آله و سلم(و عظیم در محتوای کتاب مبین سوال کنید، حجَّ

ارزش مای، در ترازوی نظرشان سبک و کاند و هر آنچه شما که جانم فدایت باد فرمودهو ائمه از پدرانت فرموده
ر ی ترازوی هر ناپاک عیبها( و کفهی ترازوی عقلشان )شیطنت و پلیدیاست و در نزد آنان، کفه جوی متكبَّ

 اصل و نسب، رجحان و برتری دارد.بی
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؛ پس آیا بار دیگر صلیبم را به دوش  ﴾ اين قوم مرا زبون يافتند و نزديک بود مرا بکشند ﴿پدرم! 
 خواهم کشید؟ 

 السماء نجمة الصلح َدرع األنَياء َالحصن الحصني َأنا املعرَف يف

 َأنا األسد الْي  ر مع الكرار يف بدر َأحد َحنني

 َأنا حليب الرسول َبرعمه الطلني بأمور الدين

 َأنا ص َنهر من الجنة تلقى فيه أعمال العلاد 

 َأنا الحجر َالر ن اليمني 

 ی نفوذناپذیر هستم!ی صبح، زره انبیا و قلعهستارهاین در حالی است که من در آسمان معروف به 
ید،)علیه السالم(من همان شیری هستم که همراه علی   در بدر و احد و حنین غرَّ

 ی شفابخش او به امور دینم،و من همان حبیب رسول و شكوفه
 شود،و من »ص« و نهری از بهشتم که اعمال بندگان در آن افكنده می

 ن یمانی هستم.و من همان َحَجر و رک

 أبتاه إليك أشكو 

 َإنما شكواي إلى الحق اليقني َالقادر الناصر امللني 

 قلس يا أبتاه على الحق ناصريخ َعدَي اللاطل ف يعد  الناصر َاملعني 

  ما قل ناصر جدك أمْي املؤمننيخ َزرافات تنصر ابن صهاك اللعني

 الزناة يزيد بن ميسون  َ ما قل ناصر جدك الحسني َسلعون ألفاً ينصرَن ابن

زَا الشورى َسقيفة الطغاة اليت غرس  قصلاتها يف صدر الحسني  جو 

 کنم،پدرم! به تو شكایت می
 و شكایت من جز به درگاه حقَّ یقین و قادِر یاور آشكار نیست.

 گنجند.اند و یاوران دشمن باطلم در شماره نمیپدرم! یارانم در راه حق، اندک
های فراوان، فرزند اندک بودند در حالی که جمعیت)علیه السالم(همانگونه که یاران جدت امیر المؤمنین 

 دادند.صهاک لعین را یاری می



 11                                                                                    (راابع املتشاهبات)اجلزء ال

   

اندک بودند در حالی که هفتاد هزار نفر آن فرزند زنا، یزید بن )علیه السالم(همانگونه که یاران جدت حسین 
 میسون را یاری دادند.

ز شورا و  را شكافت، صادر )علیه السالم(ی حسین اش سینه ی طاغیان و سرکشانی که ثمرهسقیفهمجوَّ
 کردند.

 أبتاه أقسم عليك بنرجس العسكري ابنة الويص شمعون 

 أمك َأمي الطا رة الز ية سيدة الحصون

 َأن  ف ترد لها يداً مدت إليك يا ابن اللتول سيدة نساء العاملني

 غياث املستغيثنيأبتاه أغثين َفرج الكرب يا 

 أبتاه نصرك املوعود فقد طال  مع العداة سنني

 دهم،پدرم! تو را به نرجس عسكری دختر شمعون وصی سوگند می
 مادر تو و مادر من که بانویی زکیه و طاهره و به دور از گناه بود.

 و عالم! کنی، ای پسر بتول، سرور زنان ددر حالی که تو دستی را که به سویت دراز شود، رد نمی
 خواهان! پدرم! به فریادم برس و سختی را بگشای، ای فریادرس یاری

 ها با دشمنان به درازا کشید.پدرم! پیروزی تو موعود است و سال

 أبتاه قد مررت بكل طغاة األرض مع نوح َإبرا يم َموىس الكليم 

 َعيىس َمحمد َعلي َمع الحسني

 اليوم مستكربين مجونأبتاه لكين لم أَر طغاة  طغاة 

 أبتاه إن تنصر فنصرك منقْي 

 َإن قل  اصرب فصرب جميل َاهلل معني

 ابنكم
 أحمد الحسن

 ی سرکشان زمین همراه با نوح، ابراهیم و موسی کلیمپدرم! با همه
 ام،و همراه با عیسی، محمد و علی و همراه با حسین بوده

 گستاخ امروز، هرگز نیافتم.ولی ای پدرم! سرکشانی همچون سرکشان هواپرست و 
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 پدرم! اگر یاریم کنی، یاریت نجاتم دهد
 و اگر بفرمایی صبر، پس صبری زیبا، و خداوند یاریگر است.

 فرزند شما 
 احمد الحسن
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 )پیشگفتار(تقديََم

 گفتار پیش 
 

  فواً أحد.الحمد هلل الواحد األحد الفرد الصمد الْي لم يلد َلم يولد َلم يولد َلم يكن له 

 نیازی که نه زاده است و زاده شده و نه هیچ کس همتای او است.ی بیسپاس خدای واحِد َاحد یگانه

َََماء دلياًل عليهم  الحَمد هلل اَلْي خلق الخلق َأرسَََََل لهم الرسَََََلخ َجَعل العلم بكَتب السََ
 يعرفهم به من خلص  نيته َشحْ ملعرفة الحق  مته.

های آسمانی دلیل و و برای آنها پیامبران را فرستاد، و ِعلم را در کتاب سپاس خدایی که مخلوقات را آفرید 
تش را در جهت شناخت حق به کار برده نشانه ت خالص داشته باشد و همَّ ای بر آنها قرار داد، تا هر کس که نیَّ

 باشد، با آن، ایشان را بشناسد.

هر م تطهْياًخ َجعل الحمد هلل الْي جعل علم الكتاب مختصََََاً بمن أذ ب عنهم الرجس َط
 ملن ينتحل مقامهم جهنم يصال ا ملوماً مخَْفً.

شان ی کسانی که پلیدی را از آنها دور نموده و چنان که باید پاکیزهسپاس خدایی را که ِعلِم کتاب را ویژه
نكوهیده و داشته است قرار داد و برای کسی که مقاماتشان را به خود نسبت دهد، جهنم را قرار داده است؛ که 

 خوار به آن داخل شود.

الحمد هلل الْي جعل محمداً َ ل محمد لنا َسََيلة لرضََاهخ َلم يجعل يف غْي م سَََياًل للنجاةخ 
ََينة ف تنفع معها  ََينةخ َجعل نكرانهم سَ ََر معها سَ ََنة ف تضَ الحمد هلل الْي جعل َفيتهم حسَ

 حسنة.

کسب رضایتش قرار داد و در غیر از آنها راه نجاتی ای برای سپاس خدایی را که محمد و آل محمد را وسیله
قرار نداد. سپاس خدایی را که وًلیت آنها را همان کار نیكی قرار داده است که با داشتن آن، گناه، زیانی 

 بخشد.رساند و انكاِر آنها را همان گناهی قرار داده است که با وجود آن، کار نیک، سودی نمینمی
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ابخ فهم عَدل القر ن  الحمَد هلل اَلْي جعلهم اً بال َب ه من غْي م مغلَق ابخ َجعَل اً للكَت ترجمَاَن
ََمو  اَلدجى ليوث الوغىخ من َحاد عنهم خف  ََول َ ذاَنهخ  هف الورى شََ َترجَماَنهخ خلَفاء الرسََ

 مزيانه.

سپاس خدایی را که آنها را ترجماِن کتاب )قرآن( قرار داد و کتاب را برای غیر از آنها بسته و بدون درب نمود؛ 
کنندگان به سویش، پناهگاه بندگان، آنها ِعدل و ترجمان قرآن هستند، جانشینان پیامبر و دعوت  پس

 ها و مردان کارزارها؛ هر کس از آنها فاصله گیرد، ترازوی اعمالش سبک خواهد شد. خورشیدهای تاریكی

يهم اللهم فصَلِّ عليهم  لما طلع  َشمس َغرب خ َ لما  َس  ريح ََسكن خ اللهم صَلِّ عل
ََجر ََما يحوَيه الرب َاللحرخ اللهم صََََلِّ عليهم بَعدد  بَعدد رَمال الرب َقطرات املطر ََعدد أَرال الشََ
َََعد أَلَهاخ َف ينَفد  خرَ اخ  ََالة دائَمة َنامَية زا َية يصََ أنَفا  الخالئقخ من َناطق َغْي َناطقخ صََ

لكفر بوفَية غْي م َأجعلَها ذخراً لَنا يوم نلَقاكخ يوم ف ينفع َمال َف بنون إف من أَتاك بوفيتهم َا
اللهم اجعل  ل َصلواتك على جد م املَصطفى أَفً َعليهم ثانياًخ َف تفارل بيننا َبينهم دائماً أبداً 

 .برحمتك يا أرحم الراحمني

بارپروردگارا! بر آنها درود فرست تا هر زمان که آفتاب طلوع و غروب کند، و هر جا که باد بوزد و ساکن گردد. 
های درختان و هر زارهای خشكی و قطرات باران و به عدِد برگآنها درود فرست به شماِر شن بارپروردگارا! بر

های خالیق، چه ناطق و چه غیرناطق، بر آنها آنچه خشكی و دریا دربر گرفته است. بارپروردگارا! به تعداد جان
ای برای ان نپذیرد، و آن را ذخیرهدار باشد و انجامش، پایدرود فرست؛ درودی دایمی و فزاینده که آغازش، ادامه

دهد و نه فرزندان، مگر کسی که با کنیم؛ روزی که نه مال سودی میما قرار ده، در آن روز که تو را مالقات می
شان ی صلوات خود را در وهلهوًلیت آنها و کفر به وًلیت غیر آنها نزد تو بیاید. بارپروردگارا! همه ی اول بر جدَّ

تریِن ن بر ایشان قرار ده، و هرگز و هیچ زمان بین ما و آنها جدایی َمَیفكن؛ ای مهربانمصطفی و پس از آ
 مهربانان!

َخُر ﴿: تعَال  قَال اهلل
ُ
أ ََ اِب  مُّ الرِكتََ

ُ
اْت ُ نس أ َكمََ حر اْت مُّ هُ  يََ اَب ِمنَر َك الرِكتََ نَزَل َعَليَر

َ
َي أ ِْ
ُ َو الَس

يَن يف ُقلُوِبهِ  ِْ
ا الس مس
َ
اْت َفأ اِبَهَ َََ َلُم ُمَتشََ َما َيعر ََ ِه  يلَِ َِ

ر
اء َتأ ابرِتغََ ََ ِة  نََ اء الرِفتر هُ ابرِتغََ ابََه ِمنَر َََ ْغ َفَيتسِلُعوَن َما َتشََ مر َزير
ُر إِ  ْس س َما َي ََ نر ِعنِد َربَِّنا  ا ِبِه ُ لٌّ مِّ اِسُخوَن يِف الرِعلرِم َيُقولُوَن  َمنس الرس ََ  ُ يَلهُ ِإفس اّلل  َِ

ر
لُوار األلرلَ َتأ َر

ُ
 .(1)﴾اِب فس أ

 
 .7آل عمران :  -1
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وجل می هایش محكماتند، او همان کسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد بعضی از آیه﴿فرماید:  خدای عزَّ
ها، متشابهاتند. آنها که در دلشان میل به باطل است، به سبب باشند، و بعضی آیهها ام الكتاب میاین آیه

داند، و آنان د، در حالی که تأویل آن را جز خداوند نمیکننجویی و میل به تأویل، از متشابهات پیروی میفتنه 
گویند: ما به آن ایمان آوردیم، همه از جانب پروردگار ما است، و جز اند میکه قدم در دانش استوار کرده

 . (1)﴾گیرندخردمندان پند نمی

أن متشَابه على    )علیهم السَالم(َ ل بيته  )صَل  اهلل علیه َ  له َ سَلم(َقد نص الرسَول محمد
خ َف )علیهم السََََالم(َاألئمة من ذريته    )صََََل  اهلل علیه َ  له َ سََََلم(القر ن ف يعلمه إف الرسََََول  
 .)علیهم السالم(يعرف إف عن طريقهم َبابهم 

اند که به صراحت بیان داشته )علیهم السالم(و اهل بیت ایشان  )صلی الله علیه و آله و سلم(حضرت محمد
داند نمی  )علیهم السالم(و ائمه از نسل آن حضرت   )صلی الله علیه و آله و سلم(جز پیامبر  متشابه قرآن را کسی

 . )علیهم السالم(شود مگر از طریق و از باب آنهاو متشابه قرآن دانسته نمی

 .(2): )نحن الراسخون يف العلمخ َنحن نعلم تأَيله()علیه السالم(عن أبي جعفر 

 (3)دانیم(.روایت شده است: )ما راسخان در علم هستیم و ما تأویل آن را میالسالم()علیه از ابو جعفر

َاألئمة   )علیه السََالم(خ قال: )الراسََخون يف العلم: أمْي املؤمنني  )علیه السََالم(َعن أبي علد اهلل 
 .(4)()علیهم السالم( من َلده 

و )علیه السالم(خان در علم، امیر المؤمنینروایت شده است که فرمود: )راس)علیه السالم(از ابا عبد الله
 ( 5)باشند(.می )علیهم السالم(ائمه از فرزندان ایشان
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َتنِلُطونَهُ ﴿َعن أبي جعفر يف قوله:  يَن َيسََر ِْ
ُهمر َلَعِلَمهُ الس ِر ِمنر مر

َ
ِلي األ َر
ُ
ِإَلى أ ََ وِل  سََُ َُه ِإَلى الرس َلور َردُّ ََ

ُهمر   .(2)()علیهم السالم(مون خ قال: ) م األئمة املعصو(1)﴾ِمنر

اًلمرشان رجوع  و حال آنكه اگر در آن به پیامبر و اولو ﴿از ابو جعفر در مورد این سخن خداوند متعال 
)علیهم ی معصومروایت شده است که فرمود: )آنها، ائمه  (3) ﴾یافتندکردند، حقیقت امر را از آنان درمیمی

 ( 4)باشند(.می السالم(

ََْي أَ َتأََيل متشَََََاَبه القر ن علم َقد  َاألَحادَيث  ثْية َجداً يف َ ْا الَلابخ َمنَها يتلني أن تفسََ
ََول   َََياء الرسََ إلى يوم القَياَمةخ َف يوَجد عَند غْي م أَبداً إف أن  )علیهم السََََالم(ُخص َبه األئَمة من أَصََ

 .)علیهم السالم(يكون مأخوذاً عنهم 

شود که تفسیر یا تأویل متشابِه قرآن، علمی است که ا روشن میاحادیث در این باب بسیار زیاد است و از آنه
تا روز قیامت اختصاص داده شده است و به هیچ وجه  )صلی الله علیه و آله و سلم(به ائمه از اوصیای پیامبر

 گرفته شده باشد.  )علیهم السالم(نزد غیر آنها پیدا نخواهد شد؛ مگر اینكه از آنها

ه محكم  ََالم(عَند األئَمة َبل إن القر ن  َل ه عَند م  )علیهم السََ ََاَب )علیهم فال يوجَد متشَََ
ف يشََتله عليهم القر ن   )علیهم السََالم(؛ ألن املتشََابه ما تشََابه على صََاحلهخ َأ ل اللي   السََالم(

 .)صل  اهلل علیه َ  له َ سلم(فهم ترجمانه بعد الرسول محمد 

برای آنها متشابهی وجود ندارد؛ چرا که  به طور کامل، محكم است و )علیهم السالم(قرآن در نظر ائمه
مشتبه  )علیهم السالم(شود و حال آنكه قرآن بر اهل بیتمتشابه، چیزی است که برای صاحبش مشتبه می

 )صلی الله علیه و آله و سلم(، ترجمان قرآن پس از حضرت محمد)علیهم السالم(نیست؛ چرا که اینان
 باشند.می
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بَلر ُ َو  َياْت بَيَِّناْت يِف ﴿خ قال: سََمعته يقول:  )علیه السََالم(اهلل عن  رَل بن حمزةخ عن أبي علد  
َُتوا الرِعلرمَ 

ُ
يَن أ ِْ
 .(2)خ قال:  م األئمة خاصة((1)﴾ُصُدَِر الس

بلكه قرآن، آیاتی است   ﴿فرماید:  روایت شده است: شنیدم می)علیه السالم(از هرولة بن حمزه از ابو عبد الله
و فرمود: )آنها، به طور    (3) کنندی اهل دانش جای دارد و آیات ما را جز ستمكاران انكار نمیروشن که در سینه

 ( 4)باشند(.خاص، ائمه می

ََالم(َعن بريد بن مَعاَيةخ عن أبي جعفر  اْت ﴿قال: قَل  له: قول اهلل:   )علَیه السََ بَلر ُ َو  َياْت بَيِّنََ
َُتوا الرِعلرمَ يِف ُص 

ُ
يَن أ ِْ
 .(5)أنتم  م؟ قال: )من عىس أن يكونوا غْينا؟!(  ﴾ُدَِر الس

روایت شده است: به او عرض کردم: در خصوص این سخت )علیه السالم(از برید بن معاویه از ابو جعفر
مكاران انكار ی اهل دانش جای دارد و آیات ما را جز ستبلكه قرآن، آیاتی است روشن که در سینه ﴿خداوند: 

 (7)تواند باشد؟!(.، آیا شما، آنها هستید؟ فرمود: )چه کسی غیر از ما می (6) ﴾کنندنمی

ف يوجد فيه متشَابهخ َلْلك انحصَر   )علیهم السَالم(إذنخ فالقر ن  له  يات بينات عند األئمة  
ر ن َف يفقه تأَيلهخ ؛ ألن غْي م ف يعرف ما تشَََابه من الق)علیهم السَََالم(تفسَََْي القر ن يف األئمة  

على  ْه الحقيقة مرات عديدة يف رَاياتهمخ   )علیهم الَسالم(َفاقد اليشَء ف يعطيه. َقد نله األئمة  
َحْرَا عن تفسَْي القر ن بالرأيخ َنلهوا  ْلك على أن  الم اهلل تعالى ف يشَله  الم الَشَر فال 

 يف  ْا املوضوع لتتضح املسألة: )علیهم السالم(يمكن قياسه عليهخ َلنطلع على بعض  المهم 

نات است و در آن، متشابه یافت نمی )علیهم السالم(بنابراین برای ائمه شود و از قرآن به طور کامل آیاِت بیَّ
منحصر و محدود شده است؛ چرا که غیِر آنها متشابه قرآن را  )علیهم السالم(همین رو تفسیر قرآن، به ائمه

بارها از   )علیهم السالم(ی آن باشد(. ائمهتواند دهندهکند و )فاقد چیزی نمیشناسد و تأویلش را درک نمینمی
اند ودهاند و از تفسیر قرآن به رأی و نظِر شخصی برحذر داشته و بیان فرماین حقیقت در روایاتشان پرده برداشته
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توان برای فهم آن از قیاس استفاده نمود. برای روشن که کالم خداوند متعال به کالم بشر شبیه نیست و نمی
 نماییم:مراجعه می )علیهم السالم(تر مسأله در این خصوص به برخی از کالم ایشانشدن بیش

خ فال نيب بعدهخ َأنزل عليه خ قال: )إن اهلل بعث محمداًخ فختم به األنَياء)علیه الَسالم(عن الَصادل  
 )صََل  اهلل علیه َ  له َ سََلم(إلى أن قال: فجعله النيب    - تاباًخ فختم به الكتبخ فال  تاب بعده 

َََهداء على أَ ل  َل زَمان حىت َعاَندَا من أ هر  َََياَئهخ فس هم الَنا خ َ م الشََ علَماً َباقَياً يف أَصََ
ن بعضَََه بلعض َاحتجوا باملنسَََو  َ م َفية َفة األمرخ َطلب علومهمخ َذلك أنهم ضَََربوا القر 

ََنة  ََوخ َاحتجوا بالخاص َ م يقدرَن أنه العامخ َاحتجوا بأَل اآليةخ َتر وا السَ يظنون أنه الناسَ
ََادرهخ إذ لم  اخ َلم ينظرَا إلى َما يفتح الكالمخ َإلى َما يختمَهخ َلم يعرفوا موارده َمصَََ أَيلَه يف َت

 يأخَْه عن أ لهخ فضلوا َأضلوا(.

 )صلی الله علیه و آله و سلم(محمد حضرت  روایت شده است که فرمود: )خداوندعلیه السالم()صادق از امام
کرد  نازل او بر را نیست. کتاب  پس او پیامبری هیچ داد، پس خاتمه او با را مبعوث فرمود و رسالت پیامبری به را

 یرا به وسیله ـ پیامبراینكه فرمود  تاداد و کتابی پس از آن نیست ـ پایان آن یبه وسیله  را آسمانی هایو کتاب 
هستند  زمانی هر نمود. آنان گواهان بر اهل مردم منصوب  برای را داد و آنها قرار برافراشته جانشینانش پرچمی

خواستار شدند؛  آنها را و علوم آنها ایستادند برابر در معرفی نمودند، مردم وًلیت برای را که خود تا اینكه افرادی
 احتجاج قرآن منسوخ صورت که این مدعیان، از برخی آیات قرآن علیه برخی دیگر استفاده نمودند؛ بابه این 
 اول است. با قرآن عام نظرشان آمد که و به کردند احتجاج قرآن خاصَّ  و با است ناسخ که و پنداشتند کردند

ت نمودند احتجاج آیه  گشاید و چهمی چیزی سخن را چه کهنگرند  گفتند و نمی ترک را آن در تأویل پیامبر و سنَّ
 نكنند. پس خود، گمراه اقتباس اهلش از را آن دانند، اگرنمی را و منابع آن و موارد دهدمی خاتمه را آن چیز

 شدند و گمراه نمودند(.

ََالم(ثم ذ ر   ََام َفنون ََجوهخ تزيد على   )علیه السَ ََيم القر ن إلى أقسَ  الماً طوياًل يف تقسَ
: )َ ْا دليل َاضََح على أن  الم اللاري سََلحانه ف يشََله )علیه السََالم(مائة َعشََرةخ إلى أن قال 

 الم الخلقخ  ما ف تشََله أفعاله أفعالهمخ َلهْه العلة َأشََلا ها ف يللغ أحد  نه معي حقيقة 
 )علیه السَالم(... إلى أن قال: ثم سَألوه   )علیهم السَالم(عالى إف نَيه َأَصَياؤه  تفسَْي  تاب اهلل ت

ُ َو ﴿عن تفسْي املحكم من  تاب اهللخ فقال: أما املحكم الْي لم ينسخه يشء فقوله عز َجل: 
َخرُ 
ُ
أ ََ اِب  مُّ الرِكتََ

ُ
اْت ُ نس أ َكَمَ حر اْت مُّ هُ  يََ اَب ِمنَر َك الرِكتََ نَزَل َعَليَر

َ
َي أ ِْ
اتْ الَس اِبَهَ اآلَية. َإنَما  (1)﴾ ُمَتشََََََ
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ََعوا له تأَياًل من عند  ََابه ألنهم لم يقفوا على معناه َلم يعرفوا حقيقتهخ فوضََ  لك النا  يف املتشََ
)صل  اهلل علیه َ  له َ أنفسهم بآرائهمخ َاستغنوا بْلك عن مسألة األَصياءخ َنلَْا قول رسول اهلل  

 .(1)َراء  هرَ م ... الحديث( سلم(

بیان  مختلف تقسیمات و فنون و وجوه به بندی قرآن سخنی طوًلنی در تقسیم)علیه السالم(ایشان سپس
 کالم بر اینكه است آشكاری دلیل فرمودند: )و این اینكه شود؛ تامی نكته بالغ بر یكصد و ده فرمود که

به همین   نیست. اعمال بندگان  طور که کارهای خداوند شبیهنیست همان مخلوقات  کالم تعالی شبیهباری
پیامبرش و  مگر داندنمی کسی را خداوند کالِم  تفسیر حقیقی و معنی جوهر دلیل و دًلیل مشابه آن است که

خداوند سوال  محكم کتاب  از تفسیر)علیه السالم(گوید: از ایشانمی اینكه تا ،....()علیهم السالم(او اوصیای
کند، مصداق این سخن خداوند نمی نسخ را آن دیگری چیز هیچ که ستا کردند. فرمود: )اما محكم، چیزی

وجل که:  ها امَّ هایش محكماتند، این آیهاو همان کسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد. بعضی از آیه ﴿عزَّ
مردم فقط در متشابه هالک شدند؛ چرا که بر معنای آن توقف   (٢)د(ها، متشابهاتنباشند، و بعضی آیهالكتاب می

برایش قرار دادند و به این ترتیب  شان، تأویلیبر اساس نظر شخصی ننمودند و حقیقتش را درک نكردند، پس
سر افكندند.... تا انتهای  پشت را سخن پیامبرشان نیاز دیدند وپیامبر، خود را بی جانشینان از نمودن سؤال از

 (3)یث(.حد

عن يشء من التفسَْيخ فأجابين ثم سَألته   )علیه السَالم(عن جابر بن يزيدخ قال: سَأل  أبا جعفر  
يا جابرخ عنه ثانية فأجابين بجواب  خرخ فقل :  ن  أجلتين يف  ْه املسألة بجواب غْي  ْاخ فقال: )

اً  اً ]إن للقر ن بطَن ا جَابر َليس يشء  [َلللطن بطَن ه  هرخ َللظهر  هرخ َي أبَعد من عقول الرجَال ََل
من تفسََْي القر نخ َإن  اآلية يكون أَلها يف يشء َ خر ا يف يشءخ َ و  الم متصََل متصََرف على 

 .(4)(َجوه

پاسخ را )علیه السالم(نمودم. ایشان از تفسیر چیزی سؤال)علیه السالم(باقر امام گوید: ازمی بن یزید جابر
در این  کردم فرمودند. عرض و پاسخ دیگری نمودم سؤال را همان دوباره)علیه السالم(ایشان از دادند. سپس

باطنی دارد )و  جابر! قرآن فرمودند: )ای)علیه السالم(فرموده بودی! ایشان بنده به این از مورد پاسخی غیر
جابر! هیچ چیز دیگری  ظاهرش نیز ظاهری. ای دارد و برای ظاهری قرآن باطنش نیز باطنی( و همچنین
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ای از قرآن در خصوص چیزی است و انتهایش ابتدای آیه  های مردمان نیست؛تفسیر قرآن دورتر از عقلچون  
 (1)های مختلفی دارد(.در خصوص دیگری، و قرآن، کالمی است متصل و حالت

يف رسََالة: )فأما ما سََأل  عن القر نخ   )علیه السََالم(عن املعلى بن خنيسخ قال: قال أبو علد اهلل 
 ََ ََمَع  َفَْلك أيَضََ ا من خطراَتك املتَفاََتة املختلَفةخ ألن القر ن ليس على َما ذ رت َ َل َما سََ

فمعنََاه ]على[ غْي مََا ذ َََ  إليََهخ َإنمََا القر ن أمثََال لقوم يعلمون دَن غْي مخ َلقوم يتلونََه حق 
ََكَاله عليهم َأبَعده من مْا ب  ََد إشََ تالَتهخ َ م الْين يؤمنون به َيعرفونهخ َأما غْي م فَما أشََ

: ]إنه[ ليس يشء أبعد من قلوب الرجال )صََل  اهلل علیه َ  له َ سََلم(ْلك قال رسََول اهلل قلوبهمخ َل
من تفسْي القر نخ َيف ذلك تحْي الخالئق أجمعون إف من شاء اهللخ َإنما أراد اهلل بتعميته يف ذلك أن 

طقني عن أمرهخ  ينتهوا إلى بابه َصََََراطه َأن يعلدَه َينتهوا يف قوله إلى طاعة القوام بكتابهخ َالنا
ِإَلى ﴿َأن يَستنلطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهمخ ف عن أنفَسهمخ ثم قال:  ََ وِل  َسُ َُه ِإَلى الرس َلور َردُّ ََ

ُهمر  َتنِلُطونَهُ ِمنر يَن َيسَر ِْ
ُهمر َلَعِلَمهُ الس ِر ِمنر مر

َ
ِلي األ َر
ُ
. فأما عن غْي م فليس يعلم ذلك أبداًخ َف يوجدخ ﴾أ

ََتقيم أن يكون الخلق  لهم َفة األمر؛ ألنهم ف يجَدَن من َيأتمرَن علَيه ََقد علَم  أَنه ف  يسََ
َمن يللغوَنه أمر اهلل َنهَيهخ فجَعل اهلل الوفة خواص ليقَتدى بهمخ َفافهم ذَلك إن شََََاء اهللخ َإَياك 
ََواه من  ََسا هم فيَما سََ ََس ني يف علَمهخ  َاشََ َإَياك َتالَة القر ن برأَيكخ َفان الَنا  غْي مشََ

ََاء اهللخ َاطلب األمر األمورخ َف قاد رين على تأَيلهخ إف من حده َبابه الْي جعله اهلل له فافهم إن شََ
 .(2)من مكانه تجده إن شاء اهلل(

 سؤال قرآن مورد در فرمود: )و اما آنچه  ایدر نامه)علیه السالم(صادق گوید: اماممی خنیس معلی بن
ناسازگار تو است؛ زیرا قرآن آن گونه که گفتی نیست و معنای هر آنچه کردی، این نیز از ذهنیات ناهماهنگ و 

هایی برای اهل دانش است و نه غیر آنها؛ ای، بر خالف رأی و نظر تو است. جز این نیست که قرآن َمَثلشنیده 
آورند میکنند؛ آنها کسانی هستند که به قرآن ایمان  اش است تالوت میبرای گروهی که قرآن را چنانكه شایسته

شان به دور است. از همین رو هایشناسند. اما بر غیر آنان، قرآن سخت و مشكل و از دسترس دلو آن را می
اند: به راستی که هیچ چیزی نسبت به تفسیر قرآن فرموده )صلی الله علیه و آله و سلم(است که رسول خدا

مردم جز آنكه خداوند بخواهد، سرگردانند    یهای این قبیل اشخاص نیست. در این خصوص، همهدورتر از دل
و جز این نیست که خدا با پوشاندن مطالب قرآن خواسته است تا مردم به باب و راه او برسند و او را بپرستند و از 

برداری از برپادارندگان کتاب )قرآن( و گویندگان فرمان او برسند و آنچه از قرآن که به فهمش راه قرآن به فرمان
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اًلمرشان رجوع  و حال آنكه اگر در آن به پیامبر و اولو  ﴿دند را از آنان جویا شوند نه از خود. سپس فرمود: نیازمن
فهمند و چنین چیزی یافت را نمی آنان، هرگز آن غیر از . ولی﴾ یافتندکردند، حقیقت امر را از آنان درمیمی

شدنی نیست؛ چرا که در این صورت کسی باقی  ی مردم اولیای امر باشند،شود. حال فهمیدی اینكه همهنمی
 قرار خواص اولیا را خداوند برسانند. پس او را به خداوند و امر و نهی باشند داشته امارت  بر او آنها که ماندنمی
 اینكهدهم از  دهم و هشدار میهشدار می را کن، ان شاء الله، و تو درک را این کنند؛ اقتدا آنها به تا دیگران داد

چرا که مردم در دانش آن مانند سایر موارد، مشترک و همگون نیستند و بر  با رأی و نظر خودت بخوانی را قرآن
تأویل آن توانایی ندارند، مگر از مرز و راهی که خدا برای آن قرار داده است. پس بفهم، ان شاء الله و امور را از 

 (1)جایگاه خودشان طلب کن، ان شاء الله(.

 تكليف األمة تجاه القر نخ َما عليهم َما لهم: )علیهم السالم(بني  األئمة  َقد

ت در برابر قرآن و آنچه بر عهده )علیهم السالم(ائمه ق به آنها است را بیان تكلیف امَّ شان است و آنچه متعلَّ
 اند:فرموده

قال:  -يد  يف حديث  المه مع عمرَ بن عل -  )علیه السَالم(عن سَعد بن طريفخ عن أبي جعفر 
يِب َفَقدر َ َوى﴿)َأما قوله:   َََ ِه َغضَ ِللر َعَلير َمن َيحر خ فَنما على النا  أن يقرؤَا القر ن  ما انزلخ (2)﴾ََ

 .(3)فَذا احتاجوا إلى تفسْيه فاف تداء بنا َإلينا يا عمرَ!(

)علیه کند که اماممینقل  داشت، عبید بن عمرو با که کالمی در)علیه السالم(باقر از امام طریف بن سعد
بر  .  (4) ﴾که هر کس خشم من به او رسد، در آتش افتد ﴿خداوند:  یخصوص این فرموده فرمود: )درالسالم(

داشتند،  آن تفسیر به نیاز و ای عمرو، اگر کنند شده است قرائت نازل که گونه آن را قرآن که است مردم
 ( 5)ما است(. و به سوی ما طریق از هدایت

قالوا: فما  -إلى أن قال:  -  اتقوا اهلل َف تفتوا النا  بما ف تعلمونخ قال: ))علیه السََالم(ي عن عل
 . (6)()علیهم السالم(يسأل عن ذلك علماء  ل محمد نصنع بما قد خربنا به يف املصحف؟ فقال: 
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اینكه گفتند:  ندهید(.... تا فتوا دانیدنمی آنچه به را و مردم بترسید خدا فرمودند: )از)علیه السالم(علی امام
)علیهم در مورد آنچه در مصحف به ما خبر رسیده است چه کنیم؟ فرمود: )در این خصوص از علمای آل محمد

 ( 1)شود(.پرسیده می السالم(

خ قال: ) من فسَر القر ن برأيهخ إن أصَاب لم يؤجرخ )علیه السَالم(َعن أبي بصَْيخ عن أبي علد اهلل  
 .(2)أخطأ خر  أبعد من السماء( َإن

 تفسیر خویش رأی به را قرآن روایت شده است که فرمود: )هرکس)علیه السالم(صادق امام بصیر از از ابو
 ( 3)افتاده است(. بسیار فرو هانماید از آسمان اشتباه گیرد و اگرنماید پاداشی نمی تفسیر درست کند، اگر

أن يصَعد املنرب فيخطبخ فحمد اهلل   )علیه السَالم(َعن موىس بن عقلة أن معاَية أمر الحسَني  
َأثي عليهخ ثم قال: ) نحن حزب اهلل الغاللونخ َعسة نَيه األقربونخ أحد الثقلني اللْين جعلنا رسَول 

َََيل لكَل يشءخ ف َيأتَيه الَلاَطل من بني َيدَيه َف من خ لَفهخ َاملعول اهلل َثاني  َتاب اهللخ فَيه تفصََ
ََْيهخ ف نتظي َتأَيَلهخ َبل نتلع حَقائَقهخ َفأطيعوَناخ َفان َطاعتَنا مفرَضَََََة إذ  َاَن   عليَنا يف تفسََ

وَل  ََُ سََ ِطيُعوار الرس
َ
أ ََ  َ ِطيُعوار اّلل 

َ
ال اهلل: ﴿أ ةخ َق ه مقرََن ََوَل ن  بطَاعَة اهلل َرسََ َِ

ِر ِمنُكمر فََ مر
َ
ِلي األ َر
ُ
أ ََ

 ِ َُه ِإَلى اّلل  ٍء َفُردُّ ُتمر يِف يَشر ولِ َتَناَزعر سََََُ الرس ََ ُهمر ﴿خ َقال:  (4)﴾  ِر ِمنر مر
َ
ِلي األ َر
ُ
ِإَلى أ ََ وِل  سََََُ َُه ِإَلى الرس َلور َردُّ ََ

ُهمر  َتنِلُطونَهُ ِمنر يَن َيسر ِْ
 .(5)... الحديث(﴾ َلَعِلَمهُ الس

بخواند.  و خطبه رود منبر دستور داد باًلی)علیه السالم(حسین امام به گوید: معاویهمی عقبه بن موسی
 نزدیک و عترت  پروردگار هستیم پیروز حزب فرمود: )ما نمود و سپس و ثنا را حمد خداوند)علیه السالم(امام

 آن در چیزی هر شرح که قرآنی نمود؛ معرفی قرآن یاور را آن پیامبر که هستیم ثقلی دو از پیامبر او و یكی
ل ما به آن رویش. تفسیر پیش از سر و نه پشت از نه ندارد، راه در آن باطل دارد، وجود  است و در شده محوَّ
 اطاعت از ما کنید؛ چرا که اطاعت ما کنیم. پس، ازمی دنبال را حقایِق آن نداریم، بلكه و تردید شک آن تأویل
ای کسانی که  ﴿فرماید: متعال می است. خداوند گشته قرین و رسولش اطاعت از خداوند است؛ زیرا با واجب

اًلمرتان فرمان برید و چون در امری اختالف کردید، به  اید، از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولوایمان آورده
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کردند، اًلمرشان رجوع می و حال آنكه اگر در آن به پیامبر و اولو ﴿، و همچنین  (1) ﴾خدا و پیامبر رجوع کنید
 (٢). ﴾یافتند...درمیحقیقت امر را از آنان 

بعض الْين  انوا يفتون النا  َيفسرَن   )علیهم السالم(َ ْلك نالحظ  يف منع األئمة  
 القر ن برأيهم أمثال أبي حنيفة:

دادند افرادی چون ابوحنیفه که مردم را فتوا می  )علیهم السالم(ائمه   چگونه که کنیممی همچنین مالحظه
 اند:کردند، منع نمودهیو قرآن را به رأی خویش تفسیر م

خ قال: ) ن  عند أبي علد )علیه السَََالم(عن شَََعيب بن أنسخ عن بعض أصَََحاب أبي علد اهلل  
إذ دخل عليه غالم  ندة فاستفتاه يف مسألة فأفتاه فيهاخ فعرف  الغالم َاملسألة   )علیه السالم(اهلل  

فقدم  الكوفة فدخل  على أبي حنيفةخ فَذا ذاك الغالم بعينه يسَََتفتيه يف تلك املسَََألة بعينها 
ََالم(َفأفَتاه فيَها بخالف َما أفَتاه أبو عَلد اهلل  خ فقَم  إلَيه فقَل : َيَلك َيا أَبا حنيَفة إني )علَیه السََ

مَسلماً عليه فوجدت  ْا الغالم يَستفتيه يف  ْه   )علیه الَسالم(ن  العام حاجاً فأتي  أبا علد اهلل  
ا لقَي   هخ أَن ا أعلم مَن ه. فَقال: ََما يعلم جعفر بن محَمد أَن اه بخالف َما أفتيَت أفَت ا َف ة بعينَه ََأَل املسَََ
ََ: َاهلل ألحجن َلو حلواًخ   الرجال َسَََمع  من أفوا همخ َجعفر بن محمد صَََحفيخ فقل  يف نف َ

فحكي  له   )علیه السَالم(قال: فكن  يف طلب حجة فجاءتين حجة فحجج  فأتي  أبا علد اهلل 
ََحك ثم قال:  ََحف الكالم فضَ ََدلخ قرأت صَ ََحفي فقد صَ عليه لعنة اهلل أما يف قوله: إني رجل صَ

 خ فقل  له: َمن له بمثل تلك الصحف؟ إبرا يم َموىس

 بودم)علیه السالم(صادق کند: )نزد اماممی نقلالسالم( )علیهصادق برخی یاران امام از أنس بن شعیب
 او به)علیه السالم(و امام  کرد سؤال ایمسئله یدرباره و از او شد وارد براو ِکنده اهل از جوانی که هنگامی

 دیدم را جوان شدم. همان وارد ابوحنیفه و بر کردم حرکت کوفه سوی شناختم. به را و مسئله داد. جوان جواب
 او به)علیه السالم(صادق   امام حضرت  جواب  خالف را نمود. او جوابمی سؤال از او مسئله همان مورد در که

)علیه صادق و نزد امام بودم سال گذشته در حج  من اباحنیفه! ای تو بر و به او گفتم: وای برخاستم جا داد. از
 خالف و او بر نمودمی سؤال او از را مسئله نکه همی دیدم را جوان و همین سالمی کنم او رفتم تا بهالسالم(

 من داناترم. او داند؟! من ازمی بن محمد چه جعفر گفت: آنچه تو به او جواب دادی، پاسخش را داد. ابوحنیفه
گفتم:  خود هایی است. پیششنیدم ولی جعفر بن محمد را کتاب  آنها زبان و از کردم مالقات  را حدیث ناقالن
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حج و نزد  به و آمد پیش موقعیتی که بودم حج ِپی خیز باشد. درروم حتی اگر سینهمی حج به سوگند خدا به
او باد!  بر خدا و فرمود: )لعنت خندیدند نمودم. ایشان برایش تعریف و ماجرا را رفتم)علیه السالم(صادق امام
 های ابراهیمکتاب  گفته است؛ من راستهایی دارم، من مردی هستم که کتاب  مورد این سخِن او که در ولی

 دارد؟ را هاکتاب  این مثل کسی کردم: و چه ایشان عرض ام( بهخوانده و موسی را

قال: فما للث  أن طرل اللاب طارل َ ان عنده جماعة من أصَحابهخ فقال للغالم: انظر من ذا؟ 
ََل م على أبي علَ  ََالم(د اهلل فرجع الغالمخ فَقال: أبو حنيَفة. َقال: أدخَلهخ َفدَخل فسََ خ فرد  )علَیه السََ

ََالم( ََحابه يحدثهم َلم يلتف  )علیه السَ ََلحك اهلل أتأذن لي يف القعود فأقلل على أصَ خ ثم قال: أصَ
إلَيه. ثم َقال الَثانَية َالَثالَثة فلم يلتَف  إلَيهخ فجلس أبو حنيَفة من غْي إذَنهخ فلَما علم أَنه َقد جلس 

؟ قال: نعم. أن  فقيه أ ل العرالحك اهللخ فقال:  ؟ فقال:  و ذا أصََل  أين أبو حنيفةالتف  إليه فقال:  
يا أبا حنيفة تعرف  تاب اهلل حق معرفتهخ ؟ قال: بكتاب اهلل َسََنة نَيه. قال: فلما تفتيهمقال: 

 ؟ َتعرف الناسو َاملنسو 

غالمش فرمود:  دهد: کسی دِر خانه را کوبید و در این حین، گروهی از یارانش نزدش بودند. بهاو ادامه می
 وارد   وارد کن(. او )او را است. فرمود: حنیفه کرد: ابو و عرض برگشت غالم است؟( در پشت کسی چه )ببین

 بنده دهیدمی خدا تو را به صالح آورد، اجازه گفت: داد. سپس را او سالم جواب  و حضرت   کرد شد و سالم
هی نمی و به کردمی صحبت آنها و با نمود اصحابش رو به)علیه السالم(بنشینم؟ امام  نمود. سپساو توجَّ

هی)علیه السالم(و امام کرد عرض باره و سه دوباره نشست. وقتی  اجازه بدون کرد. ابو حنیفهاو نمی به توجَّ
 او کجا است؟( و فرمود: )ابوحنیفه برگرداند او به سوی نشسته است رو ابو حنیفه که فهمید)علیه السالم(امام

 هستی؟(  عراق اهل فرمود: )آیا تو فقیه)علیه السالم(کند. امام به خیر عاقبت تو را خدا هستم خودم گفت: من

د أ َل الكَتاب  ا حنيَفة َلَقد ادعَي  علمَاً َيَلك َما جَعل اهلل ذَلك إف عَن ا أَب ال: َي ال: نعمخ َق َق
ََلم(اَلْين أنزل عليهم َيَلك َف  و إف عَند الَخاص من ذرَية نَيَنا  ََل  اهلل علَیه َ  َله َ سََ خ ََما )صََ

عز فأخربني عن قول اهلل  -َلَس   ما تقول   -َرثك اهلل من  تابه حرفاًخ فَن  ن   ما تقول  
امَاً  ِمِننيَ ﴿َجَل:  يَس

َ
أ ََ اِلَي  ا َليََ ُْيَا ِفيهََ ََِ ََلَه مَا بني مكَة  (1)﴾سََ ك من األرض؟ قَال: أحسََ أين ذَل
ََالم(َاملدينةخ فالتف  أبو علد اهلل  ََحابه فقال: تعلمون أن النا  يقطع عليهم بني   )علیه السَ إلى أصَ

ََهم َيقتلون؟ َقالوا: ََكَ  أبو   امَلديَنة َمكَة فتؤَخْ أموالهم َف َيأمنون على أنفسََ نعم. َقال: فسََ
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اَن  ِمَناً ﴿َحنيَفةخ فَقال: َيا أَبا حنيَفة أخربني عن قول اهلل عز ََجل:  خ أين ذَلك من  (1)﴾َمن َدَخلََهُ  ََ
ََع املنجنيق على ابن الزبْي يف  ََف حني َضََ األرض؟ َقال: الكعَلة. َقال: أفتعلم أن الحَجاج بن يوسََ

ََكَ خ ثم َقال: َيا أَبا حنيَفة إذا َرد علَيك يشء ليس يف  الكعَلة فقتَله  َان  مَنا فيَها؟ َقال: فسََ
 تاب اهللخ َلم تأت به اآلثار َالسََنة  يف تصََنع؟ فقال: أصََلحك اهلل أقيس َأعمل فيه برأيي. 
ا خْي مَنه  ال: أَن الى فَق ارك َتَع ا تَل ا حنيَفة إن أَل من َقا  إبليس امللعونخ َقا  على ربَن ا أَب ال: َي َق

ََكَ  أبو حنيفَة. فقَال ه من طني. فسََ ار َخلقَت ا حنيفَة أيمَا أرجس اللول أَ خلقتين من َن ا أَب : َي
الجنابة؟ فقال: اللول. فقال: النا  يغتسََلون من الجنابة َف يغتسََلون من اللولخ فسََك . فقال: 
يا أبا حنيفة أيما أفضََل الصََالة أم الصََوم؟ قال الصََالة. فقال: فما بال الحائض تقوََ صََومها َف 

 . (2)تقو صالتها؟ فسك  ..... الحديث(

و  خداوند کتاب  گفت: با دهی؟(می فتوا آنها به چیزی فرمود: )بر اساس چه)علیه السالم(امام گفت: آری.
ت شناسی و ناسخ و را آن گونه که باید، می اباحنیفه! آیا قرآن فرمود: )ای)علیه السالم(پیامبرش. امام سنَّ

 علمی را نمودی. وای دعایابا حنیفه! ا فرمود: )ای)علیه السالم(دانی؟(. گفت: آری. اماممنسوخش را می
برتو! و این  نداد. وای قرار کرد نازل آنها بر را آن خداوند که کتاب  جز اهل کسی نزد را علم این تو! خداوند بر

، نزد کس دیگری نیست و خداوند )صلی الله علیه و آله و سلم(علم جز نزد افراد خاصی از فرزندان پیامبر ما
ـ از این سخن که هرگز نیستیکنی ـحرفی از کتابش را به تو ارث نداده است. اگر این گونه هستی که ادعا می

وجل  مرا خبر ده که کدام قسمت از زمین  (3)(ها و روزها سفر کنیدها ایمن از گزند، شبدر آن راه ﴿خداوند عزَّ
و  نمود اصحابش به رو)علیه السالم(آورم. اماممی شمار به و مدینه مكه مابین نسرزمی را آن است؟ گفت: من

 و حتی شودمی برده آنها و دارایی کنندمی قطع و مدینه مكه بین در بر مردم را راه که دانیدمی فرمود: )شما
ت )علیه شد. امام ساکت گفتند: این گونه است. ابو حنیفه شوند(. اصحابمی و کشته ندارند هم جانی امنیَّ

وجل  فرمود: )ایالسالم(   ( 4)(هر که به آن داخل شود، ایمن است ﴿ابا حنیفه! در مورد این سخن خداوند عزَّ
هنگامی  دانیفرمود: )می)علیه السالم(است. امام مرا باخبر نما که کدام نقطه از زمین است؟(. گفت: کعبه

 بود؟( ایمن آنجا در او رسانید؛ آیا قتل به و او را در کعبه داد رزبیر قرا ابن سمت به را منجنیق یوسف بن حجاج
 کتاب  در که شود وارد چیزی بر تو حنیفه! اگر ابا فرمود: )ای)علیه السالم(امام ماند. سپس ساکت حنیفه ابو

ت در و همچنین نباشد خدا  کند بخیر عاقبت را تو گفت: خدا ؟(کنیمی باشد، چه اش نیامدهو اخبار درباره سنَّ
 که کسی ابا حنیفه! اولین فرمود: )ای)علیه السالم(کنم. اماممی عمل و نظر خود رأی و به نمایممی قیاس
من از او بهترم. مرا از آتش  ﴿و گفت:  کرد قیاس متعال خداوند برابر بود که در ملعون ابلیس نمود قیاس
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پلیدتر  یک حنیفه! کدام ابا فرمود: )ای)علیه السالم(امام سپسشد.   ساکت ، ابو حنیفه  ﴾ آفریدی و او را از گل
خیر(.  ادرار و از کنندمی غسل جنابت از فرمود: )مردم)علیه السالم(جنابت؟( گفت: ادرار. امام یا است: ادرار

یه )علگفت: نماز. امام روزه؟( یا است: نماز برتر یک فرمودند: )کدام)علیه السالم(شد. امام ساکت ابوحنیفه
ماند.... تا  ساکت خیر؟( ابو حنیفه را و نمازش کندمی قضا را اشروزه حائض زن چرا فرمود: )پسالسالم(

 (1)پایان حدیث.

يا قتادة أن  فقال:    )علیه السََالم(َعن زيد الشََحامخ قال: )دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر  
؟ بلغين أنك تفسَر القر ن :  )علیه السَالم(؟ فقال:  كْا يزعمونخ فقال أبو جعفر  فقيه أ ل اللصَرة

..   فَن  ن  تفسره بعلم فأن  أن خ َأنا أسألك:  )علیه السالم(فقال له قتادة: نعم فقال له أبو جعفر  
َيحك يا قتادة! إن  ن  إنما فسََرت القر ن من تلقاء نفسََك :  )علیه السََالم(إلى أن قال أبو جعفر 

ََرته من الرجالخ فقد  لك  َأ لك  َيحك يا قتادة! ف قد  لك  َأ لك خ َإن  ن  قد فسَ
 .(2)(إنما يعرف القر ن من خوطب به

)علیه شد. امام وارد)علیه السالم(باقر امام بر دعامه از زید شحام روایت شده است که گفت: قتادة بن
 پندارند. اماممی کرد: اینچنین عرض هستی؟( قتاده بصره اهل فقیه قتاده! آیا تو فرمود: )ایالسالم(

 تو فرمود: )اگر)علیه السالم(گفت: بله. امام کنی؟( قتادهمی تفسیر قرآن امفرمود: )شنیده )علیه السالم(باقر
 فرمود: )وای)علیه السالم(امام اینكه پرسم؟( .... تا می تو از تو، همانی و من پس کنیمی تفسیر علم با را آن
 هالکت به را دیگران هالک شدی و خود نمودی، تفسیر خودت  با نظر فقط را قرآن تو قتاده! اگر ای تو بر

 رساندی. ای هالکت به را خود را هالک کردی و دیگران نمودی تفسیر حدیث ناقالن را از آن افكندی، و اگر
 ( 3)است(. شده نازل او بر که داندمی کسی فقط را قتاده! قرآن ای تو بر وای

اً  ََلمي أن علَي ََالم(عن عَلد الرحمن السََ ه السََ ََو من  مر على َقاضخ فَقال: ) )علَی أتعرف الَناسََ
 . (4)( لك  َأ لك  تأَيل  ل حرف من القر ن على َجوه؟ قال: فخ فقال: املنسو 
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 ناسخ فرمود: )آیا  او کرد. به  گذر قاضی یک بر)علیه السالم(علی امام که کندمی نقل سلمی الرحمن عبد
 هالکت به را و دیگران شدی فرمودند: )هالک)علیه السالم(کرد: خیر. امام عرض شناسی؟(می منسوخ از را

 ( 1)مختلف است(. هایبر صورت  قرآن حرف هر افكندی. تأویل

 أنه قال فبن الجهم: )اتق اهللخ َف -يف حديث   -  )علیه السالم(عن أبي الصل  الهرَيخ عن الرضا  
ل  تاب اهلل برأيكخ فان  اهلل يقول:  َ اِسُخوَن يِف الرِعلرمِ ﴿ تؤ الرس ََ  ُ يَلهُ ِإفس اّلل  َِ

ر
َلُم َتأ َما َيعر ََ﴾)(2). 

کند که در حدیثی به ابن جهم فرمود: )تقوای الهی پیشه نقل می)علیه السالم(ابو صلت هروی از امام رضا
داند و آنان که قدم تأویل آن را جز خدای نمی  ﴿فرماید:  کن و کتاب خدا را به رأی خود تأویل ننما که خداوند می

 ( 3). ﴾انددر دانش استوار کرده

َمن  ْه القصَص َما سَلقها من رَايات ينتا اليقني بأف  يمكن ألحد أن يفيت النا  أَ يفسَر 
القر ن برأيه إن لم يكن من الْين يعلمون محكم القر ن من متشَابهه َناسَخه من منسَوخهخ َإن  

يامة إلى يوم الق  )صَل  اهلل علیه َ  له َ َسلم( ْا العلم خاص بالْرية املعصَومة َ م خلفاء الرَسول  
 .)علیهم السالم(األئمة َاملهديون 

شود که اگر کسی جزو کسانی که ها و روایاتی که پیش از آن گذشت، این یقین حاصل میاز این داستان
تواند برای مردم فتوا دهد یا قرآن را دانند نباشد، نمیمحكم قرآن را از متشابِه آن و ناسخ آن را از منسوخش می

)صلی الله علیه ی معصوم است؛ همان جانشینان پیامبرید، و این علم، مختص ذریهبه رأی خویش تفسیر نما
 .)علیهم السالم(تا روز قیامت، ائمه و مهدیین و آله و سلم(

ََوم  ة املعصََ ََومني  و معرَف الحجا املعصََ ه القر ن َب ََاَب ََاص علم متشَََ َإن  من حكمَة اختصَََ
ََطرار إلى طَاعَته لَعدم َجود َباب إلى معرَفة القر ن غْيه خ َلن ال َيدعي اإلَماَمة  َل من َ ب َافضََ

َدب؛ ألن  من يفعل ذلك سَيجد نفسَه يف بحار من األمواج املتالطمةخ َسَيظهر تناقضَه َاضَطرابه 
 يف تفسْي القر ن  نار على علم ملن لهم قلوب يفقهون بها.

تاز جمله حكمت های معصوم، شناختن معصوم و ضرورت های اختصاص داشتن علم متشابه قرآن به حجَّ
باشد و نیز به آن جهت برداری از او است؛ از آن رو که غیر از او باب دیگری برای شناخت قرآن نمیبه فرمان
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که هر کسی که قال و قیلی دارد، ادعای امامت نكند؛ چرا که هر کس چنین کند، خود را میان دریاهایی از 
ون آتشی برای کسی که قلبی برای امواج پر تالطم خواهد یافت و تناقض و آشفتگی او در تفسیر قرآن چ

 فهمیدن دارد، آشكار خواهد شد.

يف احتجاجه على زنديق سََََأله عن  يات متشََََابهة من القر نخ   )علیه السََََالم(عن أمْي املؤمنني  
ََالم(إلى أن َقال  -َفأَجاَبه  : )ََقد جَعل اهلل للعلم أ اًل َفرض على العَلاد َطاعتهم بقوله: -  )علَیه السََ
﴿ ََ  َ ِطيُعوار اّلل 
َ
ِر ِمنُكمر أ مر

َ
ِلي األ َر
ُ
أ ََ وَل  ََُ سََ ِطيُعوار الرس

َ
ِلي ﴿خ َبقوله:  ﴾أ َر

ُ
ِإَلى أ ََ وِل  ََُ سََ َُه ِإَلى الرس َلور َردُّ ََ

ُهمر  هُ ِمنر َتنِلُطونََ ََر يَن َيسََ ِْ
هُ الَس ُهمر َلَعِلَمَ ِر ِمنر مر

َ
ه: ﴾األ اِدِقنيَ ﴿خ َبقوَل ََس ُ ونُوار َمَع الصَََ ََ  َ خ ( 1) ﴾ اتسُقوار اّلل 

ُخوَن يِف الرِعلرمِ ﴿َبقوَله:   ََِ اسََ الرس ََ  ُ هُ ِإفس اّلل 
يلََ َِ
ر
أ َلُم تََ ا َيعر مََ ا﴿خ َبقوَله:  ﴾ََ برَواِبَهَ

َ
ُتوار الرُلُيوَت ِمنر أ

ر
أ خ (2)﴾ََ

َََياؤ مخ فكَل عَمل من أعَمال الخْي  ََتودعَها األنََياءخ َأبوابَها أَصََ َالليوت  ي بيوت العلم اليت اسََ
ود مخ َحدَد م َشَرائعهمخ َسَننهمخ َمعالم دينهم مردَد غْي يجري على غْي أيدي األَصَياء َعه

مقلولخ َأ له بمحل  فر َإن َشملهم َصفة اإليمانخ ثم إن اهلل قَسم  المه ثالثة أقَسام : فجعل 
قَسماً منه يعرفه العالم َالجا لخ َقَسماً ف يعرفه إف من َصفا ذ نه َلطف حَسه ََصح تميزيه ممن 

 ف يعلمه إف اهلل َمالئكته َالراسََخون يف العلم. َإنما فعل ذلك شََرح اهلل صََدره ل،سََالمخ َقسََماً 
ََول اهلل  ََتولني على مْياث رسََ ََلم(لنال َيدعي أَ ل الَلاَطل املسََ ََل  اهلل علَیه َ  َله َ سََ من علم   )صََ

ََتكربَا عن  ََطرار إلى افئتمام بمن َلي أمر م فاسَ الكتاب ما لم يجعله اهلل لهمخ َليقود م افضَ
 .(3)طاعته .. الحديث(

بر کافری آمده است که از او در مورد آیات متشابهی از قرآن سؤال )علیه السالم(در احتجاج امیر المؤمنین
خداوند برای ِعلم، اهلی قرار داد و با این سخن خود پاسخش را داد تا اینكه فرمود: ))علیه السالم(کرد و امام

ت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و همچنین از اولو از خداوند اطاع ﴿: فرموداطاعت از آنها را بر بندگان واجب 
 امر حقیقت کردند،می رجوع اًلمرشان اولو و پیامبر به آن در اگر آنكه حال و﴿: با این سخن خودو ، (اًلمرتان

در  ﴿  و همچنین با این آیه،    ﴾ گویان باشیداز خدا بترسید و همراه با راست  ﴿  همچنینو  ،    ﴾ یافتنددرمی آنان  از  را
و از درها  ﴿ و با این سخن،  ﴾ اندداند و آنان که قدم در دانش استوار کردهحالی که تأویل آن را جز خداوند نمی

ی د و درهای آن نیز اوصیاهای علم است که به اوصیا سپرده شها، خانهو منظور از خانه،  ﴾ ها درآییدبه خانه
تآنها می ها و َمعالم باشند؛ بنابراین هر عملی که از مسیری غیر از این برگزیدگان و وًلیت و حدود و شرایع و سنَّ

 
 . 119التوبة :  -1
 . 189البقرة :  -٢
 . 194ص ٢7وسائل الشیعة )آل البیت( : ج -3
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باشند حتی اگر صفت دین آنها انجام نشود، مردود و غیر قابل قابل قبول است و اهل آن در جایگاه کفر می
سپس خداوند کالم خود را به سه دسته تقسیم نمود: قسمتی از آن را طوری قرار  ایمان بر آنها اطالق گردد....

ش  داد که عاِلم و جاهل از آن اطالع دارند، و قسمتی دیگر از آن را جز کسی که ذهن خود را پاک کرده و حسَّ
ردن اسالم شان را برای قبول کرا لطیف و انتخابش را صحیح نگه داشته باشد، همان کسانی که خداوند سینه

کند و قسمتی دیگر که غیر از خدا و مالئكه و استواران در علم، کسی دیگر از آن اطالع ندارد. گشود، درک نمی
)صلی الله علیه خداوند متعال فقط به این جهت این تقسیمات را ایجاد نمود تا اهل باطلی که بر میراث پیامبر

ط شدند نتوانند ادعای چنین عِ  و آله و سلم( لمی را نمایند؛ خداوند این علم را در آنها قرار نداد، تا مجبور مسلَّ
ر از اطاعتش روی  (1)(.گردان شدند، رو کنند....شوند به سوی ولیَّ امرشان که با تكبَّ

للقر ن يف  ل زمانخ َف يعرف  ْا التأَيل إف اإلمام الحجة املنصََب من   تأَيالً بل رَي أن  ناك  
 اهلل تعالى: 

ت ت که برای قرآن در هر زمان، تأویلی است و کسی این تأویل را نمیروایت شده اس داند مگر امام حجَّ
 منصوب شده از جانب خداوند متعال:

يقول: )إن للقر ن تأَياًلخ فمنه ما    )علیه السََالم(عن إسََحال بن عمارخ قال: سََمع  أبا علد اهلل  
 .(2)قد جاء َمنه ما لم يجيءخ فَذا َقع التأَيل يف زمان إمام من األئمة عرفه إمام ذلك الزمان(

ار می فرمود: )قرآن را تأویلی است که برخی شنیدم که می)علیه السالم(گوید از امام صادقاسحاق بن عمَّ
محقق نگشته است، پس هرگاه تأویل آن در زمان هر امامی محقق شود از آن آمده و برخی از تأویل آن هنوز 

 ( 3)داند(.امام آن زمان، آن تأویل را می

َبهْا يتلني أن تأَيل القر ن َمعرفة املحكم من املتشابه مختص باإلمام املعصوم من أَصياء  
 خ َف يمكن أن يعرف عن غْيه أبداً. )علیهم السالم(الرسول محمد 

 
 . 194ص  7٢آل البیت(: ج وسایل الشیعه ) - 1
 . 196ص ٢7وسائل الشیعة )آل البیت( : ج -٢
 . 196ص  ٢7وسایل الشیعه )آل البیت(: ج  - 3
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ی امام معصوم از اوصیای حضرت شود که تأویل قرآن و شناخت محكم از متشابه، ویژهلوم میاز اینجا مع
 است و امكان ندارد کسی غیر از او آن را بداند. )صلی الله علیه و آله و سلم(محمد

َيتلني أيضَاً من الرَاية السَابقََََََة أن  تأَيل القر ن يف عصَر الظهور ف يعرفه إف اإلمََََََام املهدي 
خ َبهْا نعرف أن )علیه السَالم(أَ من اتصَل به اتصَافً ملاشَراً َتحمل ذلك العلم منه    السَالم(  )علیه

ََالم(اإلمام املهدي   ََل به يعرف عن طريق إفحامه لجميع العلماء يف معرفة علم   )علیه السَ أَ من اتصَ
ََ  أَجداده إَمامتهم عن طريق ذَلك العلم الَخاص بهم  هم )علی متشَََََاَبه القر ن َإحكَاَمهخ  َما اث

 .السالم(

)صلی الله علیه و آله گردد که تأویل قرآن در عصر ظهور را فقط امام مهدیهمچنین، از این روایت معلوم می
 )صلی الله علیه و آله و سلم(یا کسی که به طور مستقیم با او در ارتباط است و این علم را از آن حضرت  و سلم(

یا کسی که  )صلی الله علیه و آله و سلم(یابیم که امام مهدیداند و به این ترتیب درمیبه دست آورده است می
مرتبط با او است، از طریق به خاموشی کشاندن تمام علما در معرفت و شناخت علم متشابه قرآن و استوار 

ی شان را از طریق همین علم که خاص و ویژهشود؛ همان گونه که اجداد او امامتساختن آن، شناخته می
 اثبات رسانیدند. آنها است، به

فعلى املتَصدين َالْين يدعون املرجعية مناقَشة الَسيد أحمد الحَسن يف  ْا العلم املقد خ فَن 
عجزَا عن ذلك أَ لم يسَََتجيلوا لْلك يثَ  حق السَََيد أحمد الحسَََنخ َإنه َيص َرسَََول اإلمام 

ل  اهلل علیه َ  له َ )صَ ؛ ألن  ْا العلم ف يكون إف عند أََصياء الرَسول محمد  )علیه الَسالم(املهدي  
  ما صرح  به الرَايات املتواترة. سلم(

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َالصالة َالسالم على محمد َ له األئمة َاملهديني.

 الشيو نا َم العقَيلي 

           َ . ل 1429   

ت دارند ًلزم است با سید احمدالحسن در  خصوص این علم پس بر متصدیان و کسانی که ادعای مرجعیَّ
مقدس به بحث بپردازند. اگر آنها از این عمل ناتوان باشند یا این دعوت را اجابت نكنند، حقانیت سید 

است؛ چرا که همانطور که )علیه السالم(ی امام مهدیشود؛ اینكه او وصی و فرستادهاحمدالحسن اثبات می
یافت  )صلی الله علیه و آله و سلم(رت محمداند، این علم فقط نزد اوصیای حضروایات متواتر تصریح کرده

 شود.می
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 والحمد لله رب العالمین، و الصالة و السالم علی محمد و آله اًلئمة و المهدیین.
 شیخ ناظم العقیلی

 هـ.ق  14٢9
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 شدیدی که دل در آن ناتوان گردد(.)چه بسیار اندوه )علیه السالم(: معنای سخن امام حسین 1٢٢پرسش 

 ؟ (1): ) م من  رب يضعف فيه الفؤاد( )علیه السالم(: ما معي  الم الحسني 122سؤال/ 

)چه بسیار اندوه شدیدی  (٢)که فرمود: »َکْم ِمْن َکْرٍب َیْضُعُف فیِه اْلُفؤاُد«)علیه السالم(سخن امام حسین 
 ست؟که دل در آن ناتوان گردد( به چه معنا ا

 الجواب:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

يف  ْا الكالم الْي يناجي به اهلل سَلحانه َتعالىخ َيشَكو إليه حزنه   )علیه السَالم(الحسَني  
أن يرى بعين -فَالكرب  و:  م النفس َحزنهَا -العميق  هخ َب ََاَب ل يَني  عظيم مصَََ يَه اللَاطَل يقَت

ََتقالل بها  ََان على افسَ ََيلة اليت ف يقوى فؤاد إنسَ الحقخ َيظهر عليه يف تلك اللحظاتخ َتلك املصَ
 َالقيام بهاخ َ و يمتلئ بْلك الحزن العميقخ إف أن يسدده اهلل سلحانه َيقويه بحوله َقوته. 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد لله رب العالمین، و صلی الله   علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
کند و از اندوه در این سخن که با خداوند سبحان و متعال مناجات و راز و نیاز می)علیه السالم(امام حسین 

های عظیمش را بیان مصیبت »کرب« یعنی؛ هم و غمَّ نفس و اندوه آنکند ـعمیقش به درگاه او ِشكِوه می
گردد، و این کشد و در آن لحظات، بر آن پیروز میبیند باطل حق را میینكه با چشمان خود میدارد. امی

تواند آن را تاب آورد و در مقابلش مقاومت کند، در حالی که آن حضرت مصیبتی است که قلب انسان نمی
 توانش، تقویتش نماید.  ماًلمال از این اندوه عمیق است مگر اینكه خدای سبحان او را توفیق دهد و با نیرو و

 
 .4ص 45بحار األنوار : ج -1
 .4ص  45بحار اًلنوار: ج  -٢



 33                                                                                 (راابع املتشاهبات)اجلزء ال

   
 

ََني  ََالم(َفالحسََ ََلَحاَنه َتَعالى: إلهي ف َطاَقة لي على حَمل َ ْا   )علَیه السََ  َأَنه يقول هلل سََ
 يقول: )ف قوة إف باهلل(. )علیه السالم(الكرب العظيم إف بحولك َقوتكخ فكأن  الحسني 

ل این اندوه به خداوند سبحان و متعال می)علیه السالم(گویی امام حسین   گوید: خدای من! من طاقت تحمَّ
ت تو؛ و گویی امام حسین   ة اًلَّ بالله )هیچ نیرویی می)علیه السالم(بزرگ را ندارم مگر با حول و قوَّ فرماید: ًل قوَّ

 نیست مگر از جانب خداوند(.

****** 

 الله را همراهش برد؟ ش عبدخوار  طفل شیر)علیه السالم(: چرا امام حسین 1٢3پرسش 

إلى جيش   )علیه السَالم(طفله علد اهلل الرضَيع    )علیه السَالم(ملاذا أخرج الحسَني    :123سَؤال/  
 أنهم سوف يقتلونه؟ )علیه السالم(يزيد )لعنه اهلل( ليطلب له املاء؟ َ ل  ان يعلم 

لشكر یزید لعنه الله برد تا برایش آب الله را به سمت  خوارش، عبد طفل شیر)علیه السالم(چرا امام حسین 
 دانست او را به قتل خواهند رسانید؟درخواست کند؟ و آیا آن حضرت می

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

 م أنه يقتل.أخرج رضيعه ليطلب له املاءخ َ ان يعل )علیه السالم(الحسني 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
فرزند شیرخوارش را برد تا برایش درخواست آب کند در حالی که آن حضرت )علیه السالم(امام حسین  
 شود. دانست او کشته میمی
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ََيَطان )لعَنه (1)َلاَطل جوَلة َللحق دََلة  َاعلم أن  لل خ َلكي تتم جوَلة الَلاَطل فالَبد لجَند الشََ
ََون  ََتفرغوا ما يف جعلتهم َ م يخوضََ ََوا يف  ل  اَية مظلمةخ َفبد لهم أن يسََ اهلل( أن يخوضََ

 املعر ة مع جند اهلل.

و برای اینكه جوًلن باطل به نهایت خود برسد، لشكر  ،(٢)و بدان که باطل را جوًلنی است و حق را دولتی
ی تاریكی فرو روند و باید در نبرد با لشكر خدا، هر آنچه را که شیطان که خداوند لعنتش کند باید در هر ورطه

 اند از خود بروز دهند.ور شدهدر چنته دارند و هر آنچه را که در آن غوطه

ف عنكم الكثْي الكثْي مما ف طاقة لكم   )علیه السََالم(الحسََني  َاعلم أن  مصََاب  قد خف 
 على حمله من  لم الظاملنيخ لتنالوا رضا اهلل سلحانهخ َيدخلكم جنات تجري من تحتها األنهار. 

های بسیار بسیار زیاد ظالمان که شما را ، از شدت ظلم)علیه السالم(های امام حسین و بدان که مصیبت
ل هایی که نهرها ت تا به رضای خدای سبحان دست یابید و شما را در بهشتشان نیست، کاسته اسیارای تحمَّ

 از زیر آن جاری است داخل نماید.

دماء م بدمه الَشريف املقد خ َفدى نَساء م َأعراضكم   )علیه الَسالم(لقد فدى الحَسني  
خ ها الَسالم( )علیخ َ ي زينب  )علیها الَسالم(بخْي نَساء العاملني من األَلني َاآلخرين بعد أمها فاطمة  

 َفدى أبناء م بالرضيع. 

های شما کرد و برترین زنان عالم از اولین خون شریِف مقدس خود را فدای خون)علیه السالم(امام حسین 
است را فدای زنان و  )علیها السالم(، که زینب )علیها السالم(و آخرین پس از مادرش حضرت فاطمه 

 ای فرزندان شما نمود. های شما گردانید و شیرخوارش را فدناموس

ََالم(َاإلمام املهدي  ََل   )علیه السَ ََكني أ   خلق اهلل رقابنا مثقلة بفضَ َأنا العلد الفقْي املسَ
قد أثقل  هري خ َف طاقة لي بوفائه إف أن   )علیه السَََالم(خ َدين الحسَََني  )علیه السَََالم(الحسَََني  

 يوفيه اهلل عين. 

 
 . 403: )للباطل جولة(، وقال: )للحق دولة( عیون الحكم والمواعظ : ص )علیه السالم(قال أمیر المؤمنین  -1
 . 403«. عیون الحكم و المواعظ: ص حق، دولتی داردفرماید: »« و همچنین می باطل را جوًلنی استفرماید: »امیر المؤمنین می  -٢
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ی و مِن بنده)علیه السالم(ی خلق خدا بر دوش امام مهدی تر از همهبیش)علیه السالم(باِر فضل حسین 
کند و تاب و توان ادای آن بر پشتم سنگینی می)علیه السالم(کند، و دین حسین فقیر و مسكین سنگینی می

 را ندارم مگر اینكه خداوند خودش یاریم فرماید.

ََالم(َاعلم أن  اإلمام املهدي  ََني    )علیه السََ ََالم()علیه اعندما يقول للحسََ ألبكينك بدل : )لسََ
فدى قضَية اإلمام   )علیه السَالم(خ يقولها على الحقيقة ف امللالغةخ َ ْا ألن  الحسَني  (1)(الدموع دماً 
)علیه بدمه الشريف َبنفسه املقدسةخ فجعل نفسه فداء لقضية اإلمام املهدي    )علیه السالم(املهدي  
خ فهو ذبيح اهللخ أي  ما أنك عندما تَين بيتاً تفدي له  َشاًخ  ْلك اهلل سلحانه َتعالى السالم(

 . )علیه السالم(ملا بي عرشه َسماَاته َأرضه جعل فداء ا الحسني 

: »بر تو به جای فرمایدمی)علیه السالم(ی امام حسین دربارهلسالم()علیه ابدان، هنگامی که امام مهدی 
)علیه فرماید نه از روی مبالغه، این امر بدین خاطر است که امام حسین حقیقتاا می (٢)گریم«اشک خون می

گردانید و خودش را )علیه السالم(ی امام مهدی خون شریف خود و نْفس مقدسش را فدای قضیهالسالم(
طور که شما وقتی نمود. آن حضرت ذبیح الله است؛ یعنی همان)علیه السالم(ی امام مهدی ضیهفدای ق

کنی، خداوند سبحان و متعال نیز هنگامی که عرش خود و اش میسازی یک گوسفند قربانیای میخانه
 ها کرد. را فدای آن)علیه السالم(پا نمود، حسین  هایش و زمینش را برآسمان

 ي قضََية اهلل َخاتمة اإلنْار اإللهيخ َ ي قضََية عر    )علیه السََالم(م املهدي  َقضََية اإلما
برٍح َعِظيٍم﴾اهلل سَََلحانه َملكه َحا ميته يف أرضَََهخ قال تعالى:  ِْ َناُه ِب َفَدير ََ أي بالحسَََني  (3)  ﴿

 ل.خ فسالم على ذبيح السالم َالحق َالعد)علیه السالم(خ َاملفدى  و اإلمام املهدي )علیه السالم(

ی ی خداوند و سرمنزل ِانذار الهی است، و همان قضیههمان قضیه)علیه السالم(ی امام مهدی قضیه
ای و او را به فدیه ﴿: فرمایدباشد. حق تعالی میعرش خدای سبحان و ُملک او و حاکمیت او در زمینش می

 
 .  )علیه السالم(، من کالم لإلمام المهدي 501، المزار للمشهداني : ص 153ص 1مكیال المكارم : ج -1
 .، از سخنان امام مهدی501؛  مزار مشهدانی: ص 153ص  1مكیال المكارم: ج  -٢
 .  107الصافات :  -3
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و کسی که فدیه برایش انجام شده، امام مهدی )علیه السالم(؛ یعنی با امام حسین    (1)()قربانی( بزرگ بازخریدیم
 است؛ پس سالم بر قربانی صلح و حق و عدالت باد.)علیه السالم(

ذبيح اهللخ   )علیه السََالم(ذبيح اإلسََالمخ  ما أن  الحسََني   )علیه السََالم(َاعلم أن  علياً األ رب  
 َالحمد هلل َحده.

ذبیح الله است. )علیه السالم(طور که امام حسین  ذبیح اسالم است همان)علیه السالم(و بدان که علی اکبر  
 و الحمد لله وحده.

****** 

َهاَر آَیَتْیِن َفَمَحْوَنا آَیَة اللْیِل....﴿ی : معنای آیه۱۲۴پرسش   ﴾َوَجَعْلَنا اللْیَل َوالنَّ

ََؤال/  ه تَعالى: 124سََ َة ﴿: َما معي قوَل ا  يََ َجَعلرَن ََ ِل  َة اللسيَر ا  يََ َن ِ َفَمَحور
اَر  َيَتنير َه النس ََ َل  ا اللسيَر َجَعلرنََ ََ

ُ لس يَشر  ََ ََاَب  الرِحسََ ََ ِننَي  ََِّ َلُموا َعَدَد السََ ِلَتعر ََ اًل ِمنر َربُِّكمر  ََر َرَتُغوا َفضََ َرةً ِلَت ََِ هاِر ُملرصََ لرناُه النس ََس ٍء َفصََ
ِصيالً   ؟ (2)﴾َتفر

شب و روز را دو آیت از آیات خدا قرار دادیم. آیت شب را تاریک ﴿معنای این سخن خداوند متعال چیست: 
ر داشته است برخیزید و شمار سال ها و حساب گردانیدیم و آیت روز را روشن تا به طلب رزقی که پروردگارتان مقرَّ

 ؟ ( 3)﴾ایمرا بدانید و ما هر چیزی را به تفصیل بیان کرده

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

نا  َيَة اللسيرلِ ﴿: )علیه السالم(عن أبي بصْي عنه   . (4)قال: ) و السواد الْي يف القمر( ﴾خَفَمَحور

 
 . 107صافات:  - 1
 .1٢اْلسراء :  -٢
 .1٢إسراء:  - 3
 . ٢83ص  ٢تفسیر العیاشي : ج -4
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 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد لله رب العالمین، و ص  لی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
 ( 1)فرمود: »همان سیاهی در ماه است«.   ﴾آیت شب را تاریک گردانیدیم ﴿: )علیه السالم(ابو بصیر از امام

ََالم(َ ََْلك عن أمْي املؤمنني  ََواد اَلْي يف القمرخ َقال   )علَیه السََ َنل عن السََ ََُ )علَیه عَندَما سََ
نا  َيَة اللسيرِل﴾ و قو: )السالم(  .  ية الليل  ي القمرخ َ ية النهار  ي الشمس. (2)( له تعالى: ﴿َفَمَحور

هنگامی که از سیاهی که در ماه است پرسیده شده، روایت شده )علیه السالم(همچنین از امیرالمؤمنین 
منظور از  (3)«.  ﴾آیت شب را تاریک گردانیدیم ﴿فرماید: است که فرمود: »همان سخن حق تعالی است که می

 باشد.نشانه شب، ماه و نشانه روز، خورشید می

َالقمر  و ب مظلم يأخْ نوره من الشَمسخ َالشَمس نجم موَء. َيف َجود  ييت الشَمس 
َالقمر َالليل َالنهار املستب على غياب أحدا ما َبزَغ األخرى دليل َاضح على التنظيم التفصيلي 

ُ لس يَشر قيق الد ََ لرناهُ  ءٍ ﴿ ِصيالً  َفصس  .﴾َتفر

ای است درخشان. در وجود داشتن دو گیرد و خورشید ستارهای است که نورش را از خورشید میماه، سیاره
شان نهان شدن یكی و برآمدن دیگری است، دلیلی روشن ی خورشید و ماه، و شب و روز که حاصلآیه و نشانه

 ایم﴾.و ما هر چیزی را به تفصیل بیان کرده﴿باشد میمنظم ی دقیِق بر یک سامانه

)صَل  اهلل علیه َيف باطن اآلية: فَن  الشَمس  و الحجة على الخلقخ َالقمر َصَيهخ فرسَول اهلل  
 و القمرخ َ كْا يف  ل زمان الشَََمس الحجة   )علیه السَََالم( و الشَََمسخ َعلي    َ  له َ سَََلم(

على الخلقخ َالقمر الويص الََْي يََأخََْ من الحجََة على الخلق. َالليََل  و الظالم َالظلم َدَلََة 
 .(4)الظاملنيخ َالنهار  و النور َالعدل َدَلة الحق 

 
 . ٢83ص  ٢تفسیر عیاشی: ج  - 1
 . ٢83ص  ٢تفسیر العیاشي : ج -٢
 . ٢83ص  ٢تفسیر عیاشی: ج  - 3
أوضح الله به للناس دینهم،  )ص(قال: سألته عن قول الله: )والشمس وضحاها( قال: الشمس رسول الله  )علیه السالم(عن أبي بصیر عن أبي عبد الله  -4

فیجلي     )ص(، قلت: )والنهار إذا جالها( قال: ذاك اْلمام من ذریة فاطمة )ع(، یسأل رسول الله  )علیه السالم(قلت: )والقمر إذا تالها( قال: ذاك أمیر المؤمنین  
   )ص( ه الله سبحانه عنه فقال: )والنهار إذا جالهـا(. قلت: )واللیل إذا یغشاها( قال: ذاك أئمة الجور الذین استبدوا باألمر دون آل رسول الل لمـن سأله ، فحكی
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ت بر خلق است و ماه وصیَّ او می )صلی الله علیه دا  باشد. بنابراین پیامبر خدر باطن آیه: خورشید همان حجَّ
ماه. به همین ترتیب در هر زمان خورشید عبارت است از )علیه السالم(خورشید است و امام علی  و آله و سلم(

ت بر خلق بر می ت بر خلق و ماه، وصیَّ او که از حجَّ گیرد. شب همان تاریكی، ستم و دولت ستمگران حجَّ
 ( 1)باشد.است، و روز نیز عدل و دولت حق می

نا  َيَة اللسيرل﴾﴿َفَمحَ  :  ية الليل  و القمرخ َ و الويص َالحجة على الخلق أيضاًخ َمحوه أي إن  ور
ََب  ََلحانه َتعالىخ َلْلك نسَ الظلم َالظالم يغطي حقه َيمنعه إياهخ َف يجري يشء إف بأمر اهلل سَ

 ما  و الحال  ْا األمر إليه َسلحانه َتعالىخ فلو َشاء َسلحانه أ هر  ية الليل َ و القمر َالويصخ  
 . )علیه السالم(يف زمن اإلمام املهدي 

ت بر خلق نیز می : نشانه﴾ آیت شب را تاریک گردانیدیم ﴿ باشد، و شب، همان ماه است و او وصی و حجَّ
دارد، و از آنجا که هیچ امری جز به پوشاند و از او باز میتاریک گردانیدن او یعنی ستم و تاریكی، حق او را می

 گردد، این امر به او سبحان و متعال نسبت داده شده، و اگر خداوندامر خداوند سبحان و متعال جاری نمی
گردانید که او همان ماه و وصی است؛ کما اینكه اکنون در زمان خواست نشانه شب را ظاهر میسبحان می
 باشد.همین گونه می)علیه السالم(امام مهدی 

َرةً﴾ ََِ هَاِر ُملرصََ َة النس ا  يََ َن
َجَعلر ََ ا يظهر أمره على ﴿ دَم ََمس َالحجَة على الخلق عَن : َ ي الشََ

 َتنصاع لحقه النا .رؤَ  األشهادخ َتطأطأ له الرؤَ خ 

ت بر خلق می  :  ﴾ و آیت روز را روشن گردانیدیم  ﴿ باشد، آنگاه که امرش را برای همگان منظور، خورشید و حجَّ
 شوند.آید و مردمان در برابر حقش تسلیم و مطیع میسازد و سرها در برابرش فرود میآشكار می

 
ل: یغشي ظلمة اللیل ضوء بالظلم والجور، وهو قوله: )واللیل إذا یغشاها(، قا    )ص(أولی به منهم، فغشوا دین رسول الله      )ص(وجلسوا مجلساا کان آل رسول الله  

 . 70ص ٢4النهار ...( بحار األنوار : ج
رسول ، خورشید﴾ سؤال کردم. حضرت فرمود: »آن سوگند به آفتاب و روشنی ﴿ی این سخن خدا درباره  )ع(عبد الله امام جعفر صادق گوید از ابو بصیر می ابو -1

﴾. و سوگند به ماه چون از پی آن بر آید﴿....«. عرض کردم:  شان را روشن ساختبرای مردم دین، ی آناست که خدا به وسیله )صلی الله علیه و آله و سلم(خدا
است، که از رسول   (. فرمود: »منظور، امام از فرزندان فاطمهو سوگند به روز چون آن را روشن کند﴿«. عرض کردم:  است  )ع(امیرالمؤمنین،  آنحضرت فرمود: »

(. فرمود: و سوگند به شب چون فرو پوشدش﴿کند ی او چنین حكایت می شود؛ پس خداوند سبحان دربارهپرسد و او برای هر که از او بپرسد، آشكار می می الله
تر بودند، برایش شایسته  )علیهم السالم(محمدبر مسند حكومت نشستند و بر آن صندلی که آل    )علیهم السالم(آنان پیشوایان جور هستند که به جای آل محمد»

ْیِل ِإَذا َیْغَشاَها﴿ فرمایدرا پوشانیدند و این سخن حق تعالی است که می  جای گرفتند. پس با ظلم و ستم دین رسول خدا یعنی تاریكی شب، روشنایی روز را  ﴾َوالَلَّ
 .70ص  ٢4....«. بحار اًلنوار: ج پوشاندمی
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اًل ِمنر َربُِّكمر  َرَتُغوا َفضََر حانه َتعالى  و الفضََل األخرَيخ َ و الفضََل : فضََل اهلل سََل﴾  ﴿ِلَت
ََالح مع اإلمام الحجة   ََاًل من ربكم: أي بالعمل الصَ ََالم(الحقيقي. فلتَتغوا فضَ َالجهاد   )علیه السَ

ََص  ََله َبكتله َقصَ ََلحانه َتعالى َبأنَيائه َرسَ ََل اهلل العلم َاملعرفة باهلل سَ بني يديه. َمن فضَ
له اهلل يف  تابه تفصياًل.األمم السالفة َحساب يوم القيامةخ َعلم  ل يش  ء فصس

ر داشته است برخیزید ﴿ : فضل خداوند سبحان و متعال فضل اخروی ﴾ تا به طلب رزقی که پروردگارتان مقرَّ
ُكْم ﴿باشد. بنابراین است و این همان فضل حقیقی می یعنی با عمل صالح همراه با امام  ﴾ِلَتْبَتُغوا َفْضالا ِمْن َربِّ

و جهاد پیش روی آن حضرت. و از جمله فضل خداوند، علم و معرفت به خداوند سبحان )علیه السالم(حجت 
تو متعال و پیامبرانش و فرستادگانش و کتبش و داستان های پیشین و حساب روز قیامت، و نیز علم های امَّ

 باشد. هر چیزی که خداوند آن را در کتابش به تفصیل بیان داشته است، می

****** 

 را قابیل هابیل را کشت؟: چ۱۲۵پرسش 

ََؤال/   ََحيح أن  دم أراد تزَيا  ل منهما توأم اآلخر فأبى  :۱۲۵سَ ملاذا قتل قابيُل  ابيَل؟ َ ل صَ
 قابيل؟ فأمر م  دم بتقريب القربان للتأ د من  ْا األمر؟!

اد خواست هر یک را به ازدواج همزمی)علیه السالم(چرا قابیل هابیل را کشت؟ و آیا صحیح است که آدم 
ها دستور برای تاکید بر این موضوع، به آن)علیه السالم(دیگری در آورد ولی قابیل رد کرد و نپذیرفت؟ و آدم 

 داد قربانی پیش آورند؟!

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

م زَاج املحارم يف أم  الكتابيف  ْه املسَألة لغن  ثْيخ َالح خ ( 1) قيقة أن اهلل سَلحانه َتعالى حر 
َ ل الشََرائع َالكتب السََماَية فيها  ْا التحريمخ َيف شََريعة  دم  ْلكخ فمسََألة زَاج َلد 

 
ولد له شیث وأن اسمه هبة الله، وهو أول وصي أوصي إلیه من اْلدمیین في األرض، ثم  )علیه السالم(: )أن آدم )علیه السالم(روی زرارة عن أبي عبد الله  -1

له عز وجل من األخوات علی اًلخوة ولد له بعد شیث یافث ، فلما أدرکا الله عز وجل أن یبلغ بالنسل ما ترون وأن یكون ما قد جری به القلم من تحریم ما حرم ال
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قابيل ثم  ابيلخ َتزَج قابيل امرأة   )علیه السََالم( ي  التالي: َلدت حواء آلدم    )علیه السََالم( دم 
ََالحة. َ اتان  ََلحانه له َ ان  طالحةخ َ ابيل تزَج امرأة خلقها اهلل له َ ان  صَ خلقها اهلل سَ
الزَجَتان خلقهَما اهلل  َما خلق  دم َحواء من قَللخ أي إن اهلل خلق زَجتني لَقابَيل ََ ابَيل بَقدرته 

 سلحانه َتعالى. 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
سخنان ناروای بسیاری در این خصوص به میان آمد و حقیقت آن است که خداوند سبحان و متعال ازدواج 

آسمانی وجود داشته است، و های و این تحریم در تمام شرایع و کتاب  (1)با محارم را در امَّ الكتاب حرام نموده
ا برای حضرت به این شرح می)علیه السالم(از جمله در شریعت آدم. موضوع ازدواج فرزندان آدم  باشد: حوَّ

، قابیل و سپس هابیل را به دنیا آورد. قابیل با زنی که خدای سبحان خلق کرده بود ازدواج کرد و آن زن، )ع(آدم
ای سبحان آفرید ازدواج کرد و آن زن، نیكوکار بود. این دو زن را خداوند نابكار بود. هابیل هم با زنی که خد

طور که پیش از آن، آدم و حوا را آفریده بود؛ یعنی خداوند سبحان و متعال با قدرت خود، برای قابیل آفرید همان
 و هابیل دو همسر آفرید.

خ فلما علم قابيل اعسض على أمر التعينيخ )علیه السََالم(ثم إن اهلل أمر  دم أن ُيعنيِّ َصََيه  ابيل  
فأخربه  دم أن األمر من اهلل َليس منه. َأمر م بتقريب قربان إلى اهللخ فقرب  ابيل  َشََاً سََميناً 

ر الحَقد ََعس َََناَبل َتالَفةخ فُتقَلل قرَبان َ ابَيل َأ لَته الَنار. فتسََ يف نفس َقابَيل على   َقرب َقابَيل سََ

 
الغد حوراء من الجنة أنزل بعد العصر في یوم خمیس حوراء من الجنة اسمها نزلة، فأمر الله عز وجل آدم أن یزوجها من شیث فزوجها منه، ثم أنزل بعد العصر من  

وولد لیافث جاریة فأمر الله عز وجل آدم حین أدرکا أن یزوج ابنة یافث من واسمها منزلة فأمر الله عز وجل آدم أن یزوجها من یافث فزوجها منه، فولد لشیث غالم  
  3یحضره الفقیه : ج ابن شیث ففعل ، فولد الصفوة من النبیین والمرسلین من نسلهما، ومعاذ الله أن یكون ذلك علی ما قالوا من أمر اًلخوة واألخوات( من ًل 

 . 4337ح 381ص
متولد شد و او اولین وصی از آدمیان بر این زمین بود که بر او وصیت  شیث که هبة الله نامیده شد، برای آدمکند که فرمود: »روایت می زراره از ابو عبد الله - 1

وجلَّ خواست که نسل بشر در دنیا فزونی یا بینید، و ان که میبد چنشد. آنگاه یافث پس از شیث برایش به دنیا آمد، و چون این دو به حدَّ بلوغ رسیدند، خداوند عزَّ
ای را از بهشت بنام نزله فرو فرستاد. پس شنبه حوریهنیز قلم تقدیر جاری شود که بعضی بر بعض دیگر حرام باشند از خواهران بر برادران. پس از عصر روز پنج

ت دایمی شیث درآ ی دیگری از بهشت ورد، و پس از عصر فردای آن روز حوریهخداوند عزَّ و جلَّ آدم را فرمود تا وی را به شیث ترویج نماید و آدم وی را به زوجیَّ
ت یافث درآورد و آدم این فرمان را به انجام رسانید. شیث دارای فرزند پسر  ی شد و یافث نیز دارای فرزند بنام منزله فرو فرستاد، و امر فرمود که آدم او را به زوجیَّ

وجلَّ امر فرمود تا آدم، دختر یافث را به عقد نكاح پسر شیث درآورد و آدم این فرمان را نیز اجرا دختری گردید. چون این دو فرزند به حدَّ بلوغ رسیدند خد اوند عزَّ
«. من ًل یحضره باشنداند از برادران و خواهران میباشند، و پناه بر خدا از آن که گفتهکرد. پس خالصان و پاکان از انبیا و فرستادگان از نسل این دو فرزند مي

 . 4337ح  381ص  3ج  الفقیه:
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ََوء قتل أخيه خ  ََه األمارة بالسَ ع  له نفسَ ََيطان )لعنه اهلل( قتل أخيهخ َطوس ََو  له الشَ  ابيلخ ََسَ
الغواَيةخ َفأغوى َقابَيَل  ُل َ ابَيَل حسَََََداًخ ألَنه َيص  دم فتحقق ََعد إبليس )لعَنه اهلل( َب ابَي فقَتل َق

 َأصابه بدائه َ و )األنا( َالتكرب َمن لوازمها مرض الحسد . 

اش تعیین کند. وقتی  را به عنوان وصی)علیه السالم(دستور داد هابیل )علیه السالم(س خداوند به آدم سپ
قابیل فهمید، بر این فرمان تعیین )وصی( اعتراض کرد، و آدم به او خبر داد که این فرمان از سوی خداوند 

بانی در راه خدا فرمان داد. هابیل آن دو را به پیشكش کردن قر)علیه السالم(است و نه از جانب خودش و آدم 
ی هایی تلف شده. قربانی هابیل پذیرفته شد و آتش آن را بلعید. آتِش کینهای آورد و قابیل خوشهقوچ فربه

اره اش او را هابیل در نفس قابیل شعله کشید و شیطان لعنه الله او را بر کشتن برادرش وسوسه کرد و نفس امَّ
. قابیل از روی حسادت هابیل را به قتل رسانید؛ چرا که او وصیَّ آدم بود و به این به کشتن برادر ترغیب نمود

ت ترتیب وعده ق شد؛ قابیل را اغوا نمود و او را به درد خود که همان منیَّ ی ابلیس لعنه الله بر گمراه کردن، محقَّ
ر است و مرض حسادت از ملزوماتش می  باشد، مبتال ساخت.و تكبَّ

ََالم(َفَن زََجة َ ابَيل  َاَن  َحاماًل فوَلدت ذ راًخ َََلد آلدم  أَما بقَية اَلْرَيةخ بَعد  )علَیه السََ
ذلك شَيث َيافثخ فولدت زَجة شَيث ذ راً َأنثىخ ََلدت زَجة يافث أنثىخ فجَج ابن  ابيل ابنة 

 شيثخ َتزَج ابن شيث ابنة يافث. 

س از آن برای آدم، شیث و یافث اما در مورد سایر فرزندان، همسر هابیل باردار بود و پسری به دنیا آورد. پ
متولد شدند. همسر شیث، یک پسر و یک دختر به دنیا آورد و همسر یافث یک دختر. پسر هابیل با دختر شیث 

 ازدواج کرد و پسر شیث، دختر یافث را به همسری گرفت. 

ََالم(َاألنََياء   َ ْا من ذرَية  ؤفءخ ََ ْا  و فصَََََل الخَطابخ َف ُيكِ  الكالم يف   )علیهم السََ
 األمر بعد  ْا الليان إف  ْاب على اهلل َرسوله.

از نسل اینها هستند و این فصل الخطاب و سخن نهایی است و هر کس پس از  )علیهم السالم(پیامبران 
 اش دروغ بسته است. سرایی بپردازد، بر خدا و فرستادهاین بیان، به سخن

****** 
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ْنَس ﴿ی : معنای آیه۱۲۶پرسش  ْکَثَر َشْيٍء َجَدًلا َوَکاَن اْْلِ
َ
أ  . ﴾اُن 

ٍء َجَدفً ﴿: ما معي قوله تعالى: ۱۲۶سؤال/  َ َ يَشر  ر
َ
َ اَن اإِلنرَساُن أ  ؟  (1)﴾ََ

 چیست؟  (٢) ﴾خیزدو انسان بیش از هر چیز به جدل برمی ﴿ی معنای آیه

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 محمد َ ل محمد األئمة َاملهدينيَالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على 

ََان  ي  ََلحانه َتعالىخ ففطرة اإلنسَ ََماء اهلل سَ ََع املخلوقات قدرة على معرفة أسَ ََان أَسَ اإلنسَ
ََع َاألعظمخ َ ما َرد يف الحديث: ) ََورتهالفطرة األَسَ ََان (3)(إن اهلل خلق  دم على صَ خ أي إن اإلنسَ

ََلح  و َجه ا ََلحانهخ حىت يصَ ََماء اهلل سَ ََماءه مفطور على التحلي بأسَ ََلحانه يف خلقه خ َأسَ هلل سَ
 الحسي يف الخلق. 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
طرت تواند به شناخت اسماء الله سبحان و متعال برسد و فهای خدا، انسان بیش از همه میدر میان آفریده

: )إن الله خلق باشد و همان گونه که در حدیث نیز وارد شده استها میترین فطرت ترین و بزرگانسان وسیع
انسان بر آراسته شدن به اسماء خداوند سبحان  خدا آدم را بر صورت خود آفرید(؛ یعنی) (4)(آدم علی صورته

های نیكوی او در خلق میان خلق و نیز اسمسرشته شده است، تا آنجا که او خود به وجه خداوند سبحان در 
 تبدیل گردد.

 
 . 54الكهف :  -1
 . 54کهف:  - ٢
 . 4ح 134ص 1الكافي : ج -3
 . 4ح  134ص  1کافی: ج  - 4
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فالجدل يف اآلية يعين: الكالم بالحق َافحتجاج به على أ ل اللاطلخ َاإلنسان  و: )علي بن أبي  
 . (1)()علیه السالم(طالب 

نیز علی بن   ﴾انسان﴿در این آیه، یعنی سخن گفتن به حق و احتجاج با آن علیه اهل باطل، و    ﴾َجَدل﴿بنابراین  
 (٢).باشدمی)علیه السالم(ابی طالب 

أما اإلنسََان إذا انتكس فَنه يجادل باللاطلخ َلكن مجادلة أ ل اللاطل سََفيهة َا نة إذا ما  
 هوى َالتعصب َالجم .ُعرِض ر على العقل السليم الْي يزن األمور بعيداً عن ال

گوید؛ در حالی که سخن گفتن اهل باطل اگر بر عقل اما هرگاه انسان واژگونه شود، به باطل سخن می
دهد عرضه شود، جز سفاهت و نادانِی ی ترازو قرار میسلیمی که امور را به دور از هوای نفس و تعصب در کفه

 سست و ناپایدار نخواهد بود.

****** 

   )الجواد الواسع(نای توصیف خداوند سبحان به : مع۱۲۷پرسش 

ََؤال/   ََع :۱۲۷سََ ََلحانه َتعالى بالجواد الواسََ ََف اهلل سََ ؟ َ ل  (3)ما معي ما َرد يف الدعاء بوصََ
ََع  و ألن خزائَنه ف تنَفد َخزائن خلَقه  ََحيح بحسَََََب َما يقول بعض العلَماء إن الجواد الواسََ صََ

 تنفد؟!

کران و فراگیر( های بیی نعمت)بخشنده  )الجواد الواسع(عال اینكه در دعا در توصیف خداوند سبحان و مت
از آن رو است   )الجواد الواسع(گویند، این درست است که  آمده به چه معنا است؟ و آیا بنا بر آنچه برخی علما می

 های خلق را نهایتی است؟!های او را پایانی نیست ولی گنجینه که گنجینه 

 
: یعني متكلماا بالحق والصدق( مناقب آل أبي طالب : ج )ص(ینقل ابن شهراشوب عن النبي    -1   1: )... وکان اًلنسان: یعني علي بن أبي طالب، أکثر شئ جدًلا

 . 3٢4ص
ْنَساُن کند: ».... روایت می آشوب از پیامبرابن شهر  -٢ ْکَثَر َشْيٍء َجَدًلا ، یعنی علی بن ابی طالب() َوَکاَن اْْلِ

َ
«. گو به حق و درستییعنی سخن، أ

 . 3٢4ص  1مناقب آل ابی طالب: ج 
 . 74ص  ٢إقبال اًلعمال ًلبن طاووس : ج -3
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 الرحمن الرحيمبسم اهلل الجواب: 

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

ََع جوداً اَلْي عَنده ديَنار َاَحد  ََلَحاَنه َتَعالى ف تنَفدخ لكن من  و األعظم َاألَسََ خزائَنه سََ
 فينفقهخ أم الْي عنده أموال ف تعد َف تحىص فينفق منهاخ َمهما أنفق منها فهي ف تنفد؟! 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
تری دارد: تر و بزرگشود، ولی کدام یک جود و بخشش بیشهای خداوند سبحان و متعال تمام نمیگنجینه 

بخشد و هر ه اموال بی حد و حصری دارد و از آنها میکند، یا کسی ککسی که یک دینار دارد و آن را انفاق می
 شود؟!چه ببخشد باز هم تمام نمی

ََع جوداً؛ ألَنه أنفق  َل َما عَندهخ أَما اآلخر فهو  من املؤ َد أن اَلْي عَنده ديَنار َاَحد  و األَسََ
َََعاًخ إف إذا  ينفق من خزائن ف تنَفدخ فمهَما أنفق فهو ف ينفق  َل َما عَندهخ فال يكون جواداً َاسََ
أعطى خزائنه اليت ف تنفدخ أي إنه يعطي نفسَََهخ أي إنه يجود بنفسَََهخ َالجود بالنفس غاية الجودخ 

جزى بهَ ْا يفَسره حديث: )
ُ
 و اهلل  -أي ترك األنا  -خ أي إن جزاء الَصوم عن األنا  (1)(  الَصوم لي َأنا أ

ي أن يسََتكمل العلد درجات  خ أ(2)سََلحانهخ َمعي  ْا أن يكون العلد لسََان اهلل َيد اهلل . . . . . 
َعٍة ِإَذا خ قال تعالى: اإليمان العشَََرخ فيكون منا أ ل اللي    لر َََ سَ ََ يساٍم يِف الرَحاِّ 

َ
َياُم َثالَثِة أ ََِ ﴿َفصَ

ِجِد الرَحَراِم﴾ ََر َسَ ِري املر ََِ لُهُ َحاضَ  ر
َ
َرةْ َ اِمَلْة َذِلَك مِلَنر َلمر َيُكنر أ َََ ُتمر ِتلرَك َعشَ خ أي إنه يكون (3)  َرَجعر

ََدم  ََرامخ أي من أ ل بي  محمَ ََه حاضرَ املسجد الحَ  سلمان   )صل  اهلل علیه َ  له َ سلم(من أ لَ
 .(4) )علیه السالم(الفاريس 

 
 ( . 13/ سؤال رقم ) 1المتشابهات : ج. وتقدم شرح الحدیث في  6ح 63ص 4الكافي : ج -1
: )قال الله عز وجل: من أهان لي ولیاا فقد أرصد لمحاربتي وما تقرب )ص(یقول: قال رسول الله  )علیه السالم(عن حماد بن بشیر قال : سمعت أبا عبد الله  -٢

فإذا أحببته کنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي یبصر به ولسانه الذي ینطق إليَّ عبد بشيء أحب إليَّ مما افترضت علیه وإنه لیتقرب إليَّ بالنافلة حتی أحبه، 
  ٢ته ( الكافي : ج به ویده التي یبطش بها، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطیته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله کترددي عن موت المؤمن یكره الموت وأکره مساء

 الله أعظم من التقرب بالنوافل .، فالحدیث یشیر إلی أن التقرب بما افترض  35٢ص
 . 196البقرة :  -3
 ( .93/ سؤال حول سر األربعین برقم ) 3سبق الكالم في هذه النقطة بشرح تفصیلي في المتشابهات : ج -4
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تر است؛ چرا که او تمام آنچه تر و وسیعبه طور قطع و یقین جود و کرم آن کس که فقط یک دینار دارد، بیش
کند و هر قدر هم که انفاق که تمام نشدنی است انفاق میهایی بخشد، ولی دیگری از گنجینه را که دارد می

باشد، مگر اینكه کران نمیی بیاش را انفاق نكرده است و از همین رو او بخشایندهی داراییکند، همه 
انتهایش را ببخشد؛ یعنی خودش را عطا کند و به عبارت دیگر او نْفس خودش را ببخشاید، و های بیگنجینه 

جزی به(نفس، نهایت جود و کرم است و این موضوع را حدیث جود و بخشیدن 
ُ
)روزه برای  (1))الصوم لی و انا أ

ت ـمن است و من خودم پاداش آن هستم( تفسیر می ـ یعنی ترک گفتن منکند؛ یعنی پاداش روزه گرفتن از منیَّ
یعنی بنده  (٢)شود....باشد و معنای این جمله آن است که بنده، زبان خدا و دست خدا میخداوند سبحان می

فرماید: گردد. حق تعالی میمی  )علیهم السالم(رساند و او از ما اهل بیتی ایمان را به کمال میگانهدرجات ده
سه روز در حج روزه بدارد و هفت روز چون از حج بازگردد، تا ده روز کامل شود و این حكم برای کسی است که   ﴿

)صلی الله علیه و آله و مكه نباشد؛ یعنی از اهل بیت حضرت محمد ؛ یعنی او از مردم (3) ﴾از مردم مكه نباشد
 .)علیهم السالم(؛ همانند سلمان فارسیسلم(

فالجواد الواسَََع  و الْي يجود بنفسَََهخ فاهلل سَََلحانه َتعالى يجازي علاده املخلصَََني الْين 
ى يف  ل صغْية أعرضوا عن األنا بعد إعراضهم عن الدنيا َزخرفهاخ َبعد طاعتهم له سلحانه َتعال

ََه خ فقولهم قولَهخ َفعلهم فعلَه خ َ َْا مَا َرد عنهم  )علیهم َ لْيةخ بَأن يجعلهم مثلَه يف أرضَََ
خ َإن  رَح َلي اهلل تصعد إلى اهلل سلحانهخ (4)إن قلوبنا أَعية ملشينة اهللخ فَذا شاء اهلل شئنا    السالم(

 . (5)حياً ف تموت  فيخاطله اهلل سلحانه فيقول له: أنا حي ف أموتخ َقد جعلتك

کند. بنابراین خداوند سبحان و متعال به پس )جواد واسع( آن کسی است که خودش را بذل و بخشش می
ت روی آن دسته از بندگان مخلصش که پس از اعراض و روی گردانیدن از دنیا و زینت هایش، از من و منیَّ

 
 آمده است. 13ی پرسش شماره 1و شرح حدیث در کتاب متشابهات ج  6ح  63ص  4کافی: ج  -1
فرمود: هر کس به یک دوست من اهانت  فرمود: خداوند عزَّ و جل رسول خدافرماید: )می ه گفت: شنیدم ابا عبد اللهاز حماد بن بشیر روایت شده است ک -٢

ب نجوید مگر با عملی که نزد من محبوب  ام، و به درستی که  تر باشد از آنچه بر او واجب کرده کند، به جنگ با من برخاسته است و هیچ یک از بندگانم به من تقرَّ
ب جوید تا آنجا که من دوستش بدارم، و چون دوستش بدارم آنگاه گوش او شوم که با آن بشنود، و چشمش شوم که با وسیله به  آن ببیند، ی نماز نافله به من تقرَّ

کنم اش اقدام میو آنچه دربارهو 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 
ص   ٢(. کافی: ج خواهم به این وسیله از سختی و امور ناپسند دور بماندپسندد، به دلیل آن است که می مانند اقدامم در مرگ مؤمن در حالی که مرگ را نمی

ب جستن به وسیله، و حدیث اشاره می 353و  35٢ ب جستن به وسیله ی آنچه خداوند واجب دانستهکند به اینكه تقرَّ  باشد.ی نوافل میبرتر از تقرَّ
 . 196بقره:  -3
: )یا کامل بن إبراهیم . . . وجئت تسأله عن مقالة المفوضة ، کذبوا علیهم لعنة الله، بل قلوبنا أوعیة لمشیئة )علیه السالم(جاء في الحدیث عن اْلمام المهدي    -4

 . 506الله، فإذا شاء الله شئنا، والله عز وجل یقول: وما تشاءون إًل أن یشاء الله( دًلئل اْلمامة للطبري : ص
أفتقر، أطعني فیما أمرتك أجعلك غنیاا ًل تفتقر. یا ابن آدم أنا حي ًل أموت، أطعني فیما أمرتك أجعلك حیاا ًل  ورد في الحدیث القدسي : )یا ابن آدم أنا غني ًل -5

 . 376ص 90تموت. یا ابن آدم أنا أقول للشيء کن فیكون، أطعني فیما أمرتك أجعلك تقول للشيء کن فیكون( بحار األنوار : ج
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دهد به ن و متعال را اطاعت نمودند، پاداش میگردانیدند و پس از آنكه در هر کوچک و بزرگی خداوند سبحا
باشد. گرداند و در آن هنگام، گفتار آنها گفتار او و کردار آنها کردار او میاینكه آنها را َمَثل خویش در زمینش می

ت خداوند است، و که دل )علیهم السالم(این مطلب در روایتی از اهل بیت های ما ظرفی برای خواست و مشیَّ
و خداوند متعال   رودآمده است. روح ولیَّ خدا به سوی خداوند سبحان باًل می  (1)خواهیم،بخواهد ما میاگر خدا  

 ( ٢)میری.ام که نمیای نمودهمیرم، و تو را زندهای هستم که نمیگوید: من زندهاو را مخاطب قرار داده، به او می

ِعَق َمنر يِف قال تعالى:  َََ وِر َفصََ ََُّ نُِفَو يِف الصََ ََ ﴿ ﴾ اَء اّللس َََ ررِض ِإفس َمنر شََ
َ َمنر يِف األر ََ اِت  ََ َما ََس . ( 3) السََ

فيكون العلد ممن شَََاء اهلل أن ف يصَََعق َف يموت إف املوتة األَلىخ َ ي نوع ارتقاء َليسَََ  موتاً 
تَ حقيقياًخ إنما املوت الحقيقي  و موت الرَح ف الجسََد:   َور َت ِإفس املر َور َُقوَن ِفيَها املر ُْ ََلى﴾ ﴿ف َي

ُ . ( 4) َة األر
 ْه  ي حقيقة الجواد الواسَعخ أسَأل اهلل أن يجعلكم َيجعلين ممن عرفوا الجواد الواسَع حقيقة 

 ف لفظاً َمعي.

ها و هر که در زمین است جز آنها که او و در صور دمیده شود؛ پس هر که در آسمان  ﴿فرماید:  حق تعالی می
شود که خدا خواسته بیهوش نشود و نمیرد، مگر به بنده جزو کسانی می؛ پس (5)﴾شوندبخواهد، بیهوش می

در  ﴿باشد و مرگ واقعی، مرگ روح است نه جسد:مرگ نخستین که در واقع نوعی ارتقا است و مرگ واقعی نمی
این است حقیقِت )جواد واسع(. از خداوند مسئلت    (6).﴾چشند، مگر همان مرگ نخستینآنجا طعم مرگ را نمی

 اند، قرار دهد.دریافته و نه فقط در الفاظ و معناارم که شما و مرا جزو کسانی که جواد واسع را حقیقتاا د

****** 

 
ضه در عقیده که لعنت خدا بر آنها باد، دروغ گفتند؛ کامل بن ابراهیم.....آمدهای آمده است: ) در روایت از امام مهدی -1 ضه سؤال کنی؟ مفوَّ ای از عقاید مفوَّ

ت خداوند است. پس هر وقت خداوند چیزی را بخواهد، ما میهای ما ظرفبلكه دل َو ما َتشاُؤَن ﴿:  خواهیم چنان که خود فرموده استهایی برای خواست و مشیَّ
 
َ
 . 506(. دًلیل اًلمامت طبری: ص خواهید چیزی مگر اینكه خداوند بخواهدنمی) ﴾ْن َیشاَء اللهُ ِإًَلَّ أ

نیازی کنم که ام اطاعت کن تا تو را بیشوم؛ مرا در آنچه به آن امر کردهنیازی هستم که نیازمند نمی ای فرزند آدم! من بیدر حدیث قدسی آمده است: ) -٢
ای قرار دهم که فنا نشوی. ای فرزند آدم! من چون ام اطاعت کن تا تو را زندهمیرم، مرا در آنچه امر کردهای هستم که نمیفرزند آدم! من زندهنیازمند نشوی. ای  

، بگویی: باش! پس ام اطاعت کن تا تو را چنین سازم که هر چه را بخواهیشود؛ مرا در آنچه امر کردهگویم: باش! پس موجود میچیزی را بخواهم، به آن می
 .376ص  90(. بحار اًلنوار: ج موجود شود

 . 68الزمر :  -3
 .56الدخان :  -4
 . 68زمر:  -5
 . 56دخان:  -6
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ِتي....﴿ی : معنای آیه۱۲۸پرسش  یَّ اَل َوِمن ُذرِّ
َ
ا ق اِس ِإَماما ي َجاِعُلَك ِللنَّ اَل ِإنِّ

َ
 ﴾ق

ََؤال/   ََالم(: ما معي قول إبرا يم  ۱۲۸سََ ِمنر ﴿:  )علیه السََ يسيِت ََ ِإِذ ابرَتَلى ﴿يف قوله تعالى:    ﴾ُذرِّ ََ

اَل ف يَ  يسيِت قََ ِمنر ُذرِّ ََ اَل  امَاً قََ اِ  ِإمََ َك ِللنَس اِعلَُ اَل ِإنِّي جََ ُهنس قََ َتمس
َ
أ اٍت فََ هُ ِبَكِلمََ ِدي ِإبرَراِ يَم َربَُّ اُل َعهَر نََ

امِلِنيَ 
حمل  مس ذريتهخ  ما يقول قالها ألنه  ان ي  )علیه السََالم(؟ َ ل صََحيح أن  إبرا يم  (1)﴾الظس

 بعض العلماء؟

و چون پروردگار ابراهیم او را به کلماتی بیازمود و ابراهیم آن کارها را به تمامی به انجام رسانید، خدا ﴿ی  در آیه
  (٢)(کاران را دربرنگیردگفت: من تو را پیشوای مردم گردانیدم. گفت: فرزندانم را هم؟ گفت: پیمان من ستم 

گویند چیست؟ و آیا طبق آنچه برخی علما می﴾ و از فرزندان من ﴿)علیه السالم(وده حضرت ابراهیممعنای فرم
از آن جهت این مطلب را بر زبان آورد که نگران فرزندان خود )علیه السالم(درست است که حضرت ابراهیم

 بود؟

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 على محمد َ ل محمد األئمة َاملهدينيَالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل 

ر األصَََنامخ َألقاه النمرَد َعلماء   )علیه السَََالم(عندما حمل إبرا يم   َ و شَََاب الفأ  َ سَََس
خ بأن جعل األنَياء )علیه السَََالم(الضَََاللة يف النارخ  افأه اهلل سَََلحانه َتعالى بدَن أن يطلب  و 

ََالم()علَیه الالالحقني بَعده من ذريَته. ثم إن إبرا يم  ََتمر َبدعوَته اإللهَيةخ فلَما امتحَنه اهلل  سََ اسََ
بافمتحان َافبتالء خاطله تعالى فقال له:   )علیه السَالم(سَلحانه َتعالى بالكلمات َنجح إبرا يم  

اِ  ِإَماماً﴾  .﴿ِإنِّي َجاِعلَُك ِللنس

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل   محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
ها را شكست، و نمرود و علمای در سن جوانی تبر را برداشت و بت )علیهم السالم(وقتی حضرت ابراهیم

تقاضا کند او را پاداش )علیه السالم(گمراه او را در آتش افكندند، خداوند سبحان و متعال بدون اینكه ابراهیم

 
 . 1٢4البقرة :  -1
 . 1٢4بقره:  -٢
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دعوت الهی خود را )علیه السالم(پس از او را از نسلش قرار داد. سپس ابراهیم داد به این صورت که انبیای
در امتحان و )علیه السالم(ادامه داد، و هنگامی که خداوند سبحان و متعال او را با کلماتی بیازمود و ابراهیم

 (.من تو را پیشوای مردم گردانیدم ﴿ابتال پیروز شد، حق تعالی خطاب به او فرمود: 

ََلني  َمرتلَ  ََالم(ة اإلَماَمة اإللهَية مرتَلة َعالَيةخ لم ينلَها  َل األنََياء َاملرسََ خ َ نا )علیهم السََ
يسيِت﴾اهلل سََلحانه َتعالى  ْا السََؤال:    )علیه السََالم(سََأل إبرا يم   ِمنر ُذرِّ ََ خ أي َ ل أن  األنَياء ﴿

ََ  م )أئَمة( أيضََََاً ؟ فَقال تَعالى:  ََرتين بهم فيَما مأََ دِ اَلْين بشََ اُل َعَهر امِلِنَي﴾﴿ف َينََ
خ أي ي الَظس

ََالم(األنَياءالظاملني من  ََنات   .)علیهم السَ َ لم األنَياء ليس  ظلم غْي م َإنما  و من نوع )حسَ
خ أي إتيانهم بالعمل ليس على الوجه األمثل بسََََب التمايز باملعرفة بينهم (1)األبرار سَََينات املقربني(

بحَسب معرفته َلْا تتفاَت علادتهمخ   يعلده َسلحانه  )علیهم الَسالم(فكل منهم    )علیهم الَسالم(
أفضَل من علادة الثقلنيخ َضَربة من علي   )صَل  اهلل علیه َ  له َ سَلم(فتكون سَجدة من محمد  

 . (2)بَ )علادة الثقلني( )علیه السالم(

ی انبیا و فرستادگان به آن دست نیافتند. در اینجا جایگاه امامِت الهی، جایگاهی بس رفیع است که همه
؛ یعنی آیا  ﴾و از فرزندان من؟ ﴿از خداوند سبحان و متعال این تقاضا را درخواست نمود: )علیه السالم(ابراهیم

عهد من  ﴿فرماید: شود؟ حق تعالی میای نیز )امام( یافت میها بشارت دادهتر مرا به آندر پیامبرانی که پیش
و ستم پیامبران مانند ستم سایرین نیست )علیه السالم(رانکاران از پیامب؛ یعنی ستم(گیردکاران را دربرنمیستم

بین( ئات المقرَّ بان است( می (3)بلكه از جنس )حسنات األبرار، سیَّ باشد؛ یعنی )کارهای نیک خوبان، گناه مقرَّ
،  هماننِد یكدیگر نیست. هر )علیهم السالم(شانعملكرد آنان به جهت یكسان نبودن میزان معرفت و شناخت

کند؛ بنابراین خداوند سبحان را بر حسب میزان معرفت و شناختش عبادت می )علیهم السالم(آنها کدام از
)صلی الله علیه و ی حضرت محمدباشد. از همین رو به عنوان مثال سجدهعبادت آنان با یكدیگر متفاوت می

با عبادت ثقلین )جن و الم()علیه السای از علیاز عبادت ثقلین )جن و انس( برتر است و یا ضربه آله و سلم(
 (4)کند.انس( برابری می

 
 . 83الجواهر السنیة للحر العاملي : ص -1
 . 86ص 4اللئالي ًلبن أبي جمهور : ج: )لضربة علي لعمرو یوم الخندق تعدل عبادة الثقلین( عوالي )ص(قال  -٢
 . 83جواهر السنیة حر عاملی: ص  -3
 . 86ص  4ابن ابی جمهور: ج  اللئالی(. عوالی کندضربت علی بر عمرو در روز خندق با عبادت جن و انس برابری میفرماید: )می  پیامبر -4
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ََالم(َ ْا التمايز بنيِّ بينهم   ُهمر َعَلى ﴿خ َذ ره تعالى:  )علیهم السَ َََ ضَ لرَنا بَعر ََس ُل َفضَ ََُ سَ تلرَك الرُّ
َيَم الرَليِّ  ََ َتيرَنا ِعيىسَََ ابرَن َمرر ُهمر َدَرَجاٍت  ضَََ َرَفَع بَعر ََ  ُ ُهمر َمنر َ لسَم اّللس ٍض ِمنر نَاُه ِبُرَِح الرُقُدِ  بَعر يسدر

َ
أ ََ َناِت 

َتَلُفوا فَ  َلِكِن اخر ََ اُت  ُهُم الرَليِّنََ اَءتر ا جََ ِد مََ ِدِ مر ِمنر بَعَر يَن ِمنر بَعَر ِْ
َل الَس َتتََ ا اقر ُ مََ اَء اّللس َلور شَََََ ُهمر َمنر  َمَن  ََ ِمنر

َلِكنس ا ََ َتَتلُوا  ُ َما اقر َلور َشاَء اّللس ََ ُهمر َمنر َ َفَر  ِمنر َعُل َما ُيِريدُ ََ َ َيفر  . (1)﴾ّللس

بعضی از این ﴿موضوعی است آشكار و حق تعالی از آن یاد کرده است:    )علیهم السالم(و این تمایز میان آنها
فرستادگان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. خدا با بعضی سخن گفت و بعضی را به درجاتی برافراشت و به عیسی 

آنها بودند،  خواست مردمی که پس ازو را با روح القدس یاری کردیم و اگر خدا میها دادیم و ابن مریم معجزه
ای مؤمن کردند؛ ولی آنان اختالف کردند: پارهها بر آنان آشكار شده بود، با یكدیگر قتال نمیپس از آنكه حجت

 (٢) .﴾کندچه خواهد میکردند؛ ولی خدا هر خواست با هم قتال نمیای کافر شدند و اگر خدا میبودند و پاره

ََالم(فنفس العمل لو ُ لف به يونس النيب   ََل  اهلل علیه َ  له َ َُ لف به محمد    )علیه السَ )صَ
خ فهْا )صَََل  اهلل علیه َ  له َ سَََلم(لم يكن إتيان يونس به يف نفس مسَََتوى إتيان محمد    سَََلم(

)صل  اهلل علیه َ  له يف اإلتيان بالعمل نسلًة إلى ما يأتي به محمد    )علیه السالم(التقصْي من يونس  
ََلم( ََالم( و  لم من يونس  َ سََ ََْي منَعه من نَيل رتَلة عظيَمة ُفِطَر )علَیه السََ ؛ ألن َ ْا التقصََ

الَتالي َفَن   َناك مرتَلة من َ ْا النوع  الَهاخ ََب من الظلم يجَب أن يتجَاَزَ ا األنََياء  ََنسَََََان ليَن
ِدي   )علیه السَالم(برا يم  َاملرسَلون من ذرية إ لينالوا مرتلة اإلمامةخ َلهْا قال تعالى: ﴿ف َيَناُل َعهر

ََلون من  امِلِنَي﴾ أي ف يَنال اإلمامة  ل األنََياء من ذريَتك يا إبرا يمخ إنَما يَنالَها األنََياء َاملرسََ
الَظس

اَك   َََ لرِق َعصََ
َ
أ ََ نسَها ذريتك الْين يتجاَزَن  ْا الظلمخ فْيتقون إلى  ْه املرتلة ﴿

َ
َجُّ َ أ ا َر َ ا َتهر َفَلمس

لُونَ َ سََ ُرر بر َيا ُموىَس ف َتَخفر ِإنِّي ف َيَخاُف َلَديس املر َلمر ُيَعقِّ ََ ِبراً  لسى ُمدر ََ ناً  * َجانٌّ  َل ُحسَر ِإفس َمنر َ َلَم ثُمس بَدس
نِّي َغُفوْر َرِحيْم﴾ َِ َد ُسوٍء َف   .(3)بَعر

ف   )صلی الله علیه و آله و سلم(و حضرت محمدیه السالم()علبنابراین اگر یونس پیامبر به انجام یک کار مكلَّ
)صلی الله به مانند انجام آن کار توسط حضرت محمد)علیه السالم(شوند، انجام دادن آن عمل توسط یونس

در انجام آن عمل نسبت به آنچه حضرت )علیه السالم(نیست و این کوتاهی یونس علیه و آله و سلم(
؛ چرا که این )علیه السالم(دهد ظلمی است از سوی یونسانجام می لی الله علیه و آله و سلم()صمحمد
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دارد. به یابی به جایگاه عظیمی که انسان برای رسیدن به آن سرشته شده است، بازمیکوتاهی، او را از دست
)علیه از نسل ابراهیم   هم السالم()علیکاری وجود دارد که انبیا و فرستادگانای از این نوع ستماین ترتیب مرتبه

پیمان من  ﴿فرماید: ی امامت نائل گردند و از همین رو حق تعالی میباید از آن گذر کنند تا به مرتبهالسالم(
شوند بلكه فقط ؛ یعنی ای ابراهیم! تمام پیامبران از نسل تو به مقام امامت نائل نمی ﴾ کاران را دربرنگیردستم

رسند که از این ظلم گذر کنند و به این مرتبه ارتقا یابند: کسانی از انبیا و فرستادگان از فرزندان تو به آن می
عقب ننگریست. ای موسی، جنبد، گریزان بازگشت و به عصایت را بیفكن. چون دیدش که همانند ماری می﴿

مترس که فرستادگان نباید در حضور من بترسند * مگر کسی که ستمی کرده باشد و سپس پس از بدکاری، 
  (1).﴾ی مهربانمنیكوکار شود؛ چرا که من آمرزنده

 :)علیه السالم(َقد أشار تعالى يف القر ن للعض األئمة من ذرية إبرا يم 

ِ ال تعالى: خ ق)علیه السََََالم(َمنهم: موىس 
اَء ِمنر َغْير ُرجر بَيرضَََََ ُممر َيَدَك ِإَلى َجَناِحَك َتخر اضََََر ََ ﴿

َرى﴾ خر
ُ
وٍء  َيًة أ خ أي خالية من الظلمخ فاإلنسََان يأخْ َيعطي باليدخ َاليد الليضََاء تشََْي إلى (2)سََُ

ََلحانه َتعالىخ فموىس   ََان التامة مع النا  َمع اهلل سَ ََالم(عدالة اإلنسَ ََه من   )علیه السَ طهر نفسَ
نِّي َغُفوْر َرِحيْم﴾الظلم بمرتلة عاليةخ  ما يف اآلية:  َِ َد ُسوٍء َف ناً بَعر َل ُحسر  َمنر َ َلَم ثُمس بَدس

 . ﴿ِإفس

 فرماید:اشاره می)علیه السالم(حق تعالی در قرآن به برخی ائمه از نسل ابراهیم
هیچ ست خویش در بغل کن، بید  ﴿فرماید:  است. حق تعالی می)علیه السالم(ی آنها حضرت موسیاز جمله

گیرد و ؛ یعنی خالی از هر گونه ظلم و ستم. انسان با دست می (3)﴾عیبی، سفید بیرون آید، این هم آیتی دیگر
دهد، و دست سفید به عدالت تمام و کمال انسان با مردم و با خداوند سبحان و متعال اشاره دارد. بنابراین می

ای عالی، پاک و طاهر نموده است، همان طور که در ظلم و ستم در مرتبهخودش را از )علیه السالم(موسی
مگر کسی که ستمی کرده باشد و سپس پس از بدکاری، نیكوکار شود؛ چرا که من  ﴿شود: این آیه اشاره می

 ( 4).ی مهربانمآمرزنده
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َم :  )علیه السََالم(خ قال تعالى مخرباً عن عيىسََ )علیه السََالم(َمنهم: عيىسََ  الُم َعَليس َيور السََس ََ ﴿
اً﴾ برَعُث َحي 

ُ
َم أ َيور ََ ُموُت 

َ
َم أ َيور ََ ُت  ِلدر َُ  (1) ََ ََالم(خ أي إن  عيىسََ نال مرتلة اإلمامةخ فهو يعطي   )علیه السََ

 األمان لنفسه َللنا . 

چنین خبر  )علیهم السالم(تعالی از حضرت عیسیاست. حق )علیه السالم(ی آنها حضرت عیسیو از جمله
میرم و روزی که دیگر بار زنده برانگیخته  سالم بر من، روزی که زاده شدم و روزی که می ﴿داده است: 

به جایگاه امامت دست یافته است، و او به خودش و مردم امان )علیه السالم(؛ یعنی عیسی ( ٢)(شوممی
 بخشد.می

الْم خ قال تعالى: )علیه السَالم(م ينل مرتلة اإلمامة منهم  يحيى  َأشَار تعالى إلى من ل سََ ََ ﴿
اً﴾ ُث َحيَ  َعَ َم ُيلر َيور ََ َم َيُموُت  َيور ََ َد  لَِ َُ َم  ِه َيور اَمة لكي يعطي (3)َعَليَر ة اإلَم ََل إلى مرتَل ه لم يصَََ خ أي إَن

َد الطريق لعيىس  ه النا  إ )علیه السالم(للنا  َلنفسه األمانخ َإنما  و مهس  .)علیه السالم(ليه ََج 

ی امامت دست نیافتند اشاره کرده است؛ مانند حضرت و خداوند متعال به کسانی از آنها که به مرتبه
میرد و روزی که دیگر سالم بر او، روزی که زاده شد و روزی که می  ﴿فرماید:  . حق تعالی می)علیه السالم(یحیی

جایگاه امامت دست نیافته تا به مردم و خودش امان بخشد، بلكه  ؛ یعنی او به (4) ﴾شودبار زنده برانگیخته می
 آماده و مردم را به سوی او راهنمایی نمود. )علیه السالم(او فقط راه را برای حضرت عیسی

 ان يحمل  مس ذريته خ فَذا  انوا يقصَََدَن أنه   )علیه السَََالم(أما قول بعضَََهم: إن إبرا يم  
لم يكن حريصاً   )علیه السالم(فهْا ف؛ ألن  إبرا يم    )علیهم السالم(  أراد لهم اإلمامة  )علیه السالم(

ََلحانه َتعالى. َدعاء األنَياء َإبرا يم  ََا اهلل سَ ََاً على رضَ على دنيا َف على  خرةخ إنما  ان حريصَ
بصََالحهمخ َمن   )علیهم السََالم(لْريتهم إنما  و للصََالحني منهم بعد علم األنَياء    )علیه السََالم(
فَنه لعن ابنه بعد أن لعنه اهلل سََلحانهخ َبعد أن علم   )علیه السََالم(نوح   )علیه السََالم(م  قلل إبرا ي

 أنه ضال عن الصراط املستقيم َمن أ ل الجحيم.
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نگران فرزندان خود بود، اگر مقصودشان این )علیه السالم(گویند حضرت ابراهیماما این سخن برخی که می
خواسته، اینچنین نیست؛ چرا که می)علیه السالم(امامت را برای آنها)علیه السالم(است که آن حضرت 

نه بر دنیا حریص بود و نه بر آخرت، بلكه فقط بر رضایت خداوند سبحان و متعال حرص )علیه السالم(ابراهیم
 شان بودهبرای فرزندانشان، فقط برای فرزندان صالح)علیه السالم(داشت، و دعای پیامبران و حضرت ابراهیم

آگاهی یافتن از صالحیت آنها. پیش از ابراهیم بود که پس از )علیه السالم(، نوح )علیه السالم(آن هم پس از 
آنكه خداوند پسرش را لعنت نمود و پس از آنكه دانست او از راه راست منحرف شده و از اهل آتش است، او هم 

 فرزندش را لعنت کرد. 

ََالم(فلم يكن إبرا يم  َيَاء يحملون  مس ذريتهم ألنهم أَفد مخ َإف لكَانوا أَ األن )علیَه السََ
بْلك على درجة  لْية من حب األنا َافنحراف عن الصََراط املسََتقيمخ )حاشََا م من ذلك( َ م 

يحملون  مس الصَالحني من ذريتهم؛   )علیهم السَالم(خْية اهلل من خلقهخ إنما  ان إبرا يم َاألنَياء  
موا أن  ؤفء األبناء الصََالحني سََوف يخلفونهم بالدعوة إلى اهلل ألنهم علموا بصََالحهمخ َألنهم عل

ََر التوحيد َ لمة اهلل  سََََلحانه َتعالىخ َتحمل العناء َاملشََََقة َاألذى من النا  يف سَََََيل نشََ
 سلحانه َتعالى يف أرضه. 

اشند به نگران فرزندان خود ب )علیهم السالم(یا پیامبران)علیه السالم(این چنین نبوده که حضرت ابراهیم 
ی باًلیی از خودپسندی و انحراف باشند که اگر چنین بود، آنها گرفتار درجهشان میاین جهت که آنها فرزندان

باشند. حضرت باشد!( و حال آنكه آنها برترین خلق خدا میبودند )که هرگز چنین نمیاز صراط مستقیم می
صالح خود را در دل داشتند؛ چرا که از صالح آنها باخبر   فقط نگرانِی فرزندان  )علیهم السالم(ابراهیم و پیامبران

دانستند که این فرزندان صالح، جانشینان آنها در دعوت به سوی خداوند سبحان و متعال و کشیدن بودند و می
ی خداوند سبحان و متعال در زمینش خواهند بار رنج و سختی و آزار از سوی مردم در راه گسترش توحید و کلمه

 بود. 

ََالم(فكان إبرا يم   ََالم(َاألنَياء    )علیه السََ ََالحني من ذريتهم؛   )علیهم السََ يحملون  مس الصََ
ََع بني األمرينخ  َالفرل بني َحب اهلل  ََلَحاَنهخ ف ألنهم أَفد م. َالفرل شَََََاسََ ألنهم أَلَياء اهلل سََ

 سلحانهخ َحب الدنيا يف قلب الصالح َالطالح.
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نگران فرزندان صالح خود بودند؛ چرا که آنها اولیای  السالم( )علیهمو انبیا)علیه السالم(بنابراین ابراهیم
باشند. بین این دو تفاوتی بسیار زیاد وجود دارد؛ مانند شان میخداوند سبحان بودند و نه از این رو که فرزندان

 تفاوت میان حبَّ خدای سبحان و حبَّ دنیا در قلب نیكوکار و بدکردار.

****** 

ُبوَن....﴿رماید ف: حق تعالی می۱۲۹پرسش  ْوَلِئَك اْلُمَقَرَّ
ُ
 .﴾أ

ََؤال/  َقِليَْل ِمَن  ﴿: قَال تعَالى: ۱۲۹سََ ََ ِلنَي *  َس
َ ْة ِمَن األر ِعيِم * ثُلَس اِت النس بُوَن * يِف َجنَس َُقرس َك املر ََلنَِ

ُ
أ

ِخِرينَ  . من  م املقربون؟ َمن  م األَلون؟ َمن  م اآلخرَن؟ َملََاذا من األَلني ثلََة َمن  (1)﴾اآلر
 خرين قليل؟!اآل

بان ﴿فرماید: حق تعالی می ها های پر نعمت * گروهی از پیشینیان * و اندکی از آناند * در بهشتاینان مقرَّ
بان چه کسانی هستند؟ پیشینیان کیان (٢).﴾اندکه از ِپی آمده اند چطور؟ و چرا از اند؟ کسانی که از ِپی آمدهمقرَّ

 پشینیان، گروهی، و از آِخرین اندک؟!

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

خ أَ: اإلنسَان الكامل املْ ور )علیه السَالم(املقربون:  م سَلعون ألفاً شَيعة علي بن أبي طالب  
ََلني َاألئَمة   ََالم(يف القر نخ َ ؤفء فيهم بعض األنََياء َاملرسََ خ َقلَيل من أمة محمد (3))علیهم السََ

اإلمام   سَََلمان َمالك األشَََس َالثالثمائة َثالثة عشَََر أصَََحاب  )صَََل  اهلل علیه َ  له َ سَََلم(
 .(4))علیه السالم(املهدي 
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 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
بان عبارت  ، یا انسان کامِل یاد شده در قرآن )علیه السالم(ی علی بن ابی طالب اند از هفتاد هزار شیعهمقرَّ

ت حضرت محمد    (1)()علیهم السالمها برخی انبیا و فرستادگان و ائمه  میان آن  و در )صلی و شماری اندک از امَّ
 ( ٢)وجود دارد.)علیه السالم(مانند سلمان و مالک اشتر و سیصد و سیزده یار امام مهدی    الله علیه و آله و سلم(

( ألف نيبخ فيهم  ثْي ۱۲۴األنَياء َاملرسلنيخ َ م )َاألَلون:  م األمم السالفة َفيهم  ثْي من 
 من املقربني.

تپیشینیان عبارت  ها باشند و آنها تعداد زیادی از انبیاء و فرستادگان میهای پیشین و در میان آناند از امَّ
بان جای میهزار پیامبرند؛ در آن ۱۲۴  گیرند.ها بسیاری از مقرَّ

خ َفيهم جماعة من املقربني أقل بكثْي  علیه َ  له َ سََلم()صََل  اهللَاآلخرَن:  م أمة محمد  
 من العدد املوجود يف األمم السالفةخ َالْين معظمهم أنَياء َمرسلون.

 
قال: سمعته یقول ألبي حمزة الثمالي: )یا أبا حمزة هل شهدت عمي لیلة خرج؟ قال: نعم، قال: فهل   لسالم()علیه اعن عبد الرحمن بن کثیر عن أبي عبد الله 

سنة. فقال أبو  صلی في مسجد سهیل؟ قال: وأین مسجد سهیل؟ لعلك تعني مسجد السهلة؟ قال: نعم، قال: أما انه لو صلی فیه رکعتین ثم استجار بالله ألجاره
هذا مسجد السهلة؟ قال: نعم فیه بیت إبراهیم الذي کان یخرج منه إلی العمالقة، وفیه بیت إدریس الذي کان یخیط فیه، وفیه صخرة حمزة: بأبي أنت وأمي 

کوفان، ، وتحت الصخرة الطینة التي خلق الله منها النبیین، وفیه المعراج وهو الفارق موضع منه وهو ممر الناس وهو من )ع(خضراء فیها صورة جمیع النبیین 
 .38 -37ص 6وفیه ینفخ في الصور، والیه المحشر ویحشر من جانبه سبعون ألفاا یدخلون الجنة بغیر حساب( تهذیب األحكام : ج

: )یدخل الجنة سبعون ألفا من أمتي ًل حساب علیهم ثم التفت إلی علي، فقال: هم شیعتك وأنت إمامهم( روضة الواعظین للنیسابوري : )ص(وعن رسول الله 
 . ٢97ص

ابراهیم از شیعیان علی بود هر چند انبیا از شیعیان او  « فرمود: »باشدو از شیعیان او، ابراهیم می باشد: »می ی احادیث این سخن امام صادقاز جمله -1
 . ٢88«. مشارق انوار یقین ـ حافظ رجب برسی: ص )ابراهیم( بودند

 شوند:حساب وارد بهشت می هفتاد هزار نفر کسانی هستند که بی آید ظاهراا این در روایتی که در ادامه می -٢
؟« ابو ای ابا حمزه! آیا عموی مرا دیدی که شبی خارج شدفرماید: »ی ثمالی میروایت شده است: شنیدم به ابو حمزه از عبد الرحمن بن کثیر از ابو عبد الله

فرمود:   ؟« ابو حمزه گفت: مسجد سهیل کجاست؟ شاید منظورتان مسجد سهله است؟ امامنماز گزاردآیا در مسجد سهیل  فرمود: »  حمزه عرض کرد: بله. امام
«. ابو حمزه عرض کرد: پدر و مادرم به فدایتان! آیا همین دهداگر کسی در آن دو رکعت نماز بخواند و به خدا پناه ببرد خدا یكسال پناهش می « و فرمود: »بله»

کرد و در آن  ی ادریس بود که در آن خیاطی می است که از آن به سمت عمالقه خارج شد و در آن خانه ی ابراهیم ر آن، خانه آری! دمسجد سهله؟ فرمود: »
ی انبیا را از آن آفرید و معراج در آن وجود دارد و زیر آن صخره، خاکی است که خدا همه )علیهم السالم(همه پیامبران ی خضرا است که در آن، صورت صخره

شود و محشر به سوی آن است و از کنار آن  باشد، در آن در صور دمیده می و محل جدایی، قسمتی از آن است و این مسجد محل عبور مردم و در کوفه می  است
 . 38و  37ص  6«. تهذیب اًلحكام: ج شوندهفتاد هزار نفر بدون حساب وارد بهشت می 
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ت حضرت محمد پسینیان )آِخرون( عبارت  ها گروهی از و در میان آن )صلی الله علیه و آله و سلم(اند از امَّ
بان هستند ولی تعداد آن تها بسیار کممقرَّ ها را انبیا و ی آنباشد که بخش عمدههای پیشین میتر از امَّ

 دهند.فرستادگان تشكیل می

َاملقربون من األمم السََالفة َ م أنَياء َمرسََلون عدد م إذا قيس إلى عدد بين  دم فهم جماعة 
 قليلةخ َلْلك عرب عنهم بالثلةخ فهم عشرات اآلفف نسلة إلى مليارات الَشر.

تاگر تعداد مقرَّ  باشند با تعداد فرزندان آدم قیاس شود، های پیشین که همان انبیا و فرستادگان میبان از امَّ
ة  ﴿ها با عبارت باشند و از همین رو از آنشمار میاندک

ّ
ل
ُ
ها ( تعبیر شده است، این عده، دهجماعت اندک) ﴾ث

 باشند!هزار نفر در مقایسه با میلیاردها انسان می

ََالم(ة محمدأما املقربون من أم  ََالفة )علیهم السََ ََلة إلى  ْه الثلة من األمم السََ خ فعدد م نسََ
قليلخ فهم منات نسَلًة إلى املقربني من األمم السَالفة َ م عشَرات اآلففخ َنسَلًة إلى بين  دم َ م 

 مليارات.

ت حضرت محمد   بان از امَّ تنسبت به این جماعت اندک از    )صلی الله علیه و آله و سلم(اما تعداد مقرَّ های امَّ
ت بان از امَّ ها هزار نفر در برابر میلیاردها های پیشین که به دهپیشین، اندک است؛ اینان صدها نفر نسبت به مقرَّ

 باشند!رسیدند، مینفر از نوع بشر می

خ َيف  ْه الحالة يدخل )صل  اهلل علیه َ  له َ سلم(َأيضاً املقربون  م شيعة رسول اهلل محمد   
 خ فيكون  و َخاصته القليل من اآلخرين.)علیه السالم( م علي فيهم قائد م َسيد

بان، شیعیان پیامبر خدا حضرت محمد   هستند که در این حالت، رهبر   )صلی الله علیه و آله و سلم(و نیز مقرَّ
ش ها است. آن حضرت به همراه این گروه شیعه در میان آن)علیه السالم(و سرورشان حضرت علی  ی خاصَّ

ِلي﴿همان 
َ
َن اْلآِخِريَن ق  باشند.می ﴾ل  ِمّ

****** 
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: )ای دنیا! غیر از من را بفریب....( و طالق )علیه السالم( : معنای فرمایش امیرالمؤمنین۱۳۰پرسش 
 چیست؟ 

ي غْيي إليس تعرضََ  أم   )علیه السََالم(: ما معي قول أمْي املؤمنني ۱۳۰سََؤال/   للدنيا: )يا دنيا غر 
)علیه خ  ل أن أمْي املؤمنني  (1)إليس تشَوف   يهات  يهات قد بنتك ثالثاً ف رجعة فيها( إرَشاد القلوب  

 طلق الدنيا  الطالل العادي أي أنه تر هاخ ثم عاد لهاخ ثم تر هاخ َ كْا ثالث؟ السالم(

ضت أم إليَّ ه السالم()علیمعنای این فرمایش امیرالمؤمنین ي َغیري. إليَّ تعرَّ که به دنیا فرمود: »یا دنیا! ُغرَّ
فت؟ هیهات هیهات قد بنتک ثالثاا ًل رجعة فیها« )ای دنیا! غیر از من را بفریب. آیا برای من خودنمایی  تشوَّ

نباشد(  ای؟ هیهات! هیهات! تو را سه طالقه کردم که در آن هیچ بازگشتیی من شدهکنی؟ یا شیفتهمی
دنیا را مانند طالق عادی طالق داد یعنی آن را رها )علیه السالم(چیست؟ آیا امیرالمؤمنین (٢))ارشاد القلوب(

 کرد سپس به سوی آن بازگشت و دوباره آن را ترک گفت؟ و این عمل را سه بار تكرار نمود؟

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 على محمد َ ل محمد األئمة َاملهدينيَالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل 

ََحيحخ َلكَنه  ََالم(َ ْا املعي اَلْي ذ رَته يعين أَنه رَغب فيَها بَعد تر َها غْي صََ  )علَیه السََ
ِزيَنْة ﴿رفضََها يف الطفولة َيف الشََلاب َيف الكربخ قال تعالى:   ََ ْو  َلهر ََ نرَيا َلِعْب  نسَما الرَحَياةُ الدُّ

َ
َلُموا أ اعر

اُخْر بَيرَنُكمر  َتفَََ هُ ثُمس َيِهيُا َفَسَاُه ََ اتََُ اَر نَلَََ َب الرُكفََس جَََ عر
َ
ٍث أ ِل َغيََر فِد َ َمثَََ َر

َ األر ََ َواِل  مر
َ اثُْر يِف األر َتكَََ ََ

َما الرَحَياةُ الدُّ  ََ َواْن  ِرضََََر ََ  ِ ِفَرةْ ِمَن اّللس َمغر ََ ِديْد  اْب شَََََ َْ ِخَرِة َع يِف اآلر ََ اً ثُمس َيُكوُن ُحَطاماً  َفر  نرَيا ِإفس ُمصََََر
 .(3)﴾َتاُع الرُغُرَرِ مَ 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
ای یعنی اینكه حضرت پس از رها کردن دنیا به سوی آن رغبت یافت، صحیح این معنایی که شما ذکر کرده

گردان بوده است. حق تعالی در زمان طفولیت، جوانی و پیری از دنیا رویالسالم()علیه  نیست؛ بلكه آن حضرت 
 

 . 100، ذخائر العقبی : ص 370ص 1مناقب آل أبي طالب : جهكذا أخرجه السائل ، وانظر القول في :  -1
 مالحظه کنید.  100و ذخایر العقبی: ص  370ص  1توانید این سخن را در مناقب ابن ابی طالب: ج کننده این گونه پرسیده است. همچنین می پرسش -٢
 . ٢0الحدید : -3



 57                                                                                 (راابع املتشاهبات)اجلزء ال

   
 

فروشی، و  ای است و بیهودگی و آرایش و فخربدانید که زندگی این جهانی، فقط بازیچه﴿فرماید: می
افكند سپس هایش کافران را به شگفت جویی در اموال و اوًلد همانند بارانی به وقت است که روییدنيافزون

شود و بینی که زرد گشته و خاک شده است و در آخرت نصیب گروهی، عذابی سخت است و نصیب پژمرده می
 ( 1).﴾گروهی، آمرزشی از سوی خداوند و خوشنودی او، و زندگانی این دنیا جز متاعی فریبنده نیست

رف بالجد َالجهاد يف دخل اإلسَََالم يف طفولته َلم ُيعرف عنه اللعبخ بل عُ   )علیه السَََالم(َعلي  
َاإلَسالم منْ صَلاه. ثم إنه قأَ شَلابه يمسَح العلق   )صَل  اهلل علیه َ  له َ َسلم(الدفاع عن محمد

َالعرل يف سَََيل اهللخ فمن معر ة إلى معر ة يكاد ف يداَي جراحهخ ثم إنه يف الكرب لم يهتم 
 لقليل الدنيا َف لكثْي ا.

اسالم گروید و آن حضرت به بازی دیده نشد بلكه از همان اوان در طفولیتش به )علیه السالم(حضرت علی
و اسالم شناخته شد. سپس   )صلی الله علیه و آله و سلم(کودکی، به تالش و جهاد در راه دفاع از حضرت محمد

هایش ای دیگر رهسپار می شد به طوی که زخمای به معرکهاش را صرف جهاد در راه خدا کرد و از معرکهجوانی
 سالی برای کم و زیاد دنیا اهمیتی قائل نبود. بهبودی در کار نبود. سپس در کهنرا 

ََالم(فَها  و علي  َََلابه لم يعرف الزيَنة َاف تمام   )علَیه السََ يف طفولَته لم يلَعب َلم يَلهُخ َيف شََ
. )علیه السالم( باملظهرخ َيف  رب سنه لم يجمع شيناً من تراث الدنياخ فقد بانها ثالثاً  ما قال علي  

ََ خ َالعقلي يف  ََموات السَ ََمانيخ َامللكوتي يف السَ ََاً: بانها ثالثاً بكل َجوده امللكي الجسَ َأيضَ
 السماء السابعة. 

است که در کودکی به بازی و سرگرمی مشغول نشد. در جوانیش به دنبال زیور و )علیه السالم(آری این علی
از دنیا همان گونه که )علیه السالم(. اوسالی چیزی از میراث دنیا نیندوختزینت و ظاهر نبود و در کهن

سه مرتبه دنیا با تمام )علیه السالم(فرماید سه مرتبه برید و دوری کرد. همچنین اومی)علیه السالم(خودش
گانه و  با وجود های ششاش در آسماناش، با وجود ملكوتیوجودش طالق داد: با وجود ملكی جسمانی

 اش در آسمان هفتم. عقالنی

 
 .٢0حدید:  - 1
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****** 

ْمِرِه....﴿فرماید: : حق تعالی می۱۳۱پرسش 
َ
  ﴾َواللُه َغاِلٌب َعَلی أ

َلُمونَ ﴿: ما معي قوله تعالى: ۱۳۱سؤال/  اِ  ف َيعر َ َ النس  ر
َ
َلِكنس أ ََ ِرِه  مر

َ
ُ َغاِلْب َعَلى أ اّللس ََ﴾(1). 

 (  ٢).﴾دانندو خدا بر کار خویش غالب است، ولی بیشتر مردم نمی ﴿معنای این آیه چیست؟ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

أي إن  اهلل َسلحانه َتعالى املهيمن على األمر َاملوجه له  يف يَشاءخ فهو َسلحانه َتعالى يوجه 
الكون الجسماني َالرَحاني إلى الغاية اليت يشاؤ ا سلحانه َتعالىخ َإلى الغرض الْي خلق ألجله 

لقي  )علیه السَََالم(الخلق. فمثاًل قصَََة  نيب اهلل يوسَََف 
ُ
يف اللرئخ ثم  َما جرى عليه من ابتالء فقد أ

لقي يف السََََجن َيف النهاية 
ُ
بيع ََقع يف ذل العلوديةخ ثم اُتهم بالفاحشََََة َُ تك  سََََمعته خ ثم أ

أصََلح عزيز مصََر. َ ان سَََلاً فسََتيطان بين إسََرائيل يف مصََرخ َما تلع  ْا افسََتيطان من بعث 
 )قائم  ل إبرا يم( يف مصر َمواجهته لفرعون مصر.  )علیه السالم(موىس 

 :پاسخ
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
ط است و هر طور بخواهدآن را جهت می دهد. او سبحانه  یعنی خداوند سبحان و متعال بر امر ُمَهیِمن و مسلَّ

خواهد و به سوی غرضی که ه خود او سبحان و متعال میو تعالی عالم جسمانی و روحانی را به سوی غایتی ک
و )علیه السالم(ی پیامبر خدا یوسف دهد. به عنوان مثال در قصهخلق را به خاطر آن آفریده است، سوق می

در چاه انداخته، سپس فروخته شد و به حقارِت بندگی مبتال گشت، سپس به )علیه السالم(آنچه بر او رفت، او 
حرمت متهم گردید، پس از آن به زندان افكنده و در نهایت، عزیز مصر شد و سببی برای  عفتی و هتکبی

 
 . ٢1یوسف :  -1
 . ٢1یوسف:  - ٢
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)قائم )علیه السالم(سكنی گزیدن بنی اسرائیل در مصر و هر آنچه به دنبال این سكنی گزیدن از بعثت موسی
 رو شدنش با فرعون مصر صورت پذیرفت، گردید.آل ابراهیم( در مصر و روبه

ََف َيف  َل األَحداث   َََل  ليوسََ ََالم(َافبتالءات اليت حصََ َفَن اهلل َغاَلب على األمر   )علَیه السََ
َمهيمن عليه َلو َشاء ملا حصَل خ َلكنه َشاء أن تحصَلخ َمعظمها بَسَب الَشيطان أَ ََسوَسته خ 

ََلِنَك ُ َو َيُلوُر﴾َلكن اهلل َسلحانه َتعالى جعل مكر الَشيطان ينقلب عليه  
ُ
ُر أ َمكر ََ ﴿ِإنس  خ(1)﴿

َد الشس  َطاِن َ اَن َضِعيفاً﴾َ ير  . (2)ير

پیش آمد، خدا بر کار، غالب و )علیه السالم(ی این حوادث و ابتالءهایی که برای حضرت یوسفدر همه
ط بود و اگر نمی خواست که اتفاق افتد و بخش )علیه السالم(داد؛ ولی اوخواست این اتفاقات رخ نمیمسلَّ

ی او صورت گرفت، ولی خداوند سبحان و متعال مكر شیطان سهای از این حوادث به سبب شیطان یا وسوعمده
 (4)است(.که مكر شیطان ناچیز  ﴿،  (3))و مكرشان نیز از میان برود ﴿گرداند را به سوی خودش بازمی

ل سََوء حال يوسََف  إلى أحسََن حالخ فمن السََجن َذل العلودية إلى الحرية   )علیه السََالم(َبُدِّ
 َامللكخ فهو سلحانه ملدل السينات بالحسنات.

از زندان و حقارت بندگی به )علیه السالم(به بهترین حال تبدیل شد و او)علیه السالم(وضعیت ناگوار یوسف  
 باشد. ت میی سیئات به حسناآزادی و پادشاهی رسید. باری! خداوند سبحان تبدیل کننده

فاملسَََْية العامة َإن  ان  فيها مداخالت  ثْية للشَََيطان َجنده من اإلنس َالجنخ َلكن 
ََلحَانَه َتعَالى  ََلتهَا مَا يريَده  و سََ ََلحَانَه َتعَالى يجعَل نتيجتهَا َمحصََ ةُ اهلل سََ اِقلََ الرعََ ََ ﴿

ب على أمره ف يهتم لنزَل اللالءخ إف أن ي(5)ِللرُمتسِقنَي﴾  ََكر هلل خ َمن تيقن أن اهلل غَاَل الشََ توجَه َب
 سلحانه َتعالى. 

 
 . 10فاطر :  -1
 . 76لنساء : ا -٢
 . 10فاطر:  - 3
 . 76نسا:  - 4
 . 1٢8األعراف :  -5
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های فراوانی از سوی شیطان و لشكریانش از انس و جن وجود دارد ولی خداوند هر چند در مسیر عام، دخالت
و سرانجام نیک از آِن   ﴿دهد  ی خودش قرار میاساس خواست و اراده سبحان و متعال نتیجه و حاصل آن را بر

کند که خدا بر امرش غالب است دیگر نگران نازل شدن بال نخواهد بود تا   و هر کس یقین  )1(﴾پرهیزگاران است
 آورد.آنجا که با شكرگزاری به درگاه خداوند سبحان و متعال روی می

ُ  َلك َبأيوب  َََئ  ثنسَي ََالم(َإن شََ ََكر  )علَیه السََ َعظيم بالَئهخ فهو لم يواجَه اللالء إف َبالشََ
ْل ْي الدنيا َاآلخرة:  َافمتنان هلل سَلحانه َتعالىخ فكان  عاقلته خ َتسََ ا ُمغر َْ ِلَك َ  ﴿اررُ ضر ِبِرجر

َشَراْب﴾ ََ  .(2)بَاِرْد 

زنم. آن حضرت و گرفتاری عظیم او را می)علیه السالم(اگر بخواهی برای شما مثال دومی از حضرت ایوب   
پایت   ﴿رو نشد مگر با شكر و امتنان از خداوند سبحان و متعال، پس عاقبتش خیر دنیا و آخرت گردید:  با بال روبه

 ( 3)ن(.را بر زمین بكوب، این آبی است برای شست و شو و این آبی است سرد برای آشامید

اِ  ف اآلَية: َالَعاقَلة للمتقنيخ فيجَب أن تكون َ ْه  َ َ النَس  ر
َ
َلِكنس أ ََ ِرِه  مر

َ
ْب َعَلى أ الَِ ُ َغَ اّللس ََ ﴿

َلُموَن﴾  شعاراً يعلقه أ ل اليقني يف أعناقهم. (4)َيعر

  (5)نمی دانند(و خدا بر کار خویش غالب است، ولی بیشتر مردم    ﴿فرجام نیكو از آِن پرهیزگاران است و این آیه  
 های خویش بیاویزند.باید شعاری باشد که اهل یقین آن بر گردن

****** 

 
 .1٢8اعراف:  - 1
 . 4٢ص :  -٢
 . 4٢ص:  - 3
 . ٢1یوسف :  -4
 . ٢1یوسف:  - 5
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ْعَناِق ﴿فرماید: : حق تعالی می۱۳۲پرسش 
َ
وِق َواأْل ا ِبالسُّ   ﴾َفَطِفَق َمْسحا

ََ ا َعَليس   :)علیه السََالم(قول سََليمان    :۱۳۲سََؤال/   َناِل﴾   ﴿ُردُّ عر
َ األر ََ وِل  حاً ِبالسََُّ خ ( 1) َفَطِفَق َمسََر
 فما  و طلب النيب؟ بعضهم يقول: رد الشمسخ َبعضهم يقول: رد الخيل َقتلها. 

ها آن را نزد من بازگردانید. پس شروع به دست کشیدن بر ساق  ﴿در این سخن  )علیه السالم(حضرت سلیمان  
گویند درخواست او بازگردانیدن خورشید بوده چه چیزی درخواست کرده است؟ برخی می  (٢)﴾ها نمودو گردن

 اند.ها دانستهاست و برخی آن را بازگردانیدن و کشتن اسب

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 املنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهدينيَالحمد هلل رب الع

طلب من املالئكة املو لني بالشَمس أن يردَ ا إلى  لد السَماء   )علیه السَالم(إنما سَليمان  
بعد غيابهاخ بأمر من اهلل سََلحانه َتعالىخ ليصََلي العصََر بعد فواتهاخ بسَََب انشََغاله بَعداد الخيل 

 .(3)للجهاد

 پاسخ:
 من الرحیم بسم الله الرح

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا

 
 . 33ص :  -1
 . 33ص:  - ٢
عن هذه اْلیة، فقال: ما بلغك فیها، یا بن عباس؟ قلت: سمعت کعباا یقول: اشتغل سلیمان  )علیه السالم(الطبرسي، قال: قال ابن عباس: )سألت علیاا  -3

فضرب سوقها وأعناقها بالسیف، فقتلها فسلبه الله ملكه أربعة  -یعني األفراس، وکانت أربعة عشر فرساا  -بعرض األفراس حتی فاتته الصالة، فقال: ردوها علي 
، ألنه ظلم الخیل بقتل : کذب کعب، لكن اشتغل سلیمان بعرض األفراس ذات یوم، ألنه أراد جهاد العدو، حتی توارت  )علیه السالم(ها. فقال علي عشر یوماا

ن، وًل یأمرون بالظلم الشمس بالحجاب، فقال، بأمر الله تعالی للمالئكة الموکلین بالشمس: ردوها علي. فردت، فصلی العصر في وقتها. وإن أنبیاء الله ًل یظلمو
 . 359ص 8ألنهم معصومون مطهرون ( مجمع البیان : ج ،

عرض علیه ذات یوم بالعشي الخیل فاشتغل بالنظر إلیها حتی توارت الشمس بالحجاب   )علیه السالم(أنه قال: )إن سلیمان بن داود    )علیه السالم(وعن الصادق  
مسح ساقیه وعنقه، وأمر أصحابه الذین فاتتهم الصالة معه بمثل ذلك، وکان ذلك فقال للمالئكة: ردوا الشمس علي حتی أصلي صالتي في وقتها فردوها، فقام ف

رض علیه بالعشي وضوءهم للصالة، ثم قام فصلی فلما فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم، ذلك قول الله عز وجل: ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد إنه أواب إذ ع
 ٢0٢ص  1کر ربي حتی توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق واألعناق( من ًل یحضره الفقیه : جالصافنات الجیاد فقال إني أحببت حب الخیر عن ذ

 – ٢03 . 
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ل بر خورشید درخواست کرد که خورشید را به امری از خداوند )علیه السالم(حضرت سلیمان از فرشتگان موکَّ
از عصر را پس از قضا شدنش به جا سبحان و متعال پس از پنهان شدنش، به وسط آسمان بازگردانند تا او نم

 (1)ها برای جهاد مشغول شده بود.آورد؛ زیرا او به مهیاسازی اسب

ا ُسَلْیَماَن....﴿فرماید : حق تعالی می۱۳۳پرسش   . ﴾َوَلَقْد َفَتنَّ

ِه جَ ﴿: ما معي قوله تعالى: ۱۳۳سََؤال/   يِّ سََِ َنا َعَلى ُ رر َقير
لر
َ
أ ََ َماَن  َلير ا سََُ َلَقدر َفَتنس داً ثم أناَب *  ََ سَََ

ابُ  نرَ  الرَو س
َ
ِدي ِإنسَك أ َحٍد ِمنر بَعر

َ
َ بر ِلي ُملركاً ف َينرَلِغي أِل ََ ِفرر ِلي   .(2)﴾َقاَل َربِّ اغر

ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی را افكندیم و او روی به  ﴿معنای این سخن حق تعالی چیست؟ 
خدا آورد * گفت: ای پروردگار من! مرا بیامرز و مرا ملكی عطا کن که پس از من کسی سزاوار آن نباشد که تو 

 (3)(.ایبسیار بخشاینده

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 محمد َ ل محمد األئمة َاملهدينيَالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على 

 
؟« عرض کردم: شنیدم که کعب  ای ابن عباس! در این مورد چه چیزی به تو رسیده استدر خصوص این آیه سوال کردم، فرمود: » طبرسی: از علی -1

و با شمشیر   ها را، و چهل اسب بودیعنی اسب سبان مشغول شد تا آنجا که نمازش فوت گردید. پس گفت: آنها را به من بازگردانید  سازی اگوید: سلیمان به آماده می
کعب دروغ  فرمود: » ها به آنها ظلم کرده بود. علیهایشان را برید. آنها را کشت و خداوند سلطنتش را چهل روز از او گرفت؛ چرا که با کشتن اسب پاها و گردن 

خواست با دشمن پیكار کند، تا آنجا که خورشید در حجاب پنهان گردید. پس سلیمان ها مشغول شد چرا که میسازی اسبگفته است. سلیمان در آن روز به آماده
کنند و فرمان وقتش به جا آورد. انبیا ظلم نمی  ی موکل بر خورشید گفت: آن را به من بازگردانید. خورشید بازگشت و نماز عصر را دربه امر خداوند متعال به مالئكه

 . 359ص  8«. مجمع البیان: ج باشنددهند چرا که آنها معصوم و پاک میبه ظلم و ستم نیز نمی
هروایت شده است که فرمود: » از امام صادق  عرضه شد و او به کار آنها مشغول شد تا آنجا که خورشید در  ها بر سلیمان بن داوود ای از اسبعصر هنگامی گلَّ

هایش و گردنش دست ساق  حجاب پنهان گردید. به مالئكه گفت: خورشید را به من بازگردانید تا نمازم را در وقتش به جا آورم. به او بازگردانیده شد. برخاست و به
و نماز  و به یارانش که همراهش بودند و نمازشان فوت شده بود نیز به چنین چیزی فرمان داد. این عمل، وضوی آنها برای نمازشان بود. سپس برخاست کشید

اٌب َو َوَهْبَنا ِلَدا﴿: فرمایدخواند. هنگامی که فارغ شد، خورشید غایب شد و ستارگان بیرون آمدند. این سخن خداوند متعال است که می  وَّ
َ
ُه أ ُوَد ُسَلْیَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَّ

اِفَناُت الِجَیاُد  * ْحَبْبُت ُحبَّ الَخیِر َعن ِذکِر َربی َحتَی  *ِإْذ ُعِرَض َعَلْیِه ِباْلَعشی الصَّ
َ
ی أ ْعَناِق  *َتَواَرْت ِبالِحَجاِب  َفَقاَل ِانَّ

َ
وِق َو اأْل وَها علی َفَطِفَق َمْسَحا ِبالسُّ  و ) ﴾ُردُّ

ی نیكویی بود و همواره روی به خدا داشت * آنگاه که به هنگام عصر اسبان تیزرو را که ایستاده بودند به او عرضه کردند سلیمان را به داوود عطا کردیم. چه بنده
ها و د. پس شروع به دست کشیدن بر ساق * گفت: من دوستی این اسبان را بر یاد پروردگارم برگزیدم تا خورشید در پرده پوشیده شد * آن را نزد من بازگردانی

 . ٢03و  ٢0٢ص  1(«. من ًل یحضره الفقیه: ج ها نمودگردن
 . 35 –  34ص :  -٢
 . 35و   34ص:  -3
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م سَليمان  أي امتحنا سَليمانخ َ ْا افمتحان يف املفاضَلة بني علادتني  ما الجهاد َالصَالةخ فقدس
الجهاد على الصَََالة حىت فات َقتهاخ فتوجه إلى املالئكة فردَا الشَََمس بَذن اهللخ   )علیه السَََالم(
ََليمان   ََلى سَ ََالم(فصَ ََر بعد أن فا  )علیه السَ ََالة العصَ ََغوفً صَ ََمس؛ ألنه  ان مشَ تته َغاب  الشَ

 . (1)بالتهينة للجهاد يف سَيل اهلل

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
ادن میان دو عبادت، یعنی جهاد یعنی ما سلیمان را مورد امتحان قرار دادیم و این آزمایش در تعیین برتری د

م داشت تا آنكه وقت نماز از دست رفت. پس به فرشتگان )علیه السالم(و نماز بود. سلیمان   جهاد را بر نماز مقدَّ
پس از آنكه زمان نماز عصر گذشته )علیه السالم(رو کرد و آنها به اذن خدا خورشید را بازگردانیدند و سلیمان 

ود، نماز عصر را به جای آورد؛ چرا که وی مشغول آماده شدن برای جهاد در راه خدا بود و خورشید پنهان شده ب
  (٢)بود.

ََليَمان  الى أنزل على سََ ه َتَع ََلحَاَن ََالم(ثم إن اهلل سََ ه السََ ك الفرَقان  )علَی ا َعَلى ﴿َملََ نََ لرَقير
َ
أ ََ

داً  ِه َجسَََ يِّ سََِ فه الفاضََل من املفضََولخ َاملقدم من املؤخر. َ ْا املََلك    ﴾ُ رر  و ) تاب ُ تب ليعر 
بعد نزَل الفرقان عليه أنه   )علیه السَالم(فيه الحق الْي يريده اهلل سَلحانه َتعالى(. فَعِلم سَليمان  

ِفرر ِلي ﴿خ َطلب املغفرة من اهلل سَلحانه  ﴾ثم أناَب ﴿أخطأ بتقديم الجهاد على الصَالة   َقاَل َربِّ اغر
َحٍد ِمنر 

َ
َ بر ِلي ُملركاً ف َينرَلِغي أِل ابُ ََ نرَ  الرَو س

َ
ِدي ِإنسَك أ  . ﴾بَعر

 
وامتحانه، وفیم کان ذلك؟  )علیه السالم(یذکرها المفسرون في افتتان سلیمان  -کما هي عادة المفسرین في أغلب آیات القرآن الكریم  -توجد آراء کثیرة  -1

علی نسائه السبعین في لیلة واحدة المرض، إلی من جعله أولد ولداا جسداا بال روح وألقي علی سریره، وثالث جعل فتنته طوافه    )علیه السالم(فبین من جعل فتنته  
أعني من یدعي علم تفسیر القرآن من  -. . . إلی غیر ذلك. وًل عجب منهم  )علیه السالم(قال بتصور شیطاناا بصورته  -کالواحدي  -کما یرویه أبو هریرة، ورابع 

اِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم(  بعد أن کان الرأي هو المنهج السائد عندهم وإن لم یسموه بذلك،  -الفریقین بال فرق  ُه َوالرَّ ِویَلُه ِإًلَّ اللَّ
ْ
هذا وهم یتلون قوله تعالی: )َوَما َیْعَلُم َتأ

 ، وأیهم یزعم أنه من الراسخین ؟!7آل عمران : 
باشد، نظرات بسیاری یم میطور که معمول مفسران در مورد اغلب آیات قرآن کرو اینكه در چه خصوصی بوده است، همان در مورد ابتال و آزمون سلیمان -٢

شود، و دیگری ابتالی او را هفتاد مرتبه طواف او گرد و افتادن آن بر تختش دیده می  وجود دارد. از بیماری تا به دنیا آمدن جسد فرزندی بدون روح برای او
باشد و .... سایر موارد. از می  قایل به تصور شیطانی به صورت اوـ همانند واحدیداند. نفر چهارم ـکند، می زنانش در یک شب آن گونه که ابو هریره روایت می 

ـ پس از اینكه این نظر روش استوار از نظر ایشان منظورم از کسانی است که از هر دو گروه ادعای تفسیر قرآن را دارند، بی هیچ تفاوتی ایشان تعجبی نیست ـ 
اِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ﴿کنند: ر حالی که آنها این سخن حق تعالی را قرائت میباشد حتی اگر آنگونه نامیده نشوند. این گونه است دمی ویَلُه ِإًلَّ اللُه َو الرَّ

ْ
 ﴾َو ما َیْعَلُم َتأ

 باشد؟!(. حال به گمان آنها چه کسی از استواران در علم می 7( )آل عمران:  انددانش استوار کرده داند، و آنان که قدم در  در حالی که تأویل آن را جز خداوند نمی)

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=7
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و بر تخت او جسدی   ﴿فرو فرستاد  )علیه السالم(ی فرقان را بر سلیمان  سپس خداوند سبحان و متعال فرشته
ر باز شناسد. این فرشته تا فاضل )برتر  ﴾ را افكندیم م را از مؤخَّ ( را از مفضول )آنكه برتری داده شده( و مقدَّ

ی که خداوند سبحان و متعال اراده کرده است نوشته شده بود«. بنابراین حضرت »کتابی بود که در آن ، حقَّ
م شمردن جهاد بر نماز خطا کرده )علیه السالم(سلیمان  است پس از نازل شدن فرقان بر او، دانست که با مقدَّ

َناَب ﴿
َ
ای پروردگار من! مرا  گفت: ﴿)و او روی به خدا آورد( و از خداوند سبحان درخواست آمرزش کرد:  ﴾ُثمَّ أ

 (.ایبیامرز و مرا ملكی عطا کن که پس از من کسی سزاوار آن نباشد که تو بسیار بخشاینده

ََرائيل بعد داَد  ََرائيل يف ذريتهخ َ ان املُلك يف بين إسََ ََليمان أن يكون ُملك بين إسََ َطلب سََ
يتحمل نصَرة دين اهلل أن يكون من   )علیه السَالم(قريناً مع النلوةخ فطلب سَليمان    )علیه السَالم(

ََاً مع قائم  ل يعقوب َ و عيَسََ  ََوصَ ََرة دين اهلل معهمخ َخصَ    م من ذريته ليكون له قدم يف نصَ
ََ   )علیها السَََالم(خ فطلب سَََليمان أن يكون من ذريتهخ َبالفعل فَن مريم )علیه السَََالم(   أم عيَس
ك يف بين إسََرائيلخ  و أعظم ُمل  )علیه السََالم( ي من ذرية سََليمانخ َُملك عيىسََ   )علیه السََالم(

 َ انوا موعودين به َينتظرَنه. 

درخواست کرد که پادشاهی بنی اسراییل در فرزندان او باشد و پادشاهی در بنی )علیه السالم(سلیمان 
ت بود. بنابراین سلیمان )علیه السالم(اسراییل پس از داوود  خواست کسانی که بار )علیه السالم(همراه با نبوَّ

کشند از نسل او باشند تا گامی برای او در یاری دادن دین خدا به همراه ایشان بر دوش مییاری دین خدا را 
خواست که او )علیه السالم(. سلیمان )علیه السالم(باشد، به خصوص همراه با قائم آل یعقوب یعنی عیسی

از فرزندان )علیه السالم(مادر عیسیـ )علیها السالم(( از فرزندانش باشد و در عمل، مریم )علیه السالم()عیسی 
باشد؛ ترین ُملک و پادشاهی در بنی اسراییل میبزرگ)علیه السالم(سلیمان است و ُملک و پادشاهی عیسی 

 ُملكی که به آن وعده داده شده بودند و منتظرش بودند. 

ِدي﴿فقول سَليمان:   َحٍد ِمنر بَعر
َ
َ بر ِلي ُملركاً ف َينرَلِغي أِل ُملك اليهودخ أي أن يكون من  : أي ﴾ََ

ليس مثله ُملك يف اليهودخ فهو   )علیه السالم(؛ ألن ُملك عيىس  )علیه السالم(ذريته َخصوصاً عيىس  
هخ فال ينلغي أن  ََ من ذريَت ك اليهود عيىسََ ََليمَان أن يكون َملَِ ائم  ل يعقوب املنتظر. فطَلب سََ َق

 هود؛ ألنه ف نظْي له يف بين إسرائيل.َمِلك الي )علیه السالم(يكون يف ذرية أحد غْيه مثل عيىس 

و مرا ملكی عطا کن که پس از من کسی سزاوار آن نباشد که تو  ﴿: )علیه السالم(سلیمان پس این سخن 
)علیه پادشاهی یهود؛ یعنی اینكه از فرزندانش باشد و به طور خاص، حضرت عیسی یعنی( ایبسیار بخشاینده



 65                                                                                 (راابع املتشاهبات)اجلزء ال

   
 

در یهود، وجود ندارد. او همان قائم آل یعقوب )علیه السالم(اهی عیسی ؛ چرا که همانندی برای پادشالسالم(
)علیه خواست که پادشاه یهود یعنی عیسی  )علیه السالم(است که منتظرش بودند. پس سلیمان  )علیه السالم(

، )علیه السالم(از فرزندانش باشد؛ بنابراین شایسته نیست در فرزندان شخص دیگری غیر از سلیمان السالم(
همتا )علیه السالم(که پادشاه حقیقی یهود است، وجود داشته باشد؛ چرا که عیسی  )علیه السالم(مانند عیسی  ه

 اسراییل ندارد.  و مشابهی در بنی

َربما يفهم بعض من غفل عن الحقيقة أن ُملك اهلل سََلحانه َتعالى  و املتحقق يف  ْه الحياة 
ََيطان َحا ميته الدنياخ َ ْا باطل؛ ألن ُملك فرعون َنمرَد َ خ فُملك (1)أمثالهم إنما  و ُملك الشََ

اهلل يهله اهلل ملن يشََاء من علاده الصََالحنيخ َليس ضََرَرياً أن يحكمخ بل  و يف الغالب على طول 
ه اهلل َمِلكَاًخ قَال تعَالى:  َن ة املتمردة على خَالقهَا لم يحكم من عيس ََانَي ََْية  َْه اإلنسَََ مر ﴿مسََ
َ
أ

در   ِه َفقََ لَِ ََر ُ ِمنر َفضََ اُ ُم اّللس ا  تََ اَ  َعَلى مََ ُدََن النَس سََََُ اُ مر َيحر ََ َتيرنََ َة  مََ الرِحكر ََ اَب  ا  َل ِإبرَراِ يَم الرِكتََ َتيرنََ
ا م اهلل املَُلك من  ل إبرا يم لم يملكوا على  َْه األرضخ (2)﴾ُملركَاً َعِظيمَاً  خ مع أن معظم من  َت

 بل ربما قتل بعضهم َقهر َ لم من الطغاة أشد الظلم.

دشاهی خداوند سبحان و متعال در این دنیا محقق چه بسا برخی غافالن از حقیقت چنین گمان کنند که پا
 (3)شود، و این باطل است؛ چرا که پادشاهی فرعون و نمرود و امثال آنان جز پادشاهی شیطان و حاکمیت نیست.

کند و ًلزم نیست که آن شخص اش را به هر کدام از بندگان صالحش که بخواهد عطا میپس خداوند، پادشاهی
د بر آفریدگارش رخ داده، غالباا کسی که  حتماا ُحكم ِبراَند ت سرکش و متمرَّ بلكه آنچه در طول مسیر انسانیَّ

یا بر مردم به خاطر نعمتی  ﴿: فرمایدخداوند به عنوان پادشاه منصوب کرده، حكم نرانده است. حق تعالی می
ه خاندان ابراهیم، کتاب برند؟ در حالی که ما بکه خداوند از فضل خویش به آنان ارزانی داشته است، حسد می

؛ با اینكه بیشتر  کسانی که از آل ابراهیم ُملک و  (4)(شان داشتیمروایی بزرگ ارزانیو حكمت دادیم و فرمان

 
 حول حاکمیة الله في کتابه : )حاکمیة الله ًل حاکمیة الناس(.  )علیه السالم(للمزید أنظر کالم السید أحمد الحسن  -1
قوله: ) نحن قوم فرض الله عز وجل طاعتنا، لنا األنفال، ولنا صفوا المال، ونحن  )علیه السالم(، وفي هذه اْلیة روی الكلیني عن أبي عبد الله 54النساء :  -٢

 . 6ح 186ص 1الراسخون في العلم، ونحن المحسودون الذین قال الله: " أم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله "( الكافي : ج
 در خصوص حاکمیت خداوند در کتابش »حاکمیت خدا نه حاکمیت مردم« مراجعه نمایید. جهت کسب اطالعات بیشتر به سخن سید احمدالحسن -3
واجب گردانیده  مان راما همان گروهی هستیم که خداوند عزَّ و جل طاعتکند که فرمود: »روایت می ؛ و در خصوص این آیه کلینی از ابو عبد الله54نسا:  -4

: فرمایدی اموال برای ما است. ما استواران در علم هستیم و ما همان مورد حسادت قرار گرفتگانی هستیم که خداوند میاست. انفال برای ما است، پاک شده
اَس َعلی ﴿ ْم َیْحُسُدوَن النَّ
َ
؟(«. کافی: ج برندخداوند از فضل خویش به آنان ارزانی داشته است، حسد می یا بر مردم به خاطر نعمتی که ) ﴾ما آتاُهُم اللُه ِمْن َفْضِلِه  أ
 . 6ح  186ص  1
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پادشاهی از طرف خداوند به آنها داده شد بر روی این زمین، حكمرانی نكردند بلكه شاید برخی از آنان کشته 
 ستم قرار گرفتند.شدند و از طرف سرکشان مورد خشم و 

ََليمان   ََالم(فاملُلك الْي أراده سَ ََلحانه َتعالى لهخ ثم إنه يكون   )علیه السَ  و ُملك يهله اهلل سَ
أعظم َأفضَل ُملك يهله اهلل لليهود من بين إسَرائيلخ َ و بهْا طلب أن يكون َمِلك اليهود املنتظر 

َلكنه املَِلك املعنيس من اهللخ   َإن لم يحكم عيىسََ َلم َيملُكخ  )علیه السََالم(من ذريته َ و عيىسََ 
خ َيحكم ََيملُك يف دَلة اإلمام املهدي )علیه السالم(َشاء اهلل له الرفع حىت ينََزل مع اإلمام املهدي  

 .)علیه السالم(
بود، ُملكی بود که خداوند سبحان و متعال به او )علیه السالم(بنابراین، آن پادشاهی که مورد نظر سلیمان 

اسراییل بود و او به این ترتیب درخواست کرد که پادشاه ترین و برترین پادشاهی یهود در بنی  زرگبخشید و آن، ب
حكم نراند و )علیه السالم(از فرزندان او باشد؛ هر چند که عیسی )علیه السالم(مورد انتظار یهود یعنی عیسی 

فرمود که او رفع نماید تا همراه با امام  پادشاه نشد، ولی او پادشاه تعیین شده از سوی خدا بود و خداوند اراده
 پادشاهی و حكومت کند.)علیه السالم(بازگردد و در حكومت امام مهدی )علیه السالم(مهدی 

****** 

ُل َعَلْیِهُم ﴿فرماید: : حق تعالی می۱۳۴پرسش  َنا اللُه ُثمَّ اْسَتقاُموا َتَتَنزَّ ذیَن قاُلوا َربُّ  ...﴾اْلَمالِئَكةُ ِإنَّ الَّ

فس َتَخاُفوا ﴿: قال تعالى:  ۱۳۴سؤال/  
َ
اَلِئَكُة أ ِهُم املر ُل َعَلير َتَقاُموا َتَتَنزس ُ ثُمس اسر يَن َقالُوا َربَُّنا اّللس ِْ

ِإنس الس
ُتمر ُتوَعُدَنَ  ِة السيِت ُ نر برِشُرَا ِبالرَجنس

َ
أ ََ َزنُوا  ف َتحر ََ﴾(1) . 

 املالئكة ِقسم من تنَزلها يكون يف الرؤيا لتَشْي للمؤمنني؟  ل يفهم من  ْه اآلية بأن

بر آنان که گفتند: پروردگار ما الله است، و سپس پایداری ورزیدند، فرشتگان فرود  ﴿فرماید: حق تعالی می
 ( ٢)(.آیند که مترسید و غمگین مباشید، شما را به بهشتی که وعده داده بودند بشارت استمی

 
 . 30فصلت :  -1
 . 30فصلت:  -٢
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شوند تا بشارتی برای مؤمنان شود که گروهی از فرشتگان هستند که نازل میچنین فهمیده میآیا از این آیه 
 در رؤیا باشند؟

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

قهم َاسَََتقامة َحسَََن نعم  ْا أ يدخ فاملالئكة يَشَََرَنهم بالرؤيا الصَََالحة بصَََالح طري
 عاقلتهم؛ ألنهم على َفية اهلل سائرَنخ َلولي اهلل متابعون. 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
ورزی و به درستی راه و روش و استقامتطور است. فرشتگان با رؤیای صالحه آنها را بله، به طور قطع همین

 کنند.دارند و ولیَّ خدا را پیروی میدهند؛ چرا که آنها بر مسیر وًلیت خدا گام برمیشان بشارت میُحسن عاقبت

نرَيا﴿َيف  ْه اآلية:   َرى يِف الرَحَياِة الدُّ ُشََر : )صََل  اهلل علیه َ  له َ سََلم( خ قال الرسََول(1)﴾َلُهُم الَر
 .(2)الحة()الرؤيا الص

 )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر خدا   (3).یا(بشارت است ایشان را در زندگانی این دن ﴿و در مورد این آیه: 
 (4).»رؤیای صالحه است«فرمود: 

يف قول اهلل عز  خ قال: قال رجل لرَسول اهلل  )علیه الَسالم(يف الحديث عن جابر عن أبي جعفر  
نرَياَلُهُم  ﴿َجل:   َرى يِف الرَحَياِة الدُّ ُشر  . (5)خ قال: ) ي الرؤيا الحسنة يرى املؤمن فيَشر بها يف دنياه(﴾الَر

 
 . 64یونس :  -1
عن قوله تعالی: )لهم البشری في الحیاة الدنیا(، قال: )هي الرؤیا الصالحة یراها المؤمن أو یری له (   )ص(عن عبادة بن الصامت، قال: سألت رسول الله  -٢

 . 180ص 58بحار األنوار : ج
 . 64یونس:  - 3
ْنَیاَلُهُم اْلُبْشَری ِفي اْلَحَیاِة ﴿ی این سخن حق تعالی درباره از عبادت بن صامت روایت شده است: از رسول خدا -4 بشارت است ایشان را در زندگانی این ) ﴾الدُّ

 .180ص  58«. بحار اًلنوار: ج شودبیند یا برایش دیده میمنظور رؤیای صالحه است که مؤمن می( سوال کردم. فرمود: »دنیا
 ، األحالم والحجة علی أهل ذلك الزمان . 90ص 8الكافي : ج -5
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)صلی الله فرمود: مردی از رسول خدا آمده است که آن حضرت )علیه السالم(در حدیث از جابر از ابو جعفر 
سوال کرد.   ﴾ بشارت است ایشان را در زندگانی این دنیا  ﴿ی این سخن خداوند عزَّ و جل  درباره  علیه و آله و سلم(

 (1)شود«.بیند و با آن به او در دنیایش بشارت داده میفرمود: »این رؤیای حسنه است که مؤمن می

ِ ف خَ ﴿َلو َتدبرت  الم اهلل قَلل َ ْه اآلَية َبَعدَ ا:   اَء اّللس ِليََ َر
َ
ف ِإنس أ
َ
َزنُوَن أ ف ُ مر َيحر ََ ِهمر  ْف َعَلير ور

ِديَل ِلَكِلمَ  ِخَرِة ف َتلر يِف اآلر ََ نرَيا  َرى يِف الرَحَياِة الدُّ ُشَر َ انُوا َيتسُقوَن * َلُهُم الَر ََ يَن  َمُنوا  ِْ
ِ َذِلَك * الس اِت اّللس

 ِ ةَ ّلِلس لُُهمر ِإنس الرِعزس ُزنرَك َقور ف َيحر ََ ُز الرَعِظيُم *  ِميُع الرَعِليمُ ُ َو الرَفور  . َيف  ْه اآليات: (2)﴾ َجِميعاً ُ َو السس

ر کنی:  آگاه باشید که بر دوستان خدا بیمی نیست و غمگین ﴿و اگر در سخن خدا پیش و پس از این آیه تدبَّ
لمات کردند * بشارت است ایشان را در دنیا و آخرت. کشوند * کسانی را که ایمان آوردند و پرهیزگاری مینمی

خدا را تبدیلی نیست. این است کامیابی بزرگ * سخن آنان تو را محزون نسازد. عزت به تمامی از آِن خداوند 
 و همچنین در این آیات: (3).﴾است، او که شنوای دانا است

الى:  ا﴿إن  ؤفء اَلْين َقال عنهم تَع نريََ دُّ اِة اَل َرى يِف الرَحيََ ََر ُشََ ََر م  ﴾َلُهُم الَر ا تَشََ أي يرَن رؤَي
ف ِإنس ﴿بصََالح اعتقاد م َحسََن عاقلتهم َصََفهم تعالى بأنهم أَلياء اهلل املتقون يف اآليات قللها:  
َ
أ

انُوا َيتسُقونَ  َََ ََ يَن  َمُنوا  ِْ
ََس َزنُوَن * ال ف ُ مر َيحر ََ ِهمر  ْف َعَلير ِ ف َخور اَء اّللس َََ ِلي َر

َ
ََْين يرَن ﴾أ خ أي إن  ال

 اء اهلل املتقون. املَشرات  م أَلي

یعنی رؤیایی   ﴾ بشارت است ایشان را در زندگانی این دنیا ﴿فرماید: میشان این کسانی که حق تعالی درباره
دهد، در آیات پیشین حق تعالی آنها را شان بشارت میبینند که آنها را به درست بودن عقیده و ُحسن عاقبتمی

آگاه باشید که بر دوستان خدا بیمی نیست و غمگین  ﴿وده است ی خداوند توصیف فرمبه اولیای تقواپیشه
رات )بشارت  ؛ یعنی  ﴾ کردندشوند * کسانی را که ایمان آوردند و پرهیزگاری مینمی ها( را دهنده کسانی که مبشِّ
 بینند، اولیای باتقوای خدا هستند. می

 
ت برای 90ص  8کافی: ج  -1  اهل آن زمان.، رؤیاها و حجَّ
 .65 –  6٢یونس :  -٢
 . 65تا  6٢یونس:  -3
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ََرة   ََن َعاقلتهم   -إن َ ْه الرؤى املَشََ ََفَها تَعالى َبأنَها  الَمه اليت يراَ ا املؤمنون َ -بحسََ صََ
ِديَل ﴿سلحانه َتعالىخ َ ي حق ف تتلدلخ َ ي )من الغيب( الْي ُيطلع عليه اهلل أَلياءه املتقني   ف َتلر

ُز الرَعِظيمُ  ِ َذِلَك ُ َو الرَفور  .﴾ِلَكِلَماِت اّللس

ودش به شمار بینند، کالم خرا که مؤمنان می شاندهنده به حسن عاقبتحق تعالی این رؤیاهای بشارت 
ی است که تغییر و تبدیلی در آن نیست، و این »از جمله امور غیبی« است که خداوند، اولیای می آورد و این حقَّ

آگاه   (.کلمات خدا را تبدیلی نیست. این است کامیابی بزرگ ﴿سازد میباتقوای خودش را بر آن 

ََلحَاَنه َتَعالى بنيس أن اَلْين يَعادَن األنََياء ف   يصَََََدقون بكالم اهلل يف الرؤَياخ َأمر إن اهلل سََ
ََول َاملؤمنني أن ف يحزنوا لتكْيب  ؤفء الرؤياخ   ََلحانه الرسََ ِ ﴿سََ ةَ ّلِلس لُُهمر ِإنس الرِعزس ُزنرَك َقور ف َيحر ََ

ِميُع الرَعِليمُ  ؛ ألن  ؤفء ف يكْبون الرسَََول َاملؤمنني فحسَََبخ بل  م يكْبون ﴾َجِميعاً ُ َو السَََس
َلِكنس ﴿ن  يََاتََه: اهلل؛ ألنهم يجحََدَ ََ َك  بُونَََ ِّْ نسُهمر ف ُيكَََ َِ

ي َيُقولُوَن فَََ ِْ
َك الََس ُزنََُ هُ َلَيحر َلُم ِإنََس در نَعر قَََ

َحُدَنَ  ِ َيجر امِلِنَي ِبآَياِت اّللس
 . (1)﴾الظس

کنند، کالم خدا در عالم رؤیا را ساخته است کسانی که با انبیا دشمنی میخداوند سبحان و متعال، روشن 
کنند و او سبحانه به فرستاده و مؤمنان دستور داده که از تكذیب رؤیا توسط این عده اندوهناک تصدیق نمی

؛ چرا که  ﴾ سخن آنان تو را محزون نسازد. عزت به تمامی از آِن خداوند است، او که شنوای دانا است ﴿نشوند 
کنند؛ چرا که آنها منكر آیات کنند بلكه آنها خداوند را تكذیب میاین افراد تنها پیامبر و مؤمنان را تكذیب نمی

کنند بلكه این سازد، ولی اینان تنها تو را تكذیب نمیدانیم که سخنشان تو را اندوهگین میمی  ﴿باشند:  خدا می
 (٢)(.کنندستمكاران، سخن خداوند را انكار می

َفالرؤَيا  َيات اهللخ َ لَمات اهللخ َ ي املزيان الحق اَلْي يعرف َبه اإلنسََََان أَنه على َجادة الحقخ 
َََياء  ََتقيمخ َاَلْين يجَحدَن َبالرؤَيا  م أَعداء اهلل املكَْبون لءنََياء َاألَصََ ََراط املسََ َعلى الصََ

امِلِنَي بِ  ﴿خ )علیهم السالم(
َلِكنس الظس ََ بُونََك  ِّْ نسُهمر ف ُيَك َِ َحُدَنَ َف ِ َيجر  .﴾آَياِت اّللس

ی است که انسان با آن در می یابد در مسیر حق گام  بنابراین رؤیا، آیات خدا و کلمات خدا است و میزاِن حقَّ
کنند، دشمنان خدایند که انبیا و اوصیا باشد؛ و کسانی که رؤیا را انكار میدارد و بر صراط مستقیم میبرمی

 
 .33األنعام :  -1
 . 33انعام:  -٢
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کنند بلكه این ستمكاران، سخن خداوند ولی اینان تنها تو را تكذیب نمی):نمایندرا تكذیب می )علیهم السالم(
 ( کنندرا انكار می

ََرى يف  ْين أمنوا َ َانوا يتقون لهم الَشََ اء اهلل اَل ات املتقَدَمة أن أَلَي انون اإللهي من اآلَي َالَق
َعقيدتهمخ فالْين الحياة الدنياخ أي إنهم فبد أن يرَن أَ ُيرى لهم ما يَشََر م باسََتقامة طريقهم  

ف يرَن َف ُيرى لهم ما يَشر م باستقامة طريقهم ليسوا من أَلياء اهللخ بل َف من الْين  منواخ َف 
 من املتقني. 

اند، در این دنیا اند و تقوا پیشه کردهقانون الهی، در آیات پیشین این است که اولیای خدا که ایمان آورده
شان آنها حتماا باید ببینند یا به آنها نشان داده شود آنچه را که درستی راه و عقیده  بشارتی از برای آنان است؛ یعنی

بینند یا به شان است نمیی آنها به درستی راهدهنده دهد. کسانی که چیزی را که بشارت را به آنها بشارت می
باشند اند نیز نمیه ایمان آوردهی اولیای خداوند نیستند، و حتی جزو کسانی کشود، در زمرهآنها نشان داده نمی

قین نیز به شمار نمیو در زمره  روند. ی متَّ

َياُم  ُكُم الصِّ يَن  َمُنوا ُ ِتَب َعَلير ِْ
يَُّها الس
َ
َاآلن إذا انتقلنا إلى  ية أخرى ُتَني  فائدة الصيام: ﴿َيا أ

ِلُكمر َلَعلسُكمر  يَن ِمنر َقلر ِْ
خ أي إن  الصيام ُ تب عليكم رجاء أن ( 1)َتتسُقوَن﴾َ َما ُ ِتَب َعَلى الس

تكونوا متقنيخ َاملتقي يعلم تقواه من اهلل سلحانه باملزيان اإللهي الحق َ و: ) لمات اهلل َ يات  
 اهلل( اليت يجحد بها الظاملونخ َ ي الرؤيا املَشرة  ما عرفنا من اآليات املتقدمة. 

اید، ای کسانی که ایمان آورده  ﴿کند:  ی روزه گرفتن را بیان میکه فایدهی دیگری برویم  حال اگر به سراغ آیه
ر شد، همچنان که بر کسانی که پیش از شما بوده ر شده بود، تا پرهیزگار شویدروزه داشتن بر شما مقرَّ  اند مقرَّ

ر شده است به این امید که پرهیزگار شوید. فرد باتقوا (٢)﴾ از سوی خدای سبحان  ؛ یعنی روزه داشتن بر شما مقرَّ
کنند، از تقوای خود با میزان الهِی حق که همان »کلمات خدا و آیات خدا« است و ظالمان اینها را انكار می

 ای است که از آیات پیشین دریافتیم.شود و این همان رؤیای بشارت دهندهباخبر می

 
 . 183البقرة :  -1
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املتقنيخ بل َف من الصََائمني إذنخ فالْي ف َيرى َف ُيرى له املَشََرات باسََتقامة طريقه ليس من 
امَه إف الجوع َالعطش  َََي ه من صََ ََائم ليس َل ةخ َ م من صَََ ََب  َْه اآلَي ْين (1)بحسَََ خ َ ؤفء اَل

ِ ﴿ينكرَن الرؤيَا أرَاحهم منكرة لوجود اهللخ  اِت اّللس آيََ امِلِنَي بَِ
َلِكنس الظَس ََ َك  بُونََ ِّْ نسُهمر ف ُيكََ َِ

فََ
َحُدَنَ   .﴾َيجر

ی دارد، نبیند و برای او نبینند، در زمرههایی بر اینكه بر راه مستقیم گام برمیدهندهبشارت بنابراین، کسی که  
دارانی که از روزه شود، و چه بسیارند روزهداران هم محسوب نمیمتقین نیست و حتی طبق این آیه، جزو روزه

شان منكر وجود خداوند نند، ارواحکو کسانی که رؤیا را انكار می( ٢)برندای نمیجز گرسنگی و تشنگی بهره
 (.کنندکنند بلكه این ستمكاران، سخن خداوند را انكار میولی اینان تنها تو را تكذیب نمی ﴿است: 

****** 

 در عراق قرار دارد؟)علیه السالم(سازی برای امام مهدی : چرا زمینه۱۳۵پرسش 

َعالمات قيامه َدَلته إذا اسَتتب له األمر   )علیه السَالم(: ملاذا التمهيد ل،مام املهدي  ۱۳۵سَؤال/  
 يف  خر األمر يف العرال؟

های قیام او و دولت آن حضرت هنگامی که امور در و نشانه)علیه السالم(سازی برای امام مهدی  چرا زمینه
 نهایت استقرار یابد، در عراق قرار دارد؟

 اب: بسم اهلل الرحمن الرحيمالجو

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

 خ َ و يف العرال.)علیه السالم(ألن مر ز الكون الجسماني  و ضريح علي بن أبي طالب 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 
 . 7٢ص  1: )ُربَّ صائم حظه من صیامه الجوع والعطش، وُربَّ قائم حظه من قیامه السهر( وسائل الشیعة : ج)ص(حیث یقول   )ص(أنظر حدیث رسول الله  -1
«. خوابی نباشدداری جز بیزندهی شباش، جز گرسنگی و تشنگی و چه بسا بهرهدار از روزهی روزهچه بسا بهرهفرماید: »بنگرید که می حدیث رسول خدابه  -٢

 . 7٢ص  1وسایل الشیعه: ج 
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.والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل   محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
 ، در عراق قرار دارد.)ع(طالب  زیرا مرکز عالم جسمانی ضریح علی بن ابی

 ****** 

 در دعای صباح چیست؟ )عقل من مغلوب است(.)علیه السالم(: معنای فرمایش امیرالمؤمنین ۱۳۶پرسش 

 ؟  (1)دعاء الصلاح: )عقلي مغلوب( يف  )علیه السالم(: ما معي قول أمْي املؤمنني ۱۳۶سؤال/ 

در دعای صباح  »عقلی مغلوب« )عقل من مغلوب است()علیه السالم(معنای این فرمایش امیرالمؤمنین 
 چیست؟ 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

خ )صَل  اهلل علیه َ  له َ سَلم( َالظلمةخ فلو لم يكن فيه  ْا الحال لكان محمدمن جهة األنا  
خ )صََل  اهلل علیه َ  له َ سََلم(خ َ ي مرتلة محمد(2)﴾إنا فتحنا لك فتحاً مليناً ﴿َ ان يف مرتلة  

)صَََل  اهلل علیه َ  له َ أن محمداً   (4)خ َيف املتشَََابهات  (3)فكما ذ رُت سَََابقاً يف سَََورة الفاتحة  
ََلم( ََف َله غطَاء الال وتخ فهو يف َحاَلة خفٍق بني الفَناء فال يلقى إف اهلل الواَحد  سََ ُفتح َله َُ شََ

 القهارخ َبني العودة إلى األنا َالشخصية. 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا

 
 دعاء الصباح / مفاتیح الجنان. -1
 . 1الفتح :  -٢
 الفاتحة : مراتب أسماء الله تعالی / المرتبة الثالثة. شيء من تفسیر سورة  -أسرار اْلمام المهدي  -3
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 )صلی الله علیه و آله و سلم(باشد، و اگر این حالت در او نبود، حضرت محمد  )أنا( و ظلمت می  از جهت من
ر کرده ﴿شد و در جایگاه می گرفت، که جایگاه حضرت محمد قرار می  (1)﴾ایمما برای تو پیروزی نمایانی را مقدَّ

بیان  (3)و در کتاب متشابهات  (٢)ی فاتحهتر در سورهطور که پیشباشد. همانمی )صلی الله علیه و آله و سلم(
ی ًلهوت برای آن فتح و گشایش حاصل شد و پرده )صلی الله علیه و آله و سلم(داشتم، برای حضرت محمد 

شت به من و ماند و در بازگحضرت برداشته شد و او در این حالت در فنا که جز خداوند واحد قهار باقی نمی
 شخصیت، به نوسان درآمد.

عندما قال: )لو    )علیه السالم(لم ُيكشف له  ْا الغطاءخ َقد ذ ر  ْا  و   )علیه السالم(َعلي  
خ َإف فهو )َصل  اهلل علیه َ  له َ َسلم(خ أي الْي  َشف ملحمد(4)ُ َشف لي الغطاء ملا ازددت يقيناً(
 .ه َ  له َ سلم()صل  اهلل علیُ شف له الغطاء دَن مرتلة محمد

برداشته نشد و آن حضرت این موضوع را هنگامی که )علیه السالم(این حجاب و پوشش برای حضرت علی  
بیان داشته است که مراد،   (5)«،»اگر پرده از جلوی روی من برداشته شود، چیزی بر یقینم افزوده نگرددفرمود:  

مكشوف گردید وگرنه برای آن حضرت  ه و سلم()صلی الله علیه و آلآن حجابی است که برای حضرت محمد 
 حجاب گشوده شده است.   )صلی الله علیه و آله و سلم(تر از حضرت محمد  نیز در جایگاهی پایین)علیه السالم(

****** 

 همان شب قدر است. )علیها السالم(: معنای این حدیث چیست؟ فاطمه ۱۳۷پرسش 

خ فما معي  ْا (6) ي ليلة القدر   )علیها السـالم(: َرد يف تفسََْي سََورة القدر أن فاطمة  ۱۳۷سََؤال/  
 ؟ )علیهم السالم(الحديث عنهم 
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 های نورانی و ظلمانی و سایر موارد.ی حجابدرباره  ٢8پرسش  ٢اسرار امام مهدی ـ متشابهات: ج  -3
 . 375، المناقب للخوارزمي : ص317ص 1المناقب ًلبن شهر اشوب : ج -4
 . 375؛  مناقب خوارزمی: ص  317ص  1مناقب ابن شهر آشوب: ج  -5
أنه قال: ) "إنا أنزلناه في لیلة القدر" اللیلة: فاطمة، والقدر: الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك لیلة القدر، وإنما  السالم()علیه عن أبي عبد الله  -6

 ، عن تفسیر فرات الكوفي. 65ص 43سمیت فاطمة ألن الخلق فطموا عن معرفتها( بحار األنوار: ج
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معنای این حدیث از ( 1)است. )علیها السالم(ی قدر وارد شده که شب قدر، حضرت فاطمه در تفسیر سوره
 چیست؟  )علیهم السالم(معصومین 

 هلل الرحمن الرحيمالجواب: بسم ا

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

الم(فيما سَلق أن فاطمة   (3)خ َيف املتشَابهات  (2)قدمُ  يف سَورة الفاتحة    ي باطن باب   )علیها الـس
ََالم(املديَنة خ َ ا ر الَلاب  و علي   ََلم( خ َاملديَنة محَمد)علَیه السََ ََل  اهلل علَیه َ  له َ سََ خ يف  )صََ

ََلوات اهلل عليهم أر َان الَهدى الثالَثة  َََماء الثالَثة: )الرحيمخ الرحمنخ اهلل(خ فهم صََ مَقاَبل األسََ
 َتجلي أر ان افسم األعظم الثالثة: اهللخ الرحمنخ الرحيم. 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آ  ل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
)علیها در آنچه گذشت بیان داشتم که حضرت فاطمه ( 5)و در متشابهات  (4)ی فاتحهدر کتاب تفسیر سوره

و شهر، حضرت محمد  )علیه السالم(ی شهر است و بیرون آن، حضرت علی باطن و درون دروازه السالم(
ی: الرحیم، الرحمن و الله. آنها که سالم و گانههای سهشد؛ در مقابِل اسمبامی )صلی الله علیه و آله و سلم(

ی ارکان سهگانهصلوات خداوند بر آنها باد، ارکان سه اند: الله، الرحمن و ی اسم اعظمگانهی هدایت و تجلَّ
 الرحیم.

رَيد إنزاَله فمن الَلابخ َيف َباطن الَلاب أَفًخ ث
ُ
ه يف امَلديَنةخ َفَذا أ م من َ ا ر الَلاب إلى َالعلم  لَ 

خ َباطن اللاب فاطمة صلوات اهلل عليها فالنََََزَل فيهاخ َ ي َعاء العلم اللاطنخ َفيها نزل (6)الخلق  
 

نَزْلَناُه ِفی َلْیَلِة اْلَقْدرِ ﴿روایت شده است که فرمود:  از ابا عبد الله -1
َ
ا أ پس اگر کسی فاطمه را آن گونه گه حقَّ شناختنش است  ؛ الله: اْلَقْدرِ  فاطمه و: : َلْیَلِة ﴾ِإَنَّ

از  65ص  43«. بحار اًلنوار: ج اندهبشناسد، شب قدر را درک کرده، و او فقط به این دلیل فاطمه نامیده شده است که خلق، شناخت و معرفتش را ترک گفت
 تفسیر فرات کوفی. 

 شيء من تفسیر الفاتحة / اضاءة علی أسمائه سبحانه . -٢
 ( وموارد أخری أیضاا .8/ سؤال رقم ) 1المتشابهات : ج -3
 های او سبحان.ی فاتحه: روشنگری از اسم ای از تفسیر سورهگزیده -4
 همچنین سایر موارد.و  8پرسش  1متشابهات: ج  -5
ص  1یقول: )أنا عین الله، وأنا ید الله، وأنا جنب الله، وأنا باب الله( الكافي : ج )علیه السالم(عن هاشم بن أبي عمارة الجنبي، قال: سمعت أمیر المؤمنین  -6

145 . 
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أَ القر ن(خ َ ما بيسن  سَََابقاً يف املتشَََابهاتخ   )صَََل  اهلل علیه َ  له َ سَََلم(العلم َما يف املدينة )رسَََول اهلل 
 .(1)فراجع 

ت؛ پس هرگاه فرود آمدن آن خواسته شود، باید از باب و دروازه صورت گیرد، و در و علم، جملگی در شهر اس
باطن دروازه، حضرت فاطمه که صلوات  (٢)ابتدا از باطن دروازه و سپس از ظاهر آن به سمت خلق نازل شود.

در شهر باشد و آن حضرت، ظرف علم باطن است و علم و آنچه خدا بر او باد است، پس نازل شدن در او می
تر در متشابهات بیان طور که پیشیا قرآن( در او نازل شده است، همان )صلی الله علیه و آله و سلم(است )پیامبر خدا 

  (3)ام، به آن مراجعه نمایید.نموده

)علیهم َفالقر ن ينزل يف ليَلة الَقدرخ َالقر ن ينزل يف َفاطَمةخ َليَلة الَقدر  ي َفاطَمة َ َما َقالوا 

: )َفاطَمة أم  )صََََل  اهلل علَیه َ  َله َ سََََلم(خ َ َما َقال (4): )نحن حجا اهلل ََفاطَمة حَجة اهلل عليَنا( السََََالم(
)صََََل  ل فيه القر نخ َالقر ن محمد خ َاألم َعاءخ َفاطمة )أَ باطن اللاب(  ي الوعاء الْي ينز(5)أبيها( 

 .اهلل علیه َ  له َ سلم(

)علیها شود و شب قدر همان فاطمه نازل می )علیها السالم(شود و قرآن در فاطمه قرآن، در شب قدر نازل می
)علیها های خداییم و فاطمه »ما حجتاند فرموده )علیهم السالم(طور که معصومین است و همان السالم(
ت خدا بر ما است السالم( فاطمه، مادِر فرمود: » )صلی الله علیه و آله و سلم(گونه که پیامبر و همان (6)«حجَّ

شود و و مادر، ظرف است و فاطمه )یا باطن دروازه( همان ظرفی است که قرآن در آن نازل می( 7)«پدرش است
 باشد. می )صلی الله علیه و آله و سلم(قرآن، محمد 

 
/  1معنی جدیداا للحدیث الشریف، والمعنی األول لحدیث: )لوًلك لما خلقت األفالك …( تقدم ذکره في المتشابهات : ج )علیه السالم(هنا یسوق السید  -1

 ( .8سؤال رقم )
من چشم خدا هستم، و من دست خدا هستم، و من جنب خدا هستم، فرماید: »می  ی جنبی روایت شده است: شنیدم امیرالمؤمنیناز هاشم بن ابو عماره -٢
 . 145ص  1«. کافی: ج ی خدا هستم من دروازه و
....« که در کتاب  کردماگر تو نبودی، افالک را خلق نمیمعنایی جدید برای حدیث شریف و معنای اول حدیث » )علیه السالم( در اینجا سید احمدالحسن -3

 فرماید.بیان شد، مطرح می 8ی پرسش شماره 1متشابهات: ج 
 ، نقالا عن تفسیر ) أطیب البیان ( .  69األسرار الفاطمیة للشیخ محمد فاضل المسعودي : ص  -4
 . 90کشف الغمة في معرفة األئمة : ص -5
 نقل شده از تفسیر أطیب البیان. 69اسرار فاطمیه ـ شیخ محمد فاضل مسعودی: ص  -6
 . 90کشف الغمة فی معرفت اًلئمه: ص  -7
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عن اهلل يف الحديث  )َصل  اهلل علیه َ  له َ َسلم(َ ْا  و املعي اللاطن الثاني لهْا الحديثخ عن رَسول اهلل  
 . (1)األفالكخ َلوف علي ملا خلقتكخ َلوف فاطمة ملا خلقتكما( القديس: )لوفك ملا خلق 

در حدیث قدسی از  )صلی الله علیه و آله و سلم(و این معنای دوم باطن برای این حدیث است. پیامبر خدا 
  ( ٢)فرماید: )لوًلک لما خلقت اًلفالک، و لو ًل علی لما خلقتک، و لو ًل فاطمه لما خلقتكما(قول خداوند می

 کردیم و اگر علی نبود، تو را و اگر فاطمه نبود، شما دو تن را(.)اگر تو نبودی افالک را خلق نمی

ــالم(ََفاطَمة  ا السـ ه على الخلقخ  )علیـه اب امَلديَنة اَلْي يَفاض مَن اء نزَل القر نخ فهي َباطن َب  ي ََع
ََتقيم نَظام الخلق ألنَها ر ن من األر َان الثالَثة ََرَرة َبفَقدانَها ف يسََ خ فهي ََعاء فوجودَ ا ضََ

 نزَل القر ن.

ی شهری است که از آن بر خلق همان ظرف نزول قرآن است و آن حضرت، باطن دروازه)علیها السالم(و فاطمه 
گردد؛ چرا شود. بنابراین وجود آن حضرت ضروری است و با نبودن ایشان نظام آفرینش راست نمیافاضه می

 باشد. زول قرآن میگانه است، پس او ظرف نکه او یكی از ارکان سه

****** 

  ﴾شما را از یک نْفس بیافرید.... ﴿ی : آیه۱۳۸پرسش 

ُهَما ﴿: ما معي قوله تعالى: ۱۳۸سََؤال/   بَثس ِمنر ََ َجَها  َر َها َز َخَلَق ِمنر ََ اِحََََََََدٍة  ََ ٍس  َخَلَقُكمر ِمنر نَفر
ي  ِْ
َ الس اتسُقوا اّللس ََ ِنَساًء  ََ َ َ اَن َعَليرُكمر َرِقيلاً ِرَجافً َ ِثْياً  َحَاَم ِإنس اّللس رر

َ األر ََ  . (3)﴾َتَساَءلُوَن ِبِه 

 
 ، عن کتاب )ضیاء العالمین( للشیخ أبي الحسن جد الشیخ محمد حسن صاحب الجواهر.169ص 3جمستدرك سفینة البحار:  -1
 از کتاب »ضیاء العالمین« از شیخ ابو الحسن جد شیخ محمد حسن صاحب جواهر. 169ص  3مستدرک سفینة البحار: ج  -٢
 . 1النساء :  -3
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شما را از یک نْفس بیافرید و از آن یک نفس همسرش را و از آن دو، مردان و زنان ﴿معنای این آیه چیست: 
اهید و زنهار از خویشاوندان خو بسیار پدید آورد و بترسید از آن خدایی که با سوگند به نام او از یكدیگر چیزی می

 ( 1).﴾َمُبرید؛ هر آینه خدا مراقب شما است

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

ََلحانه َتعالى محمداً  ََلم(خلق اهلل سََ ََل  اهلل علیه َ  له َ سََ   ا ره خ ثم خلق منه علياً َفاطمةخ نوراً )صََ
 علي َباطنه فاطمة ثم خلق الخلق منهما.

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
را آفرید، سپس از او، علی و فاطمه  )صلی الله علیه و آله و سلم(خداوند سبحان و متعال حضرت محمد 

 را آفرید، نوری که ظاهرش علی و باطنش فاطمه است، سپس خلق را از آن دو بیافرید. لیهم السالم()ع

****** 

 پس بار دیگر نظر کن........﴾  ﴿فرماید : حق تعالی می۱۳۹پرسش 

ِجِع الرَلَصَر َ لر َتَرى ِمنر ُفُطورٍ ﴿: ما املراد من قوله تعالى: ۱۳۹سؤال/   ؟  (2)﴾َفارر

 .  (3)﴾بینی؟هایی میپس بار دیگر نظر کن. آیا شكاف ﴿مراد از این سخن حق تعالی چیست؟ 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني
 

 . 1نسا:  -1
 . 3الملك :  -٢
 . 3ملک:  -3
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خ قال تعالى: سَالم()علیه الالفطور  ي األبواب اليت ُتفتح يف السَماء للمالئكة عند  هور القائم  
برَواباً ﴿

َ
َماُء َفَكانَ ر أ ََس ُفِتَحِ  السَ خ َنزَل مالئكة السَََماء لنصَََرة الحقخ َدين اهلل سَََلحانه (1)﴾ََ
ََورة املُلك:   ِتيُكمر ِبَماٍء َمِعنيٍ ﴿َتعالى. َيف نهاية سَ

ر
راً َفَمنر َيأ َلَح َماُؤُ مر َغور ََر صَ

َ
ُتمر ِإنر أ ير

َ
َرأ
َ
خ (2)﴾ُقلر أ

خ فيأتيكم داعي الحق بالعلم (3)الغيلة يرتفع عنكم الِعلمخ فال يلقى يف حوزتكم إف الجهلأي يف 
 .(4)اإللهي. َ و املاء املعني

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
برای فرشتگان گشوده   )علیه السالم(هایی است که در آسمان، هنگام ظهور قائم  زهها( دروا)شكاف  ﴾ُفُطورٍ ﴿
و فرود آمدن فرشتگان آسمان،   (5)﴾و آسمان شكافته شود؛ پس درهایی باشد ﴿فرماید:  شود. حق تعالی میمی

بگو: اگر   ﴿ت:  اسی ُملک آمده  باشد؛ و در انتهای سورهبرای یاری دین حق و دین خداوند سبحان و متعال می
؛ یعنی در زمان غیبت، ِعلم از شما برداشته  (6)﴾آبتان در زمین فرو رود، چه کسی شما را آب روان خواهد داد؟

 
 . 19النبأ :  -1
 . 30الملك :  -٢
قوله: )اللهم إنه  )علیه السالم(ووصیه، فعن أمیر المؤمنین  )علیه السالم(فقد ورد أن العلم یأزر أي یفقد ویختفي بین الناس؛ لجحودهم حق اْلمام المهدي  -3

إذا لم یوجد له  ًل بد لك من حجج في أرضك، حجة بعد حجة علی خلقك، یهدونهم إلی دینك، ویعلمونهم علمك کیال یتفرق أتباع أولیائك ... ولهذا یأزر العلم
کله وًل ینقطع مواده وإنك ًل تخلي أرضك من حجة لك حملة یحفظونه ویروونه، کما سمعوه من العلماء، ویصدقون علیهم فیه، اللهم فإني ألعلم أن العلم ًل یأزر 

، األعظمون عند علی خلقك، ظاهر لیس بالمطاع، أو خائف مغمور کیال تبطل حجتك وًل یضل أولیاؤك بعد إذ هدیتهم بل أین هم؟ وکم هم؟ أولئك األقلون عدداا 
 . 339ص 1الله قدراا ( الكافي : ج

. 341ص  1، قال: )إذا رفع علمكم من بین أظهرکم فتوقعوا الفرج من تحت أقدامكم( الكافي : ج)علیه السالم(وعن أیوب بن نوح، عن أبي الحسن الثالث 
 والكثیر من األحادیث في هذا الشأن، فراجع.

بماء معین "، قال: )إذا غاب في قول الله عز وجل: " قل أرأیتم إن أصبح ماؤکم غوراا فمن یأتیكم    )علیه السالم(عن علي بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر    -4
 . 14ح 340ص 1عنكم إمامكم فمن یأتیكم بامام جدید( الكافي : ج

 . 19نبأ:  - 5
 . 30ملک:  - 6
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کننده به حق با علم الهی به  سپس دعوت ( 1)ماند،های شما چیزی جز جهل بر جای نمیشود و در حوزهمی
 (  ٢)باشد.میآید و او همان آب روان سوی شما می

****** 

 : مقصود از سگ اصحاب کهف چیست یا کیست؟ ۱۴۰پرسش 

:  ل من املمكن أن أعرف ما أَ من املقصَََود بكلب أصَََحاب الكهف؟ َإن  ان ۱۴۰سَََؤال/  
ََيغة الجمع:   ََةخ أحياناً بصَ َرد ذ ره أ   من مرة يف  ْه القصَ

ُ
َيُقولُوَن ﴿ للاً عادياً فلماذا أ َََ سَ
َثاِمُنُهمر َثالَثْة َراِبُعُهمر  َ  ََ َعْة  لر َيُقولُوَن سَََ ََ ماً ِبالرَغيرِب  ُهمر َ لرُلُهمر َرجر اِدسََُ ْة سَََ سَََ َيُقولُوَن َخمر ََ لرُلُهمر 

َلُمُهمر ِإفس َقِليْل َفال ُتَماِر  ِتِهمر َما َيعر َلُم ِبِعدس عر
َ
ِ  فِ  (3)َ لرُلُهمر ُقلر َربِّي أ َتفر ف َتسر ََ يِهمر ِفيِهمر ِإفس ِمَراًء َ اِ راً 
َحداً 
َ
ُهمر أ  ؟ أرجو التوضيح. (4)﴾ِمنر

آیا ممكن است بدانم مقصود از سگ اصحاب کهف، چیست یا کیست؟ و اگر یک سگ عادی بوده چرا در 
خواهند گفت: سه تن بودند و چهارمي ﴿شده است؟ ی جمع از او نام برده این داستان چند بار و بعضاا با صیغه

 
ش توسط مردم، پنهان و بین آنها مخفی می شود؛ یعنی به جهت انكار حق امام مهدیپیچیده میروایت شده است که علم، در هم  - 1 گردد. از و وصیَّ

تروایت شده است: »  امیرالمؤمنین تی بر مخلوقاتت که آنها را به دینت  خداوندا! باید در زمینت حجَّ تی پس از حجَّ راهبری کنند و علم تو هایی داشته باشی، حجَّ
ای که حفظش کند و روایتش کند یافت نگردد شود اگر نگهدارندهرا به آنها بیاموزند تا در پیروی از اولیای تو پراکنده نگردند... از همین رو، علم در هم پیچیده می

آگاآن گونه که از عالمان می شنوند و ایشان را در آن )علم( تصدیق می هم که به طور قطع، تمامی علم پنهان نگردد و تمامی مواد و مباحثش  کنند. بارالها! من 
ت خود بر خلقت خالی نمی  ت تو قطع نگردد و اینكه تو زمینت را از حجَّ گردانی؛ که آن حجت، یا ظاهر است و فرمانش نبرند یا بیمناک و پنهان از خلق تا حجَّ

ترین مقام نزد خداوند ترین شماره و بزرگاند و چه تعدادند؟ آنان دارای کم گمراه نشوند. حال، آنان کیان  باطل نگردد و اولیایت پس از آنكه راه را به آنها نمودی،
 . 339ص  1«. کافی: ج هستند

هایتان داشته تان برداشته گردد، انتظار فرج و گشایش را از زیر پاآنگاه که علم از پیش رویروایت شده است که فرمود: » از ایوب بن نوح از ابو الحسن سوم
 توانید به آنها مراجعه نمایید.ها در این خصوص بسیار است که می . روایت 341ص  1«. کافی: ج باشید

ِتیُكم ِبَماٍء ی این سخن خداوند عزَّ و جل درباره از علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر -٢
ْ
ا َفَمن َیأ ْصَبَح َماُؤُکْم َغْورا

َ
ْیُتْم ِإْن أ

َ
َرأ

َ
ِعیٍن ُقْل أ بگو: اگر ) مَّ

تان از شما پنهان گردد، چه کسی امامی جدید خواهد آنگاه که امام ( روایت شده است که فرمود: »آبتان در زمین فرو رود، چه کسی شما را آب روان خواهد داد؟ 
 . 14ح  340ص  1«. کافی: ج آورد؟ 

میع شاهد علی  الِمراء : هو من أوسع األمراض المتفشیة في الحوزة العلمیة، وهو أقرب للجدل، مرض یصیب من تعلم کلمتین ویظن أنه الملك العالم ، والج  -3
أو حق فإنَّ الِمراء منهي  هذا ویعرف هذا المرض عندهم ، والِمراء هو أن ینطق بالكالم من غیر ضرس قاطع وًل حجة تامة، بل وحتی لو کانت لدیه نسب صواب 

کلمته :  )ثالث من لقي الله بهن دخل الجنة من أي باب شاء: من حسن خلقه، وخشي الله في المغیب والمحضر، وترك   )ص(عنه، وقد ورد عن رسول الله 
( وسائل الشیعة : ج  ، فهم في هذا یقعون في الشرك ؛ ألن انتصارهم ألنفسهم ًل لله.567ص 8المراء وان کان محقاا

 . ٢٢الكهف :  -4
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گویند: افكنند و میپنج تن بودند و ششمي آنها، سگشان بود. تیر به تاریكی می گویند:آنها، سگشان بود و می
شان سگشان بود. بگو: پروردگار من به تعداد آنها داناتر است و شماِر ایشان را جز هفت تن بودند و هشتمي

خصوص از کسی نظر ی آنها جز به ظاهر مجادله مكن و در این پس تو درباره (1) دانند.اندک کسان، نمی
 کنم توضیح دهید.خواهش می  (٢).(مخواه

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

 لب اعتيادي أيضََاًخ َلكن األمر املهم لم يكن   )علیهم السََالم( ان مع أصََحاب الكهف  
خ َللجن   ْه (3) ْا الكلب َيسَيطر عليهخ َ و من الجن َاسَمه قطمْي   ْا الكلبخ بل من ُيسَْيِّ  

 القدرة من العرَض على الحيوان  القن َالكلب َتسيْيه. 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
یک سگ عادی نیز بود ولی مهم، خود این سگ نیست بلكه مهم  )علیهم السالم(همراه با اصحاب کهف 
یان به نام قطمیر بود.آن کسی است که او را می ط داشته است؛ او یكی از جنَّ جن، این توانایی   (4)رانده و بر او تسلَّ

 اند و بر آنها تسلط یابد. را دارد که بر حیواناتی مانند گربه و سگ عارض شود و آنها را بر 

 
شود که تنها دو ترین به َجَدل. کسی به این بیماری دچار میباشد و نزدیکی علمیه میترین بیماری ُمسری در حوزهشایع »ِمراء« )جدال و نزاع و لجاجت(: - 1

آگاهند. »ِمراء« سخن گفتن بدون هیچ باشد. همگان شاهد چنین پدیدهکند دانای کل می کلمه آموخته است و گمان می  ای هستند و از این بیماری در آنها 
ت و برهان کامل می  قطعیت و کند. از رسول باشد که در این صورت حتی اگر گوینده بخشی از حق و درستی را داشته باشد، ِمراء و جدل آن را از او صلب می حجَّ

اند، و کسی که در  شوند: کسی که خلقش را نیكو گردسه گروه هستند که هنگام مالقات خداوند از هر دری که بخواهند وارد بهشت میروایت شده است: »  خدا
ی ؛ که چنین عملی آنها را در ورطه 567ص   8«. وسایل الشیعه: ج پنهان و آشكار از خداوند بترسد، و کسی که از ِمراء و جدل پرهیز کند حتی اگر حق با او باشد

 دهند نه خداوند را!افكند؛ چرا که آنها خویشتن را یاری میشرک در می 
 . ٢٢کهف:  -٢
: ًل حول  )علیه السالم(: یا علي ما اسم الكلب وما لونه؟ فقال له علي )علیه السالم(: )سأل یهودي أمیر المؤمنین 499ص -في قصص األنبیاء للجزائري  -3

 وًل قوة إًل بالله العلي العظیم، أما لون الكلب فكان أبلق بسواد، وأما اسم الكلب فقطمیر(. 
هیچ به او فرمود: » پرسید: ای علی، اسم آن سگ و رنگش چه بود؟ علی آمده است: یک یهودی از امیرالمؤمنین 499در قصص انبیای جزایری ـ ص  -4

 «.ی بزرگوار. اما رنگ سگ، ابلِق سیاه، و اسم سگ، قطمیر بودمرتبه ای نیست مگر به خداوند بلندحول و قوه
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َأراد  ََْا الجن )قطمْي( أن يلفََ  انتلََا هم من خالل  ََْا الكلََب إلى َجودهخ َقََدرتََه على 
 مساعدتهم بعد إيمانه بدعوتهم. 

ه آنها را به خودش و تواناییش بر یاری رسانیدن به آنها این جن )قطمیر( می خواست از طریق این سگ، توجَّ
 شان، جلب نماید.دعوت پس از ایمان آوردن به 

 ﴿ َقطمْي من الجن الْين لهم قدرة على ملء القلوب رعلاً َزلزلة قلوب الشََجعانخ قال تعالى: 
ُهمر  مَلُِلئرَ  ِمنر ََ ُهمر ِفَراراً  ِهمر َلَولسيرَ  ِمنر َ  َعَلير يِد َلِو اطسَلعر َوصََِ

ِه ِبالر ْن ِذَراَعير ُلُهمر بَاسََِ
َ لر لاً ََ . َالْي (1)﴾ُرعر
ََتهمخ َقطمْي    َان ي مء قَلب من يقسب منهم رعَلاً  و َ ْا الجن قطمْي اَلْي  َان يتول ى حراسََ

 .)علیه السالم( و أحد أنصار القائم 

یانی است که می های شجاعان را به لرزه ماًلمال از ترس کنند و قلبها را توانند دلقطمیر از جمله جنَّ
آگاه و سگشان بر درگا ﴿فرماید: درآورند. حق تعالی می ه غار، دو دستش را دراز کرده بود. اگر از حال ایشان 

شد دل هر کس که به آنها ، و کسی که باعث می  (٢)﴾ترسیدیگشتی و از آنها سخت میشدی گریزان بازمیمی
بود که مسئول حراست و مراقبت از آنها شد و این جن  نزدیک شود ماًلمال از ترس گردد، همین قطمیرِ 

 باشد.می)علیه السالم(یاران قائم  )قطمیر( یكی از

****** 

ْیِن َوَرُبَّ اْلَمْغِرَبْیِن ﴿فرماید: : حق تعالی می۱۴۱پرسش 
َ
 ﴾َرُبَّ اْلَمْشِرق

ِ ﴿: ما معي قوله تعالى: ۱۴۱سؤال/  ِربَنير َغر َربُّ املر ََ  ِ
ِرَقنير َشر  ؟ (3)﴾َربُّ املر

 ، به چه معنا است؟ (4)﴾پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب  ﴿فرماید: این سخن خدای متعال که می

 
 . 18الكهف :  -1
 . 18کهف:  -٢
 .17الرحمن :  -3
 . 17الرحمن:  -4
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 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

خ )علیه السَََالم( ى دم علي  ما الحمرة املشَََرقيةخ َالحمرة املغربية. تشَََْي الحمرة املشَََرقية إل
 .)علیهم السالم(خ  ْا يف األئمة )علیه السالم(َالحمرة املغربية إلى دم الحسني 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
)علیه ی )ُسرخی( مشرق و سرخی مغرب است. سرخی مشرق به خون حضرت علی منظور از این دو، ُحمره

 )علیهم السالم(؛ این در خصوص ائمه )علیه السالم(اشاره دارد و سرخی مغربی به خون امام حسین السالم(
 باشد.می

خ َالحمرة )علیه السََالم(أما يف املهديني فتشََْي الحمرة املشََرقية إلى دم أحد املهديني نظْي علي  
 .(1))علیه السالم(أيضاً نظْي الحسني  )علیهم السالم(املغربية تشْي إلى دم أحد املهديني 

ن  ن که نظیر حضرت)علیهم السالم(اما در مورد مهدییَّ )علیه علی  ، سرخی مشرق به خون یكی از مهدییَّ
ین  السالم( )علیه که نظیر امام حسین    )علیهم السالم(است اشاره دارد و سرخی مغرب نیز به خون یكی از مهدیَّ
 (٢)نماید.است دًللت میالسالم(

ََرل يف املَهدينيخ َمغرب يف األئَمة َمغرب يف  ََرل يف األئَمة َمشََ ََرَقان َمغرَبانخ مشََ فهم مشََ
 املهديني.

ین، یک مغرب در ائمه ب میپس اینها، دو مشرق و دو مغر  باشند؛ یک مشرق در ائمه و یک مشرق در مهدیَّ
ین.  و یک مغرب در مهدیَّ

 
)علیه وأمیر المؤمنین      )ص(عن قول الله: )رب المشرقین ورب المغربین(، قال: )المشرقین رسول الله    )علیه السالم(عن أبي بصیر ، قال : سألت أبا عبد الله    -1

 .  344ص ٢والمغربین الحسن والحسین، وفي أمثالهما تجري( تفسیر القمي : ج السالم(
( سوال پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب)  ﴾َرُبَّ اْلَمْشِرَقْیِن َوَرُبَّ اْلَمْغِرَبْیِن ﴿در خصوص این سخن خداوند متعال    ه است: از اباعبد اللهاز ابو بصیر نقل شد  -٢

«. تفسیر باشد، و در نظایر آنها نیز جاری و ساری استمی )ع(و مغربین، امام حسن و امام حسین    و امیرالمؤمنین  منظور از مشرقین، رسول خداکردم. فرمود: »
 . 344ص  ٢قمی: ج 
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****** 

نا َوْعَدُه....﴿ ی: آیه۱۴۲پرسش 
َ
ذي َصَدق  ﴾َو قاُلوا اْلَحْمُد ِللِه الَّ

ََؤال/    ِمَن الرَجنسِة ﴿: قال تعالى: ۱۴۲سََ
ُ
أ ررَض نََتَلوس

َ َرَثَنا األر َر
َ
أ ََ َدُه  عر ََ َدَقَنا  َََ ي صََ ِْ

ِ الس ُد ّلِلس َقالُوا الرَحمر ََ

ُر الرَعاِمِلنيَ  جر
َ
َم أ  .  ل األرض املْ ورة يف  ْه اآلية  ي أرض الجنة؟ (1)﴾َحيرُث نََشاُء َفِنعر

یند: سپاس خدایی را که هر وعده که به ما داد، راست گردانید؛ آن زمین را گوو می ﴿فرماید: حق تعالی می
گیریم. عمل کنندگان را چه نیكو مزدی به میراث به ما داد و اکنون در هر جای بهشت که بخواهیم مكان می

 آیا منظور از زمین در این آیه، همان زمین بهشت است؟  ( ٢)(است

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

ََيََاء َاألنَيَاء  األرض:  ي  ََْه األرضخ َالََْين َرثو ََا  م: خلفََاء اهلل يف أرضَََََهخ َ م األَصََ
ََلون   ََالم(َاملرسََ َََماَات )علیهم السََ خ َمن َتابعهم َارتقى معهم إلى مَقاَماتهم الَعالَية يف  َل السََ

 ابعة الكلية.الستة امللكوتية َالس

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
باشند که عبارتند برند جانشینان خدا در زمینش میزمین، همین زمین است و کسانی که آن را به میراث می

و پیروان آنها و کسانی که با ایشان به مقامات عالیشان در تمام  یهم السالم()علاز اوصیا، انبیا و فرستادگان 
 یابند.ی ملكوتی و آسمان هفتم کلی ارتقا میگانههای ششآسمان

 َاهلل  و مالك األرضخ َلْلك قالوا أَرثنا األرضخ أي استخلفنا فيهاخ فجعلنا خلفاءه يف أرضه.

 
 . 74الزمر :  -1
 . 74زمر:  - ٢

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=74
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نها گفتند زمین را به میراث به ما داد؛ یعنی ما را در آن جانشین خداوند مالک زمین است و از همین رو، آ
 گردانید و جانشینان و خلفای خویش در زمینش قرار داد.

أما الجنةخ فهي يف  ْه اآلية ُيراد بها: الجنات امللكوتيةخ َالجنة النورية يف السَََماء السَََابعة. 
ََالم(فهم   ََدل يف  ل جنة ملكوتيةخ َيف الجنة النوريةخ َلْلك قالوا:   )علیهم السََ لهم مقعد صََ

 نتلوأ من الجنة حيث نشاءخ فاآلية تْ ر نعمتني  ما: 

باشد. های ملكوتی و بهشت نوری در آسمان هفتم میاین آیه، بهشتاما منظور از بهشت ذکر شده در 
را در هر بهشت ملكوتی و در هر بهشت نوری، جایگاه صدق است و از همین رو  )علیهم السالم(بنابراین آنها

 ز:اند اگیریم. بنابراین آیه به دو نعمت اشاره دارد که عبارت اند: در هر جای بهشت که بخواهیم مكان میگفته 

 َراثة األرض َ ونهم خلفاء اهلل يف أرضه . 
 َالنعمة الثانية :  ي أن لهم مقاماً يف  ل الجنات يتلوؤَن منها حيث يشاؤَن.

 به میراث بردن زمین و اینكه آنها جانشینان خداوند در زمینش هستند.  •
 گیرند. منزل می ها مقامی است که در هر کجا بخواهندو نعمت دوم اینكه آنها را در تمام بهشت •

خ َف يتم عقَله حىت (1)َالنعمَتان مسابطَتان؛ ألَنه ف يكون خليَفة اهلل يف أرضَََََه حىت يتم عقَله  
 يرتقي إلى السماء السابعة الكلية )سماء العقل(.

شود مگر این دو نعمت، به هم پیوسته و مرتبط هستند؛ چرا که کسی خلیفه و جانشین خدا در زمینش نمی
مگر آنكه به آسمان هفتم کلی )آسمان عقل( ارتقا   ( ٢)گرددقلش کامل گردد، و عقل او کامل نمیپس از آنكه ع

 یابد.

 
: ) ما قسم الله للعباد شیئاا أفضل من العقل ، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل ، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل وًل بعث    )ص(قال رسول الله    -1

 . 1٢ص 1الله نبیاا وًل رسوًلا حتی یستكمل العقل ، ویكون عقله أفضل من جمیع عقول أمته ( الكافي : ج
داری جاهل و زندهخداوند چیزی برتر از عقل بین بندگان تقسیم نفرمود؛ پس خواب عاقل، برتر از شبفرمایند: »می )صلی الله علیه و آله و سلم(رسول خدا - ٢

های ای را مبعوث نكرد مگر پس از کامل شدن عقلش و اینكه عقل او برتر از تمامی عقلاقامت عاقل برتر از حرکت جاهل است و خداوند هیچ نبی و هیچ فرستاده 
تش گرد  . 1٢ص  1«. کافی: ج دامَّ
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َالوراثة تكون من سََابقخ َالجنة ف سََكان سََابقني غادرَ ا لْيثها اإلنسََان عنهمخ َلكن 
ََلقوا بين  دمخ َ ْلك  ل َيص َخليفة هلل يف  ََابقون سََ ََكان سََ األرض اليت نحن عليها لها سََ

 سلقه خليفة هلل يف أرضه فورثها عنه. أرضهخ

گیرد در حالی که بهشت ساکنان پیشینی نداشته که آن را ترک گفته باشند میراث بردن، از گذشته نشأت می
تر ساکنانی از بنی آدم داشته و به تا انسانی بهشت را از آنها به میراث برد، ولی زمینی که ما بر آن هستیم؛ پیش

ی خدا در زمینش، خلیفه و جانشین خدا در زمینش بوده که آن را از او به وصی و خلیفه این ترتیب پیش از هر
 ارث برده است. 

ء من الجنة حيث يشَََاؤَن سَََابق على َراثة األرضخ  ما أنه فحق لها  َيلقى أن نفهم أن التلو 
لجَنة حَيث حَيث إنهم ف يكونون خلَفاء اهلل يف أرضَََََه َيرثون األرض إف إذا  َانوا يتلوؤَن من ا

يشََاؤَنخ أي إن  لهم َجوداً يف  ل سََماءخ حىت السََماء السََابعة الكلية )سََماء العقل(خ فال يلعث 
 نيب حىت يتم عقلهخ أي يكون له مقام يف السماء السابعة أَ الجنة النورية.

باشد، خواه در هر جای بهشت، پیش از ارث بردن زمین میدر اینجا ًلزم است درک کنیم که سكونت دل
خلفای خدا در زمینش نخواهند بود و زمین را ارث نخواند  همان طور که همراه با آن نیز هست؛ چرا که آنها

برد؛ مگر پس از آنكه در هر کجای بهشت که بخواهند مكان گیرند؛ یعنی آنها را وجودی در هر آسمانی باشد، 
دد مگر پس از آنكه عقلش کامل گر حتی در آسمان هفتم کلی )آسمان عقل(. پس هیچ پیامبری مبعوث نمی

 گردد؛ یعنی او را مقامی در آسمان هفتم یا بهشت نوری باشد. 

****** 

هاِن ﴿ ی: آیه۱۴۳پرسش  ماُء َفكاَنْت َوْرَدةا َکالدِّ ِت السَّ  ﴾َفِإَذا اْنَشقَّ

َماُء َفَكانَ ر ﴿: ما معي قوله تعالى: ۱۴۳سؤال/  ِ  السس َذا انرَشقس َِ َ انِ َف َدةً َ الدِّ رر  ؟ (1)﴾ََ

 
 .37الرحمن :  -1
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 (  1)گردد(.آنگاه که آسمان شكافته شود، چون روغن گداخته گلگون  ﴿معنای این سخن حق تعالی چیست؟ 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

. َقد بنيس اهلل سََلحانه )علیه السََالم(أي فتحه اهلل للقائم    خ(2)أي إذا فتح  تاب )الجفر األحمر(
ِجلِّ ِللرُكتُِب َ َما ﴿َتعالى أن السَماء  ي سَجلخ حيث قال تعالى:   َماَء َ َطيِّ السَِّ ِوي السَس َم نَطر َيور
ا َفاِعِلنيَ  َنا ِإنسا ُ نس داً َعَلير عر ََ َل َخلرٍق نُِعيُدُه  َس

َ
نَا أ
ر
 . (3)﴾بََدأ

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
بگشاید، و )علیه السالم(یعنی خداوند آن را برای قائم(4)یعنی هنگامی که کتاب )جفر سرخ( گشوده شود،

( است، آنگاه که حق تعالی میخداوند سبحان و متعال بیان فرمودند که آسمان، مانند ط فرماید: ومار )سجلَّ
ها در هم پیچیم و چنانكه نخستین بار بیافریدیم، بازش گردانیم. این روزی که آسمان را چون طومار نوشته ﴿

 (5)).ی ما است و ما چنان خواهیم کردای است که برآوردنش بر عهدهوعده

 
 37الرحمن: -1
  )علیه السالم( ، ومنها : ما رواه رفید عن اْلمام الصادق  )ع(، وفیه الكثیر من روایاتهم  )ع(دون باقي األئمة  )علیه السالم(وهو الكتاب المختص بالقائم  -٢

: قلت : جعلت   قال : ) یا رفید کیف أنت إذا رأیت أصحاب القائم قد ضربوا فساطیطهم في مسجد الكوفة ، ثم أخرج المثال الجدید ، علی العرب شدید . قال
رفید ، إن علیاا سار بما في الجفر في أهل السواد ؟ قال : ًل یا  )علیه السالم(فداك ما هو ؟ قال : الذبح . قلت : بأي شئ یسیر فیهم بما سار علي بن أبي طالب 

علی شیعته ( بحار األنوار   األبیض ، وهو الكف ، وهو یعلم أنه سیظهر علی شیعته من بعده وإن القائم یسیر بما في الجفر األحمر وهو الذبح ، وهو یعلم أنه ًل یظهر
 . 318ص ٢5: ج

 . 104األنبیاء :  -3
وجود دارد؛ از جمله آنچه رفید از  )علیهم السالم(و در این خصوص روایات بسیاری از ایشان )علیهم السالم(ئمهباشد نه سایر امی این کتاب مختص قائم  -4

کنند. سپس  های بزرگ خود را در مسجد کوفه نصب می ای رفید، چه حالی خواهی داشت اگر ببینی اصحاب قائم خیمهد: »نکند که فرموروایت می  امام صادق
«. عرض کردم: به چه سیرتی با قتل و کشتار «. پرسیدم: آن چیز جدید چیست؟ فرمود: »کند که بر عرب شدید خواهد بودجدید را خارج میآن حضرت چیزی 

ید عمل ی جفر سفبه سیره  خیر، ای رفید، علی ابن ابی طالببا اهل عراق انجام داد؟ فرمود: » کند؟ آیا به همان روشی که علی ابن ابی طالبآنها رفتار می 
ط خواهند شد اما قائم به روش جفر سرخ که همان قتل و کشتار می نمود که دست نگه داشتن بود چرا که او می  کند باشد عمل میدانست بعد از او بر شیعه مسلَّ

ط نخواهند شدچرا که می  . 318ص  ٢5«. بحار اًلنوار: ج داند پس از او بر شیعیانش مسلَّ
 . 104انبیا:  -5
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إرادة اهلل َمشَينته يف القضَاء على   )علیه السَالم(  فَذا انشَق  السَماء أَ ُفتح  يقرأ فيها القائم
ََغرى اليت يكون الَقائم  ََالم(املنحرفنيخ َأحكَام القَياَمة الصََ  و الحَا م فيَهاخ َقال  )علَیه السََ

انٌّ ﴿تعَالى:  ف جََ ََ ِه ِإنرْس  لَِ
ُل َعنر َذنر

َ
أ ََر ٍْ ف ُيسَََ َمنَِ ُْ ﴿ خ(1)﴾َفَيور اُ مر َفُيؤرخََ يمََ ََِ ِرُموَن ِبسََ ُجر

َرُف املر ُيعر
َدامِ ِبا قر

َ األر ََ َوايِص  ََماء (3)خ فَن  القائم ف يحتاج إلى اللينة  (2)﴾لنس ََفحة السَ خ بل يحكم بما يقرأ يف صَ
 .(4)اليت انشق خ ليخرج منها حكم اهلل سلحانه 

اراده و مشیت الهی بر نابودی منحرفین و نیز احكام )علیه السالم(هرگاه آسمان شكافته یا گشوده گردد، قائم
پس در آن روز  ﴿فرماید: خواند. حق تعالی میباشد، میحاکم در آن می)علیه السالم(صغری را که قائمقیامت 

هاشان شناخته، و از موی جلو سر مجرمان به نشان چهره ﴿، و (5) ﴾از گناه هیچ جن و هیچ آدمي پرسیده نشود
ی بلكه براساس آنچه در صفحه  (7)نه نیستنیازمند شاهد و بی)علیه السالم(قائم  (6)﴾شوندو پاهایشان گرفته می

 ( 8)راند تا حكم خداوند سبحان را از آن خارج کند.خواند حكم میی آسمان میشكافته شده 

 
 .39الرحمن :  -1
 .41الرحمن :  -٢
فیقدمهم فیضرب أعناقهم، ثم   )علیه السالم(: )یقضي القائم بقضایا ینكرها بعض أصحابه ممن ضرب قدامه بالسیف وهو قضاء آدم  )علیه السالم(عن الباقر    -3

مهم فیضرب أعناقهم، ثم یقضي الثالثة فینكرها قوم آخرون فیقد )علیه السالم(یقضي الثانیة فینكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسیف وهو قضاء داود 
فال ینكرها أحد علیه( بحار    )ص(فیقدمهم فیضرب أعناقهم، ثم یقضي الرابعة وهو قضاء محمد  )علیه السالم(ممن قد ضرب قدامه بالسیف وهو قضاء إبراهیم 

  بینة. کان یحكم بال )علیه السالم(. ومن الواضح أن داود 389ص 5٢األنوار : ج
: ) في قول الله عز وجل: یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصي واًلقدام، فقال: یا معاویة ما یقولون )علیه السالم(عن معاویة الدهني عن أبي عبد الله    -4

هم وأقدامهم ویلقون في النار. قال: فقال لي:  في هذا؟ قال: قلت: یزعمون أن الله تبارك وتعالی یعرف المجرمون بسیماهم یوم القیامة فیأمر بهم فیؤخذ بنواصی
ه السیما فیأمر بالكافر وکیف یحتاج الجبار تبارك وتعالی إلی معرفة خلق أنشأهم وهو خلقهم؟ قال: فقلت: فما ذاك جعلت فداك؟ قال: ذلك لو قام قائمنا إعطاء الل

( بصائر الدرجات : ص  . 3٢1 - 3٢0ص 5٢، بحار األنوار: ج376فیؤخذ بنواصیهم و اقدامهم ثم یخبط بالسیف خبطاا
، قال: )إذا قام قائم آل محمد حكم بین الناس بحكم داود، ًل یحتاج إلی بینة، یلهمه الله تعالی فیحكم بعلمه، ویخبر کل قوم  )علیه السالم(وعن أبي عبد الله 

 . ٢93 –  ٢9٢ص ٢متوسمین( إعالم الوری بأعالم الهدی : جبما استبطنوه، ویعرف ولیه من عدوه بالتوسم، قال الله تعالی: إن في ذلك ْلیات لل
 . 39الرحمن: -5
 . 41الرحمن: -6
پسندند و آن، قضاوت اند، آن را نمیکند که برخی از یارانش که در کنارش جنگیده ای قضاوت میبه گونه  )ع(قائم روایت شده است که فرمودند: »  از امام باقر-7

پسندند کند و گروهی دیگر از آنان که در صفش جهاد کردند، آن را نمیزند. سپس برای بار دوم قضاوت میرود و گردنشان را میاست. پس به سمت آنان می  آدم
است، باز گروهی از آنان  کند که قضاوت ابراهیم زند. سپس برای بار سوم قضاوت میهایشان را میرود و گردناست پس به سمتشان می و آن قضات داوود 

قضاوت  کند که زند. سپس برای بار چهارم قضاوت می کند و همه را گردن می پسندند پس به آنان رو میکه با شمشیر در راه او جنگیده بودند، قضاوتش را نمی
 . 389ص 5٢«. بحار اًلنوار:جکنداست که کسی بر او اعتراض نمی  )صلی الله علیه و آله و سلم(محمد

واصی  ُیْعَرُف ٱْلُمْجِرُموَن ِبِسیَمُهْم َفُیْؤَخُذ  ﴿روایت شده است: در خصوص این سخن خداوند عزَّ و جل    )ع(ی دهنی از ابا عبد اللهاز معاویه-8 ْقَداِم ِبالنَّ
َ
مجرمان )  ﴾َوٱأْل

گوید: عرض کردم: ؟«. معاویه میگویندای معاویه! در این مورد چه می( فرمودند: »شوندهاشان شناخته، و از موی جلو سر و پاهایشان گرفته می به نشان چهره
به  شوند. اماماز موی پیشانی و پا گرفته و در آتش افكنده میشناسد، پس آنان هاشان می کنند خداوند تبارک و تعالی مجرمان را در روز قیامت با چهره گمان می 
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 هایش کدام است؟:یمانی کیست؟ و ویژگی۱۴۴پرسش 

 :)علیه السالم(: السيد أحمد الحسن َيص َرسول اإلمام املهدي ۱۴۴سؤال/  

 من  و اليماني ؟ َ ل  ناك حدَد لهْه الشخصية يعرف بها صاحلها ؟ َ ل  و من اليمن ؟ 

َ ل  و معصََوم بحيث ف يدخل النا  يف باطل َف يخرجهم من حقخ َ ما َرد يف الرَاية عن 
: ) إن رايته راية  دىخ َف يحل ملسََََلم أن يلتوي عليهخ فمن فعل ذلك فهو من )علیه السََََالم(اللاقر  
 النارخ ألنه يدعو إلى الحق َإلى طريق مستقيم( ؟أ ل 

 !)علیه السالم(ی امام مهدیسید احمدالحسن، وصی و فرستاده
 ها و اوصافی دارد که با آن شناخته شود؟ و آیا او اهل یمن است؟یمانی کیست؟ و آیا این شخصیت ویژگی

وارد شده که آن حضرت فرمودند: )پرچم او، پرچم )علیه السالم(طور که در روایتی از امام باقرآیا او همان
هدایت است و بر هیچ مسلمانی حالل نیست که از او روی برگرداند، و کسی که چنین کند اهل آتش است؛ چرا 

ای که مردم را وارد باطل نكند و از حق کند(. معصوم است به گونهکه او به حق و به راه مستقیم دعوت می
 خارج نسازد؟

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

ََالم(يَجب أَفً معرَفة أن مكَة من تَهاَمةخ َتَهاَمة من اليمنخ فمحَمد َ ل محَمد   )علیهم السََ
َاإلمام يماني    )علیه السََالم(خ َعلي  (1)يماني    )صََل  اهلل علیه َ  له َ سََلم( لهم يمانيةخ فمحمد  

ََالم(املَهدي  ََر يَمانَيةخ َاملَهدي األَل يَمانيخ ََ ْا َما  َان  )علَیه السََ يَمانيخ َاملَهديون اإلثَنا عشََ
 

؟« عرض کردم: فدایتان گردم! در مورد باشد که خودش آنها را آفریده استو چگونه خداوند جبار تبارک و تعالی نیازمند شناخت آن خلقی میمن فرمودند: »
گیرد و سپس با شمشیر سخت بر او نمایاند. پس کافر را با موی پیشانی و پا میها را میرهی چهما قیام کند، خداوند همه )ع(آنگاه که قائم چیست؟ فرمود: »

 . 3٢1و  3٢0ص 5٢ ج اًلنوار:  ؛  بحار376 الدرجات: ص «. بصائرزندمی
نه ندارد. خداوند حكم می  قیام کند، میان مردم به حكم داوود    )علیهم السالم(آنگاه که قائم آل محمد  روایت شده است: »  از امام صادق راند و نیاز به دلیل و بیَّ

آگاه میکند و او به الهامش حكم میبه او الهام می شناسد. حق تعالی ها دوست و دشمنش را میسازد و با نشانهراند، و هر قوم را به آنچه درونشان است، 
مینذِلَك  ِإنَّ في ﴿: فرمایندمی  . ٢93و  ٢9٢ص  ٢(«. إعالم الوری بإعالم المهدی: ج ها است برای هوشیاراندر این، عبرت) ﴾ْلَیاٍت ِلْلُمَتَوسِّ

 . 81، األصول الستة عشر : ص٢3٢ص 57: )... ان خیر الرجال أهل الیمن، واًلیمان یمان وأنا یماني ...( بحار األنوار: ج )ص(عن رسول الله -1
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اتسَلُعوا ﴿يعرَفه العلَماء الَعاملون األَاَئل )رحمهم اهلل(خ  ََ الةَ  ََس اُعوا الصََ ضََََََ
َ
ِدِ مر َخلرْف أ َفَخَلَف ِمنر بَعَر

اً  َن َغي  َف َيلرَقور َهَواِت َفَسور  . (1)﴾الشس

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله  رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
ه از تهامه است و تهامه از یمن؛ بنابراین محمد و آل محمد جملگی  )علیهم السالم(اوًلا باید دانست که مكَّ

یمانی است، امام )علیه السالم(علی  (٢)یمانی است،  له و سلم()صلی الله علیه و آیمانی هستند: حضرت محمد
ین دوازده)علیه السالم(مهدی )علیه اند و مهدی اول  یمانی )علیهم السالم(گانه یمانی است، مهدیَّ

آنگاه پس از آنان جانشینانی  ﴿اند: دانستهای است که علمای عامل پیشین مییمانی است. این نكتهالسالم(
 ( 3).د(ها پیروی کردند، و به زودی گمراهی را خواهند دیبر جای ماندند که نماز را تباه ساختند و از هوس

 َ ى العالمَة املجلَسََ ََم  ََالم()علی)رحمَه اهلل( يف اللحَار  الم أ َل الليَ    َقَد سََ بَ  هم السََ
ى (5)  )صَََل  اهلل علیه َ  له َ سَََلم(خ بل َرد  ْا عن رسَََول اهلل  (4))الحكمة اليمانية( خ  ما َسَََم 

 .(6)اللي  الحرام بَ )الكعلة اليمانية(  )علیه السالم(علد املطلب 

 
 .59مریم :  -1
؛   ٢3٢ص  57....«. بحار اًلنوار: ج اند؛ ایمان یمانی است و من یمانی هستم برترین مردمان از اهل یمن: ».... )صلی الله علیه و آله و سلم(از رسول خدا-٢

 . 81گانه: ص اصول شانزده
 .59مریم:  -3
 .1ص 1راجع مقدمة بحار األنوار : ج -4
 .٢7ح 70ص 8: ) اًلیمان یماني والحكمة یمانیة ( الكافي : ج  )ص(قال رسول الله  -5
إذ جاء فیها:   )ص(في وصف الرسول محمد  )علیه السالم(. وأیضاا وصف الله تعالی الكعبة بأنها یمانیة في مناجاته لعیسی 75، 51، ٢٢راجع بحار األنوار : ج -6

 . 139ص 8وأنا معه ...( الكافي : ج)... یا عیسی دینه الحنیفیة وقبلته یمانیة وهو من حزبي 
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و  (1)را »حكمت یمانیه« نامیده است )علیهم السالم(در ِبحار، سخن اهل بیت )رحمه الله(عالمه مجلسی
طور که همان ( ٢)نقل شده است؛ )صلی الله علیه و آله و سلم(حتی گفته این موضوع از پیامبر خدا 

 ( 3)ی یمانیه« نام نهاده است.بیت الحرام را »کعبه)علیه السالم(المطلب عبد

 أما بالنسلة لحدَد شخصية اليماني:

 های شخصیت یمانی:اما در خصوص اوصاف و ویژگی

: ) َليس يف الرايات راية أ دى من راية اليمانيخ  ي )علیه السَََالم(فقد َرد يف الرَاية عن اللاقر  
راية  دى؛ ألنه يدعو إلى صََاحلكمخ فَذا خرج اليماني حرم بيع السََالح على النا  َ ل مسََلمخ 

ََلم  أن يلتوي عليهخ فمن فعل ذلك َإذا خرج اليماني فانهض إليهخ فَن رايته راية  دىخ َف يحل ملسََ
 . َفيها: (4)فهو من أ ل النار؛ ألنه يدعو إلى الحق َإلى طريق مستقيم( 

تر از پرچم یمانی ها پرچمی هدایت کنندهآمده است: )در میان پرچم)علیه السالم(در روایت از امام باقر
می که یمانی خروج کرد، فروختن کند. هنگانیست، پرچم هدایت، همان است زیرا به سوی صاحبتان دعوت می

نماید. چون یمانی خروج کرد، به سوی او بشتاب، زیرا پرچم او سالح را بر مردم و بر هر مسلمانی تحریم می
بر هیچ مسلمانی جایز نیست از او سرپیچی کند؛ هر کس چنین کند، اهل آتش )جهنم(  پرچم هدایت است و

 که در این حدیث:( 5)خواند(میاست؛ چرا که او به حقَّ و راه مستقیم فرا

ار(: َ َْا يعين أن اليمَاني  ه فمن فعَل ذَلك فهو من أ َل الَن ََلم أن يلتوي علَي أَفً: )ف يحَل ملسََ
صَاحب َفية إلهيةخ فال يكون شَخص حجة على النا خ بحيث إن إعراضَهم عنه يدخلهم جهنم 

 
مه -1  . 1ص  1ی بحار اًلنوار: ج مراجعه کنید به مقدَّ
 . ٢7ح  70ص  8«. کافی: ج ایمان، یمانی است و حكمت، یمانی استفرمود: » )صلی الله علیه و آله و سلم(رسول خدا -٢
، کعبه  )صلی الله علیه و آله و سلم(در توصیف حضرت محمد متعال در مناجاتش با عیسی. همچنین خداوند 75و  51، ٢٢رجوع نمایید به بحار اًلنوار: ج  -3

....«. کافی:  اش یمانی است. او از حزب من است و من با او هستم ای عیسی! دینش حنفی و قبله فرماید: ».... فرماید، آنجا که میی یمانی توصیف می را کعبه
 . 139ص  8ج 
 . ٢64غیبة النعماني : ص  -4
 . ٢64غیبت نعمانی: ص  - 5



 91                                                                                 (راابع املتشاهبات)اجلزء ال

   
 

ياء خ إف إذا  ان من خلفاء اهلل يف أرضََهخ َ م أصََحاب الوفية اإللهية من األنَ(1)َإن صََلوا َصََاموا 
 َاملرسلني َاألئمة َاملهديني.

اول: )بر هیچ مسلمانی جایز نیست از او سرپیچی کند؛ هر کس چنین کند، اهل آتش )جهنم( است(: و این 
ت نیست به گونه ای که سرپیچی به آن معنا است که یمانی صاحب وًلیت الهی است. آری کسی بر مردم حجَّ

مگر اینكه آن شخص از جانشینان خداوند  (٢) از بخوانند و روزه بگیرنداز او آنها را وارد جهنم سازد حتی اگر نم
ین می  باشند.بر زمینش باشد؛ و اینان صاحبان وًلیت الهی ،انبیا، فرستادگان، ائمه و مهدیَّ

ََتقيمخ أَ  دعوة إلى الحق َالطريق املسََ ََتقيم(: َاَل ه يَدعو إلى الحق َإلى طريق مسََ انيَاً: )أَن َث
أن  ْا الشَخص ف يخطأ فُيدخل النا  يف باطل أَ يخرجهم من حقخ أي  الصَراط املسَتقيم تعين:

إنه معصََوم منصََوص العصََمةخ َبهْا املعي يصََلح لهْا القيد أَ الحد فائدة يف تحديد شََخصََية 
 اليماني. 

خواند(: دعوت و فراخواندن به حق و راه مستقیم یا صراط مستقیم به دوم: )او به حقَّ و راه مستقیم فرامی
شود تا مردم را به باطل بكشاند یا آنها را از حق خارج سازد؛ به عنا است که این شخص دچار خطا نمیآن م

 
ن أنَّ النار مصیر کل من التوی علی الیماني سواء   )علیه السالم(في روایة الیماني؛ بمعنی أنه    )علیه السالم(وهذا مستفاد من إطالق حدیث اْلمام الباقر    -1 قد بیَّ

 کان الملتوي یصلي ویصوم و . . و . . أو ًل.
 أحد من أهل النار إًل إذا أنكر إماماا منصباا من الله تعالی، منها:وأیضاا جاءت روایات تنص علی أن ًل یكون 

قال : قال الله تبارك وتعالی: )ألعذبن کل رعیة في اًلسالم دانت بوًلیة کل إمام جائر لیس من الله، وإن کانت الرعیة في أعمالها  )علیه السالم(عن أبي جعفر 
 . 376ص 1بوًلیة کل إمام عادل من الله وإن کانت الرعیة في أنفسها ظالمة مسیئة( الكافي : ج برة تقیة، وألعفون عن کل رعیة في اًلسالم دانت

قال: )إن الله ًل یستحیي أن یعذب أمة دانت بإمام لیس من الله وإن کانت في أعمالها برة تقیة وإن الله لیستحیي أن یعذب أمة   )علیه السالم(وعن أبي عبد الله  
 . 376ص  1کانت في أعمالها ظالمة مسیئة( الكافي : ج دانت بإمام من الله وإن

فرمایند آتش، مقصد هر کسی است که از یمانی بیان می شود؛ اینكه ایشاندر روایت یمانی برداشت می و چنین مفهومی از تطبیق دادن حدیث امام باقر -٢
 کند که این نافرمان، نماز بخواند، روزه بگیرد، .... یا خیر!سرپیچی کند؛ فرقی نمی 

 شود مگر اینكه امامی منصوب از سوی خداوند متعال را انكار نماید؛ از جمله:کنند هیچ کس از اهل آتش نمی همچنین روایات تاکید می
به طور قطع هر کسی را که در اسالم به وًلیت پیشوای ستمگری که از جانب خدا نباشد گردن نهند، عذاب خواهم روایت شده است که فرمود: »  جعفر از ابا

د باشد تن دهد نمود؛ هرچند آن فرد در کارهای خویش نیک و پرهیزگار باشد، و از هر کسی که در قلمرو اسالم به حاکمیت هر امام عادلی که از جانب خداون
 . 376ص  1«. کافی: ج گذرم؛ هر چند آن فرد در کارهای خویش ستمكار و گنهكار باشدقطعاا درمی 

تی که به پیشوایی که از جانب خداوند نباشد، گردن نهد، حیا نمی روایت شده است که فرمود: »  و از ابا عبد الله کند هر چند در اعمالشان  خداوند از عذاب کردن امَّ
تی که به امام منصوب از سوی خدا گردن نهد، حیا مینیک و  «. کند هر چند در اعمالشان ستمكار و گنهكار باشندپرهیزگار باشند و خداوند از عذاب کردن امَّ

 . 376ص  1کافی: ج 
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عبارت دیگر او معصومی است که بر عصمتش نص  و تصریح وارد شده، و به این معنا، چنین قید یا محدودیتی، 
 نماید. شاخصی برای مشخص نمودن شخصیت یمانی مشخص می

ََتقيم(خ َفََنه يجَعل َ ْا أَما افساض أي معي   خر لَهْا الكالم )َيدعو إلى الحق َإلى طريق مسََ
بال فائدةخ فال يكون قيداً َف حداً لشََخصََية اليمانيخ َحاشََا م   )علیهم السََالم(الكالم منهم 
 من ذلك. )علیهم السالم(

ی ن گفتهخواند( ایاما فرض گرفتن هر معنای دیگری برای این سخن )او به حقَّ و راه مستقیم فرامی
سازد و درنتیجه قید و حدی برای شخصیت یمانی بر جای فایده میرا عبث و بی )علیهم السالم(معصومین

 به دور است!  )علیهم السالم(گذارد و این بسی از ساحت این حضرات معصومنمی

 النتيجة مما تقدم يف أَفً َثانياً:

 ه می رسیم که:از آنچه در دو مورد اول و دوم ارائه شد به این نتیج

ََ  َبالرَايات  َََمةخ ََقد ث ََوص العصََ ََوم منصََ إن اليَماني حَجة من حجا اهلل يف أرضََََه َمعصََ
 م   )َصل  اهلل علیه َ  له َ َسلم(املتواترة َالنَصوص القطعية الدفلة أن الحجا بعد الرَسول محمد  

رض معصَََوم َبعد م املهديون اإلثنا عشَََرخ َف حجة هلل يف األ  )علیهم السَََالم(األئمة اإلثنا عشَََر 
 )علیهم السََالم(غْي مخ َبهم تمام النعمة َ مال الدين َختم رسََافت السََماءخ َقد مأََ منهم  

َافثنا عشََََر مهدياًخ َاليماني يدعو إلى اإلمام   )علیه السََََالم(أحد عشََََر إماماًخ َبقي اإلمام املهدي  
شر مهدياً بعده  م من َلده: فالبد أن يكون اليماني أَل املهديني؛ ألن األحد ع  )علیه السالم(املهدي  
ِميْع َعِليمْ ﴿ َََ ُ سََ اّللس ََ ٍض  ا ِمنر بَعر َهَ ََُ ضََ ًة بَعر يَس خ ََيأتون مَتأخرين عن زمن  هور اإلَمام املَهدي (1)﴾ُذرِّ

ََالم( خ بل  م يف دَلة العدل اإللهيخ َالثاب  أن أَل املهديني  و املوجود يف زمن  هور اإلمام )علیه السَ
ََالم(املَهدي  ََالم(َ و أَل املؤمنني َباإلَمام املَهدي  )علَیه السََ يف َبداَية  هوره َتحر َهخ  )علَیه السََ

ََول اهلل  َََية رسََ ََلم(لتهيَنة الَقاَعدة للقَيامخ  َما َرد يف َصََ ََل  اهلل علَیه َ  َله َ سََ  َنا . َمن )صََ
 ينحصر شخص اليماني باملهدي األَل من اإلثين عشر مهدياً.

 
 . 34آل عمران :  -1
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های خدا در زمینش است، معصوم بوده و بر عصمتش نص و تصریح ، حجتی از حجت)علیه السالم(یمانی
های پس از پیامبر خدا حضرت وارد شده است، و با روایات متواتر و متون قطعی الدًلله ثابت شده که حجت

هستند و بر  )علیهم السالم(و پس از آنها دوازده مهدی )علیهم السالم(، دوازده امام یه و آله و سلم()صلی الله علمحمد
ت خدایی وجود ندارد؛ با آنها نعمت کامل می یابد و گردد؛ دین، کمال میزمین غیر از آنها هیچ معصوم و حجَّ

)علیه  به امام مهدی)علیه السالم(یاند. یمانباقی مانده )علیهم السالم(های آسمان دوازده مهدی رسالت
ین)علیه السالم(خواند؛ پس ناگزیر یمانیفرا میالسالم( است؛ چرا که یازده مهدِی   )علیهم السالم(، اولیِن مهدیَّ

فرزندانی، برخی از نسل برخی  ﴿باشند: می)علیه السالم(از فرزندان او)علیه السالم(پس از او  )علیهم السالم(
)علیه پس از زمان ظهور امام مهدی )علیهم السالم(، و آنها  (1) ﴾خداوند شنوا و دانا است دیگر پدید آمده، و

ینمیالسالم( ، )علیه السالم(آیند و در دولت عدل الهی حاضر خواهند بود. ثابت شده است که نخستین مهدیَّ
در سرآغاز )علیه السالم(دیوجود دارد و او نخستیِن مؤمنان به امام مه)علیه السالم(در زمان ظهور امام مهدی

مات پایگاه قیام را فراهم سازد ـظهور و حرکت امام می )صلی همان گونه که در وصیت پیامبر خدا باشد تا مقدَّ
گردد به اینكه منحصر و محدود می)علیه السالم(ـ و از اینجا شخصیت یمانی  آمده است  الله علیه و آله و سلم(

 باشد. می )علیهم السالم(گانه ین دوازدهاز مهدیَّ )علیه السالم(مهدی اول 

اسَََمه َصَََفاته َمسَََكنه بالتفصَََيلخ   )علیهم السَََالم(َاملهدي األَل بيسن  رَايات أ ل اللي   
ََمه أحمد َ نيته علد اهلل   ََرائيل   -فاسَ ََرائيلي قهراً عليهمخ  -أي إسَ أي إن  النا  يقولون عنه إسَ

 َرغم أنوفهم. 

را به تفصیل )علیه السالم(ها و محل سكونت مهدی اول، نام، ویژگی)علیهم السالم(های اهل بیتروایت
ـ است؛ یعنی مردم به ناچار و بر خالف یعنی اسرائیلاش عبدالله ـحمد و کنیهاند، و اینكه اسم او ابیان داشته

 نامند.میلشان، او را اسرائیلی می

: )أسََمي أحمد َأنا علد اهلل أسََمي إسََرائيل فما )صََل  اهلل علیه َ  له َ سََلم(َقال رسََول اهلل 
 . (2)أمره فقد أمرني َما عناه فقد عناني(

 
 . 34آل عمران:  - 1
 .  178ص 7، بحار األنوار : ج95ص 1، البرهان : ج44ص  1تفسیر العیاشي : ج -٢
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ی خدا هستم. اسمم اسرائیل فرمایند: )نامم احمد است و من بندهمی  و آله و سلم()صلی الله علیه  رسول خدا
 است؛ هر چه به او امر فرمود، مرا نیز امر کرد و هر چه او به او نمایاند، مرا نیز نمایانید( .

َاملهدي األَل  و أَل الثالث مائة َثالثة عشَََرخ َ و: )من اللصَََرة( َ )يف خده األيمن أثر( َ )يف 
( خ َ )يف  هره ختم النلوة( َ )فيه )علیه السََالم(أسََه حزاز( َ )جسََمه  جسََم موىس بن عمران  ر 

( َ ) و أعلم الخلق بعد األئمة بالقر ن َالتوراة َاإلنجيل( َ )عند )صــلی الله علیه و آله و ســلم(َصََية رسََول اهلل  
ثم ذ ر شََََاباًخ فقال: إذا رأيتموه  …): )صـــلی الله علیه و آله و ســـلم(أَل  هوره يكون شََََاباً(خ قال رسََََول اهلل 

 .(1)فلايعوه فانه خليفة املهدي(

ی راستش باشد، در گونهاز بصره می)علیه السالم(مهدی اول، نخستین نفر از سیصد و سیزده تن است و او
باشد و در پشتش می)علیه السالم(ای است، در سرش شوره دارد، بدنش مانند بدن موسی بن عمران نشانه
ت است، وصیت رسول خدا ختم )علیه است، او )علیه السالم(در مورد او )صلی الله علیه و آله و سلم(نبوَّ

داناترین مردم به قرآن، تورات و انجیل است، و در ابتدای ظهورش جوان   )علیهم السالم(پس از ائمهالسالم(
ورد جوانی سخن راند و فرمود: فرموند: )... سپس در م )صلی الله علیه و آله و سلم(باشد. پیامبر خدامی

 ( ٢)ی مهدی است(.هنگامی که او را دیدید با او بیعت کنید زیرا او خلیفه

)صلی قال : )قال رسول اهلل   )علیه السالم(عن  بائه عن أمْي املؤمنني    )علیه السالم(عن أبي علد اهلل  

لم( يا أبا الحسَن أحضَر صَحيفة َدَاة   )علیه السَالم(يف الليلة اليت  ان  فيها َفاته لعلي  الله علیه و آله و ـس
َصَيته حىت انتهى إلى  ْا املوضَع فقال: يا علي انه سَيكون بعدي   )ـصلی الله علیه و آله و ـسلم(فأملى رسَول اهلل 

امخ َسََال الحديث إلى اثنا عشََر إماماً َمن بعد م اثنا عشََر مهدياًخ فأن  يا علي أَل اإلثين عشََر إم 
فْلك  )علیهم السَالم(إلى ابنه م ح م د املسَتحفظ من  ل محمد   )علیه السَالم(أن قال: َليسَلمها الحسَن 

ََلمها إلى ابنه أَل  ََرته الوفاة فليسَ ََر مهدياً فَذا حضَ ََر إماماً. ثم يكون من بعده اثنا عشَ اثنا عشَ
اهلل َ أحمدخ َافسم الثالث املهديخ َ و املهدينيخ له ثالثة أسامي: اسم  اسمي َاسم أبي َ و علد  

 . (3)أَل املؤمنني (

 
 ، قال: )وفي روایة: فإذا رأیتموهم فبایعوهم ولو حبوا علی الثلج، فإنه خلیفة المهدي(.٢96ص  1٢. وفي إمتاع األسماع للمقریزي : ج30بشارة اْلسالم : ص  -1
خیز پس هنگامی که او را دیدید، با او بیعت کنید حتی اگر سینه در روایت آمده است: »  ٢96ص    1٢؛ در إمتاع أسماع ـ مقریزی: ج  30بشارت اًلسالم: ص    - ٢

 «.ی مهدی استبر روی برف و یخ باشد که او خلیفه
 .٢41ص ٢، غایة المرام : ج150، الغیبة للطوسي : ص147ص 53بحار األنوار : ج -3
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نقل شده است که  )علیه السالم(از امیر المؤمنین )علیهم السالم(از پدرانش)علیه السالم(از ابو عبد الله
فرمودند: یا )علیه السالم(در شبی که وفاتش بود به علي )صلی الله علیه و آله و سلم(فرمودند: )پیامبر خدا

تش را امال فرمود تا به این   )صلی الله علیه و آله و سلم(باالحسن، صحیفه و دواتی حاضر کن. پیامبر خداا وصیَّ
خواهند بود و پس از آنها دوازده   )علیهم السالم(پس از من دوازده امام  )علیه السالم(جا رسید که فرمود: یا علی

فرمایند: حسن خالفت را به دهد تا اینكه میدامه میمهدی، و تو ای علی، نخستیِن دوازده امامی و حدیث را ا
است بسپارد. اینان، دوازده امامند و پس از آنان  )علیهم السالم(پسرش م ح م د  که حافظ دین آل محمد 

بین )اولین مهدیین(  دوازده مهدی هستند. پس هرگاه وفات مهدی رسد، باید امر خالفت را به پسرش، اولین مقرَّ
ی او سه نام است: اسمی مانند اسم من و اسم پدرم عبد الله و احمد و اسم سوم مهدی است که بسپارد که برا

 (1)او، اولین مؤمنان است(.

)علیه أنه قال: )إن منا بعد القائم اثنا عشَََر مهدياً من َلد الحسَََني    )علیه السَََالم(َعن الصَََادل  

 . (2)(السالم(

که فرموند: )از نسل ما بعد از قائم دوازده مهدی از فرزندان روایت شده است )علیه السالم(از امام صادق
 (3)خواهند بود(.)علیه السالم(حسین

ََادل   ََالم(َعن الصََ ََني    )علیه السََ ََر مهدياً من َلد الحسََ )علیه قال: )إن منا بعد القائم أحد عشََ

 . (4)(السالم(

ز قائم یازده مهدی از فرزندان روایت شده است که فرموند: )از نسل ما بعد ا)علیه السالم(از امام صادق
 (5)خواهند بود(.)علیه السالم(حسین

ََالم( ؛ ألن اإلمام  )علیه السَََالم(َيف  ْه الرَاية القائم  و املهدي األَل َليس اإلمام املهدي    )علیه السَ
 بعده إثنا عشر مهدياً. 

 
 . ٢41ص  ٢؛ غایة المرام: ج 150؛ غیبت طوسی: ص  147ص  53بحار اًلنوار: ج  - 1
 .  385، الغیبة للطوسي : ص310ص 3، البرهان : ج148ص 53بحار األنوار : ج -٢
 . 385؛ غیبت طوسی: ص  310ص  3؛  برهان: ج 148ص  53بحار اًلنوار: ج  - 3
 . 145ص 53بحار األنوار : ج -4
 . 145ص  53بحار اًلنوار: ج  - 5
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ل است نه امام مهدی)علیه السالم(در این روایت قائم  چون بعد از امام السالم()علیه همان مهدی اوَّ
 خواهند بود. )علیهم السالم(دوازده مهدی )علیه السالم(مهدی

ذاك املشَرب حمرةخ الغائر العينني املشَرف  …يف َصَف املهدي األَل: )   )علیه السَالم(َقال اللاقر  
 . (1)الحاجلني العريض ما بني املنكلني برأسه حزاز َ بوجهه أثر رحم اهلل موىس(

فرموده است: ).... دارای قرمزی صورت، )علیه السالم(در وصف مهدی اول لیه السالم()عامام باقر
های گود، ابروهای برجسته، فراخ و پهنی میان دو شانه، در سرش شوره و درصورتش اثری است، رحمت چشم

 (٢)خدا بر موسی باد(.

: أف َإن أَلهم من اللصَرة )علیه السَالم(فقال  …يف خرب طويل: )  )علیه السَالم(َعن أمْي املؤمنني  
 . (3)( …َ خر م من األبدال 

لین آنها از )علیه السالم(و از امیرمؤمنان آگاه باش که اوَّ در خبری طوًلنی روایت شده است: ).... فرمود: 
 ( 4)بصره و آخرین آنها از ابدال است....(.

: ).. َمن اللصرة )علیه السالم(يف خرب طويل سمى به أصحاب القائم    )علیه السالم(َعن الصادل  
 .(5).. أحمد ..( 

را نام برده است، روایت شده )علیه السالم(در خبری طوًلنی که اصحاب قائم)علیه السالم(و از امام صادق 
 ( 6)است: ).... و از بصره.... احمد....(.

 
 . ٢15غیبة النعماني : ص  -1
 . ٢15غیبت نعمانی: ص  - ٢
 . 148بشارة اْلسالم : ص -3
 . 148بشارت اًلسالم: ص  - 4
 . 181بشارة اْلسالم : ص -5
 . 181بشارت اًلسالم: ص  - 6
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اسََمان اسََم يخفى َاسََم يعلنخ  -أي للقائم   -: )... له أنه قال  )علیه السََالم(َعن اإلمام اللاقر  
ََم (1)َفأَما اَلْي يخفى َفأحَمدخ َأَما اَلْي يعلن فمحَمد( ََم املَهدي األَل َمحَمد اسََ . َأحَمد  و اسََ

 . )صل  اهلل علیه َ  له َ سلم( ما تَني من َصية رسول اهلل  )علیه السالم(اإلمام املهدي 

ـ دو اسم دارد، اسمی مخفی و اسمی یعنی قائماست که فرمود: )او ـ روایت شده)علیه السالم(و از امام باقر
د است(ماند احمد و اسمی که آشكار میآشكار؛ اما اسمی که پنهان می ل   ،(٢)شود محمَّ و احمد، اسم مهدی اوَّ

د اسم امام مهدی  سلم()صلی الله علیه و آله و است، همان طور که از وصیت رسول خدا)علیه السالم(و محمَّ
 آشكار شده است.

: )إن هلل تعالى  نزاً بالطالقان ليس بْ ب َف فضَََةخ اثنا عشَََر ألفاً )علیه السَََالم(َعن اللاقر  
بخراسََان شََعار م: م أحمد أحمد مخ يقود م شََاب من بين  اشََم على بغلة شََهلاءخ عليه عصََابة 

ََمعتم َبَْلك فسَََََارعوا  خ ( 3) إلَيه َلو حلواً على الثلا(حمراءخ  َأني أنظر إلَيه َعابر الفراتخ َفَذا سََ
 َأحمد  و اسم املهدي األَل. 

روایت شده است که فرمود: )خداوند متعال گنجی در طالقان دارد که نه از طال )علیه السالم(از امام باقر
دوازه هزار در خراسان که شعارشان »احمد احمد« است و رهبری آنها را جوانی از بنی هاشم است و نه از نقره؛ 

نگرم که فرات را بند قرمز رنگ دارد، بر عهده دارد. گویی به او میکه سوار بر قاطری خاکستری است و پیشانی
و احمد، اسم مهدی اول  ،(4)گذرد و اگر شنیدید، به سوی او بشتابید حتی اگر سینه خیز بر یخ و برف باشد(می
 باشد.می

ََب ليس   ََوتاً ما  َيف  تاب املالحم َالفنت: )قال أمْي الغضَ ََمعون صَ من ذي َف ذ و لكنهم يسَ
 .(5)قاله إنس َف جان بايعوا فالناً باسمه ليس من ذي َف ذ و َلكنه خليفة يماني(

 
 . 57ب 653ص ٢کمال الدین وتمام النعمة : ج -1
 . 57ب  653ص  ٢کمال الدین و تمام النعمت: ج  - ٢
 . 343منتخب األنوار المضیئة : ص  -3
 . 343منتخب اًلنوار المضیئه: ص  - 4
 . ٢7المالحم والفتن للسید ابن طاووس الحسني : ص -5
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شنوند که نه انسانی در کتاب مالحم و الفتن: )گفت امیر غضب، نه از این است و نه از آن، اما صدایی می
ی، که با فالنی بیعت کنید، به ی مهدی اسمش که نه از این است و نه از آن، لیكن او خلیفه  گفته است و نه جنَّ

 ( 1)است(.

ه فليَنا م  ََين: )فيجتمعون َينظرَن ملن يَلايعوَن َََيد بن طَاََ  الحسََ َيف املالحم َالفنت للسََ
 ْلك إذا سَمعوا صَوتاً ما قال إنس َف جان بايعوا فالناً باسَمه ليس من ذي َف ذه َلكنه خليفة 

 .  (2)يماني(

شوند آیند و چشم انتظار کسی میتاب مالحم و الفتن سید بن طاووس حسنی آمده است: )پس ِگرد میو در ک
ی، که بیعت کنید با  که بیعتش کنند. پس در این بین ناگاه صدایی می شنوند که نه انسانی گفته است و نه جنَّ

 (3)(.ی یمانی استفالنی، به اسمش که نه از این است و نه از آن، لیكن او خلیفه

ََيو علي الكوراني يف  تاب معجم أحاديث اإلمام املهدي   ََالم(َرَى الشَ : )ما املهدي )علیه السَ
َََلاً يف اليمن( ََاًل َنسََ خ َبَما أن املَهدي األَل من  (4)إف من قريش خ ََما الخالَفة إف فيهم غْي أن َله أصََ

ََالم(ذرَية اإلَمام املَهدي   )علَیه فالَبد أن يكون مقطوع النسََََب؛ ألن ذرَية اإلَمام املَهدي   )علَیه السََ
مجهولونخ َ ْه الصََفات  ي صََفات اليماني املنصََور َصََفات املهدي األَل؛ ألنه شََخص   السََالم(

 َاحد  ما تَني مما سلق.

روایت کرده است: )مهدی نیست مگر )علیه السالم(شیخ علی کورانی در کتاب معجم احادیث امام مهدی
و از آنجا که مهدی  (5)ش و خالفتی نیست مگر در قریش، به جز آنكه او اصل و نسبی در یمن دارد(از قری

باشد )نسبی ناشناخته است، به ناچار مقطوع النسب می)علیه السالم(از فرزندان امام مهدی)علیه السالم(اول
نها صفات یمانی منصور و صفات گمنامند و ای)علیه السالم(و مبهم داشته باشد(؛ چرا که فرزندان امام مهدی

 تر روشن گردید. باشد؛ زیرا اینها )در واقع( یک نفر هستند، همان طور که این مطلب پیشمهدی اول می

 
 . ٢7وس حسنی: ص مالحم و الفتن سید بن طاو  - 1
 . 80المالحم والفتن : ص -٢
 . 80مالحم و الفتن: ص  - 3
 . ٢99ص 1: ج )علیه السالم(معجم أحادیث اْلمام المهدي  -4
 . ٢99ص  1: ج معجم احادیث امام مهدی - 5
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ََر  َإن أردَت املزَيد َفأقول: إن اليَماني ممَهد يف زمن الظهور املَقد  َمن الثالث َماَئة َثالث عشََ
موجود يف زمن الظهور املقد خ َأَل مؤمن باإلمام  َيسََلم الراية ل،مام املهديخ َاملهدي األَل أيضََاً 

يف بداية  هوره َقلل قيامهخ فالبد أن يكون أحد ما حجة على اآلخرخ َبما   )علیه السََالم(املهدي  
أن األئَمة َاملَهديني حجا اهلل على جميع الخلق َاملَهدي األَل منهم فهو حجَة على اليَماني إذا لم 

ََاً َاحداًخ َبالتالي ي ََخصََ ََلح دَر اليماني يكونا شََ كون املهدي األَل  و قائد ثورة التمهيد فيصََ
ََحيح ألن اليماني  و املمهد الرئيَسََ  ََاعداً للقائدخ َ ْا غْي صَ َقائد حر ة الظهور    ثانوياً بل مسَ
 املقد خ فتحتم أن يكون املهدي األَل  و اليماني َاليماني  و املهدي األَل. 

انی، بسترساز در زمان ظهور مقدس و جزو سیصد و سیزده نفر کنم که یمتر بخواهی اضافه میو اگر بیش
نیز در زمان ظهور )علیه السالم(کند، و مهدی اول تسلیم می)علیه السالم(باشد و پرچم را به امام مهدیمی

در سرآغاز ظهور و پیش از قیام آن حضرت )علیه السالم(مقدس موجود است و نخستین مؤمن به امام مهدی
ت باشد و از آنجا که ائمهمی)علیه السالم(  )علیهم السالم(باشد. بنابراین ناگزیر باید یكی از آنها بر دیگری حجَّ

ین  از آنها است، لذا )علیه السالم(های خدا بر جمیع خلق هستند و مهدی اول حجت  )علیهم السالم(و مهدیَّ
ت بر یمانی است؛ اگر این دو یكی نباشند. در ، فرمانده انقالِب السالم( )علیهنتیجه مهدی اول او حجَّ

باشد و این درست نیست سازِی ظهور است و از همین رو نقش یمانی، ثانوی و حتی دستیار فرمانده میزمینه
آید که مهدی اول باشد و به ناچار ًلزم میچرا که یمانی، بسترساز اصلی و فرمانده حرکت ظهور مقدس می

 باشد.السالم()علیه همان یمانی، و یمانی همان مهدی اول

َبهْا يكون اليماني: )اسمه أحمدخ َمن اللصرةخ َيف خده األيمن أثرخ َيف بداية  هوره يكون 
شَاباًخ َيف رأسَه حزازخ َأعلم النا  بالقر ن َبالتوراة َاإلنجيل بعد األئمةخ َمقطوع النسَبخ َيلقب 

ََلم أن يلتوي عل َيه فمن فَعل ذَلك فهو من َباملَهديخ َ و إَمام مفسض الَطاَعة من اهللخ َف يَحل ملسََ
ََتقيم َيدعو إلى اإلمام املهدي   ََالم(أ ل النارخ َيدعو إلى الحق َإلى طريق مسَ (خ  …َ  …َ   )علیه السَ

خ فراجع الرَايات )علیهم السَالم(  َ ل ما َرد من أَصَاف املهدي األَل يف رَايات محمد َ ل محمد 
 خ َغْي ا من  تب الحديث. (1)يف  تاب غيلة النعماني َغيلة الطويس َإ مال الدين َاللحار 

ی راستش نشانه و اثری است، بر این اساس یمانی چنین است: )نامش احمد است، از بصره است، در گونه
به قرآن، تورات و انجیل است،  در ابتدای ظهورش جوان است، در سرش شوره، پس از ائمه داناترین مردم

ب به مهدی است، او امام واجب اًلطاعت از سوی خداوند است، بر هیچ مسلمانی مقطوع النسب می باشد، ُملقَّ
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کند جایز نیست از او روی برگرداند و اگر کسی چنین کند از اهل آتش است، او به حق و راه مستقیم دعوت می
های مهدی اول که خواند و.... و....( و دارای تمام اوصاف و ویژگیا میفر )علیه السالم(و به سوی امام مهدی

های غیبت نعمانی، غیبت طوسی، آمده است. به روایات کتاب  )علیهم السالم(در روایات محمد و آل محمد
 و دیگر کتب حدیث مراجعه نمایید. (1)اکمال الدین، بحار

ََحاب اإلمام  َيلقى أن  ل أتلاع اليماني من الثالث مائة َال ََر أصَ ََالم(ثالثة عشَ  م   )علیه السَ
 يمانيون؛ باعتلار انتسابهم لقائِد م اليمانيخ َمنهم يماني صنعاء َيماني العرال. 

)علیه مطلب دیگری که باقی مانده این است که تمام پیروان یمانی از سیصد و سیزده صحابی امام
ی ایشان یمانی باشند؛ از جملهشان منتسب مییمانیی یمانی هستند؛ از این جهت که آنها به فرماندهالسالم(

 باشد.صنعا و یمانی عراق می

الرَقَمرِ  َ الس ﴿ لِ  ََ اللسير ََ بَرَ  ِإذر  *  در
َ
حِ  أ لر الصَُّ ََ َفرَ  ِإذا *  سَر

َ
َدى * ِإنسها أ يراً  الرُكرَبِ  إلَ ِحر ِْ رِ  * نَ ََشََ  * مِلَنر  ِللر

نر  ِمنرُكمر  شَاءَ 
َ
مَ  أ َر  َيَتَقدس

َ
رَ  أ خس

َ
ٍس  * ُ لُّ  َيَتأ ََ ر  ِبما نَفر حاَب  * ِإفس  َرِ يَنةْ  َ سََ صَر

َ
اتٍ  * يِف  الرَيِمنيِ  أ  َجنس

ِرِمنيَ  * َعنِ  َيَتسََاَءلُونَ  ُجر َلَكُكمر  * ما املر َقرَ  يِف  سَََ لِّنيَ  ِمنَ  نَُك  َلمر  * قالُوا سَََ ُصَََ َلمر  املر ََ ِعمُ  نَُك  *   نُطر
ِكنيَ  ََر ِسَ ا املر ُ نس ََ نيَ  َمعَ  نَُخوُض  *  ََِ خاِئضَ

ا الر ُ نس ََ بُ  *  ِّْ مِ  نَُك ينِ  ِبَيور تانَا * َحىتس  الدِّ
َ
 * َفما الرَيِقنيُ  أ

َفُعُهمر  فاَعةُ  َتنر اِفِعنيَ  شََ ِ َرةِ  َعنِ  َلُهمر  * َفما الشَس ْر نيَ  التس ِرضَِ نسُهمر  ُمعر
َ
ِفَرةْ  ُحُمرْ  * َ أ َتنر تر  ُمسَر  ِمنر  * َفرس

َوَرةٍ  ِرئٍ  ُ لُّ  ُيِريدُ  * بَلر  َقسََر ُهمر  امر نر  ِمنر
َ
ُحفاً  أ َرةً  ُيؤرتى صََُ ِخَرةَ  َيخاُفونَ  ف بَلر  * َ الس  ُمَنشََس  * َ الس  اآلر

ِ َرةْ  ِإنسهُ  ْر ما َذَ َرهُ  شاءَ  * َفَمنر  َت ََ ُ ُرَنَ  *  ْر نر  ِإفس  َي
َ
ُ  َيشاءَ  أ ُل  ُ وَ  اّللس  ر

َ
وى أ ُل  التسقر  ر

َ
أ ِفَرةِ  ََ َغر  .(2)﴾املر

آری، سوگند به ماه * و سوگند به شب، چون روی در رفتن آرد * و سوگند به صبح، چون پرده برافكند * که ﴿
ای برای آدمیان است * برای هر کس از شما که خواهد پیش افتد های بزرگ است * ترسانندهاین یكی از حادثه

پرسند ها میصحاب یمین * که در بهشتیا از ِپی رود * هر کس در گرو عملی است که انجام داده است * مگر ا
* از گناهكاران * که چه چیز شما را به جهنم کشانید؟ * گویند: ما از نمازگزاران نبودیم، * و مسكین را طعام 

انگاشتیم، * تا یقینمان شدیم، * و روز دین را دروغ میآواز میگفتند همدادیم، * و با آنان که سخن باطل مینمی
کنندگان سودشان نبخشید * آنها را چه شده است که از این پند، روی س شفاعت شفاعتفرا رسید * پ

هایی گشاده خواهد نامهگریزند * بلكه هر یک از ایشان میاند * که از شیر میگردانند؟ * گویا خراِن وحشیمی

 
 .53و ج  5٢بحار اًلنوار: ج  - 1
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است * هر که خواهد، از آن  ترسند * آری، که آن، اندرزیبه او داده شود * به هیچ وجه، بلكه آنها از آخرت نمی
ی آن است که از او بترسند، و او سزاوار مغفرت و گیرند مگر اینكه خدا بخواهد؛ او شایسته پند گیرد * و پند نمی

 ( 1).﴾آمرزش است

ََلح ﴿: دََلة الظَاملني. ﴾َاللَيل﴿: الويص. ﴾ َالقمر﴿ )علَیه : فجر اإلمََََََََََام املَهدي ﴾َالصََ
 خ َبداية  هوره بوصيه  لداية شرَل الشمسخ ألنه  و الشمس. السالم(

ْبِح ﴿دولت ستمگران است و  ﴾َو اللْیِل ﴿وصی،  ﴾َو اْلَقَمرِ ﴿ آغاز  و)علیه السالم( سپیده دم امام مهدی﴾َو الصُّ
باشد؛ همانند ابتدای برآمدن خورشید؛ چرا که آن حضرت، خوِد خورشید اش میظهور آن حضرت از طریق وصی

 است.

َدى ِإنسَها﴿ ََغرى. َالوقَعات اإللهَية الكربى ثالث  ي: القَياَمة ﴾الرُكرَبِ  إلَ َِحر : أي القَياَمة الصََ
 . (2)الصغرىخ َالرجعةخ َالقيامة الكربى 

اند از: : یعنی قیامت صغری. ایام بزرگ الهی سه تا هستندکه عبارت است(های بزرگ  هکه این یكی از حادث  ﴿
 ( 3)قیامت صغری، رجعت و قیامت کبری.

يراً ﴿ ِْ رِ  نََ َََ ََشََ َََله اإلَمام املَهدي ﴾ِللر )علَیه : أي مَنْرخ َ و الويص َاملَهدي األَل )اليَماني(خ يرسََ
شََاء أن يتقدمخ َيتأخر من شََاء أن يتأخر  بشََْياً َنْيراً بني يدي عْاب شََديدخ ليتقدم من  السََالم(

 . (4))علیه السالم(عن ر ب اإلمام املهدي 

 
 .56تا  3٢مدثر:  - 1
 . 18ویوم الكرة ویوم القیامة( مختصر بصائر الدرجات: ص )علیه السالم(: )أیام الله ثالثة: یوم یقوم القائم )علیه السالم(قال اْلمام الصادق  -٢
 . 18«. مختصر بصائر الدرجات: ص روز بازگشت )رجعت( و روز قیامت، قائم ایام الله )روزهای خدا( سه تا هستند: روز قیام فرمایند: »می امام صادق - 3
   )علیه السالم(عن اْلمام الصادق    -4

َ
َم أ ن َیَتَقدَّ

َ
َر، قال: الیوم في تفسیر بعض اْلیات القرآنیة قال: ) ... وقوله : َوَما ِهَي ِإًلَّ ِذْکَری ِلْلَبَشِر .. ِلَمن َشاء ِمنُكْم أ خَّ

َ
ْو َیَتأ

 . 3٢6 –  3٢5ص ٢4قبل خروج القائم من شاء قبل الحق وتقدم إلیه ومن شاء تأخر عنه .......( بحار األنوار: ج
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باشد که امام : یعنی بیم دهنده است و او، وصی و مهدی اول )یمانی( می  ﴾ ای برای آدمیان استترساننده  ﴿
تد تا هر که خواهد فرساو را برای بشارت و بیم دادن و ترسانیدن پیش از عذاب شدید می)علیه السالم(مهدی

 (1)بازایستد، بازایستد.)علیه السالم(پیشی جوید، پیشی جوید و هر که خواهد از همراهی با امام مهدی

ٍس  ُ لُّ ﴿ ََ ر  ِبما نَفر َََ ََب على عملهخ  ﴾َرِ يَنةْ  َ سَ ََان يحاسَ ََح فكل إنسَ  ِإفس ﴿: َ ْا َاضَ
حاَب  صََر

َ
خ َ ؤفء مسََتثنون من الحسََاب َ م: املقربون َ م أصََحاب اليماني الثالث مائة ﴾الرَيِمنيِ  أ

ا ﴿خ يدخلون الجنة بغْي حسََابخ قال تعالى:  )علیه السََالم(َثالثة عشََر أصََحاب اإلمام املهدي   مس
َ
َفأ

َجنسُ  نَِعيمٍ  ََ َريرَحاْن  ََ ْح  َر ِبنَي * َفَر َُقرس اتٍ  يِف ﴿ خ(2)﴾ِإنر َ اَن ِمَن املر ِرِمنيَ  * َعنِ  َتسََاَءلُونَ يَ  َجنس ُجر  * ما املر
َلَكُكمر  َقرَ  يِف  سَََ لِّنيَ  ِمنَ  نَُك  َلمر  * قالُوا سَََ ُصَََ خ أي لم نك من املوالني لولي اهللخ َخليفته ََيص ﴾املر
ََالم(اإلَمام املَهدي  ََلم أن يلتوي (3)َاملَهدي األَل )اليَماني املوعود(  )علَیه السََ خ َفاليَماني )ف يَحل ملسََ

 عليه فمن فعل ذلك فهو من أ ل النار(.  

: و این واضح است که هر انسانی بر عملش محاسبه  ﴾ هر کس در گرو عملی است که انجام داده است ﴿
بان، که سیصد و سیز ﴾ مگر اصحاب یمین ﴿گردد می ده ، و اینها که از حساب مستثنی هستند عبارتند از: مقرَّ

فرماید: شوند. حق تعالی میحساب وارد بهشت میباشند که بیمی)علیه السالم(یار یمانِی اصحاب امام مهدی
بان باشد * برای او است آسایش و روزی و بهشت پر نعمت  ﴿ پرسند * از ها میکه در بهشت  ﴿،  (  4)﴾اما اگر از مقرَّ

؛ یعنی ما از پیروان ولیَّ  ﴾ ند: ما از نمازگزاران نبودیمگناهكاران * که چه چیز شما را به جهنم کشانید؟ * گوی
نبودیم. پس در خصوص  (5)و مهدی اول )یمانی موعود()علیه السالم(ی او و وصی امام مهدیخدا و خلیفه

 یمانی: )بر هیچ مسلمانی جایز نیست از او سرپیچی کند؛ هر کس چنین کند، اهل آتش )جهنم( است(.

 
َر ﴿ی این سخن حق تعالی در تفسیر برخی آیات قرآنی: .... و درباره از امام صادق - 1 خَّ

َ
ْو َیَتأ

َ
َم أ ْن َیَتَقدَّ

َ
روز  فرمود: » ﴾َوَما ِهَي ِإًَلَّ ِذْکَری ِلْلَبَشِر.... ِلَمْن شاَء ِمْنُكْم أ

 . 3٢6و  3٢5ص  ٢4«. بحار اًلنوار: ج اهد از او بازایستد....پیش از خروج قائم؛ هر که بخواهد حق را قبول کند و به سوی او رود و هر که بخو 
 .89 –  88الواقعة :  -٢
: )قلت: " إنها ًلحدی الكبر "، قال: الوًلیة، قلت: " لمن شاء منكم أن یتقدم أو یتأخر" ؟ قال: )علیه السالم(عن محمد بن الفضیل، عن أبي الحسن الماضي    -3

ر عن  سقر ومن تأخر عنا تقدم إلی سقر، " إًل أصحاب الیمین " قال: هم والله شیعتنا، قلت: " لم نك من المصلین" ؟ قال: إنا لم نتول  من تقدم إلی وًلیتنا أخَّ
 . 91ح 43٢ص 1وصي محمد واألوصیاء من بعده ..( الكافي : ج

 . 89و  88واقعه:  - 4
ْحَدی اْلُكَبرِ ﴿دوم: عرض کردم:  از محمد بن فضیل از ابو الحسن - 5 َها َْلِ َنِذیراا ﴿«. عرض کردم: وًلیت(. فرمود: »های بزرگ استکه این یكی از حادثه) ﴾ِإنَّ

َر   *ِلْلَبَشِر   خَّ
َ
ْو َیَتأ

َ
َم أ ْن َیَتَقدَّ

َ
کسی که به سمت مود: »(. فرای برای آدمیان است * برای هر کس از شما که خواهد پیش افتد یا از ِپی رودترساننده)  ﴾ِلَمْن شاَء ِمْنُكْم أ

ْصَحاَب اْلَیِمیِن ﴿«، رودایستد و کسی که از وًلیت ما بازایستد به سمت آتش می وًلیت ما بیاید از آتش بازمی
َ
«. به خدا سوگند آنها شیعیان ما هستندفرمود: » ﴾ِإًلَّ أ

یَن؟ عرض کردم: »  . 91ح  43٢ص  1«. کافی: ج ما پیرو وصی محمد و اوصیای پس از او نبودیم....(. فرمود: »ما از نمازگزاران نبودیم؟ « )َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّ
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 يل: فحسيب اهلل َنعم الو 

 خداوند مرا بس است و او نیكو حمایتگری است:

ََالم(لَقد ابتلي أمْي املؤمنني علي  بمَعاََية بن  َند )لعَنه اهلل(خ ََجاءه بقوم ف يفرقون  )علَیه السََ
خ َلكن )علیه السََََالم(بني الناقَََََََََة َالجمل خ َقد ابتلي  اليوم  ما ابتلي أبي علي بن أبي طالب  

ََلعني مَعاََية )لعَنه اهلل(خ َيت ََتَعان على َما بسََ لعهم قوم ف يفرقون بني الَناَقة َالجَملخ َاهلل املسََ
 يصفون.

به معاویه بن هند )لعنه الله( مبتال شد و آن ملعون با جماعتی که فرق بین )علیه السالم(امیرالمؤمنین علی
گرفتار الم()علیه السطالبدانستند سراغ آن حضرت آمد، و امروز من مانند پدرم علی بن ابیناقه و شتر را نمی

کنند و دانند از آنها پیروی میام ولی به هفتاد معاویه )لعنه الله( با قومی که فرق میان ناقه و شتر را نمیشده
 خداوند کسی است که در این مورد باید از او یاری خواست.

  له َ سلم( )صل  اهلل علیه َ  خ َ بائي األئمة  )صل  اهلل علیه َ  له َ سلم(  َاهلل ما أبقى رسول اهلل  
شََيناً من أمري إف بيسنوه خ فوصََفوني بدقةخ َسََمونيخ َبيسنوا مسََكينخ فلم يلَق لَس يف أمريخ َف 
ََلهة يف حالي بعد  ْا الليانخ َأمري أبني من شََََمس يف رابعة النهار خ َإني أَل املهديني َاليماني  شََ

 املوعود.

چیزی از موضوع مرا  )علیهم السالم(و پدرانم ائمه سلم()صلی الله علیه و آله و به خدا سوگند، پیامبر خدا 
اند، اند، مرا نام بردهاند مگر آنكه آن را بیان نموده باشند: آنها مرا با بیان جزئیات توصیف کردهباقی نگذاشته

اند؛ و پس از این بیانات، دیگر در موضوع من پوشیدگی، و در حالت و وضعیت محل سكونتم را مشخص ساخته
ین و یمانی ای باقی نمانده است. امر من از روز روشن هم واضحشک و شبههمن  تر است: من اولین مهدیَّ

 موعود هستم. 

****** 
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ُمُهْم ﴿ی :آیه۱۴۵پرسش  ْرِض ُتَكلِّ
َ
َن اأْل ةا مِّ ْخَرْجَنا َلُهْم َدابَّ

َ
َع اْلَقْوُل َعَلْیِهْم أ

َ
 ﴾َوِإَذا َوق

ََؤال/  نس  ﴿: قََال تعََالى: ۱۴۵سََ
َ
ررِض ُتَكلُِّمُهمر أ

َ ًة ِمَن األر ا َلُهمر َدابََس نَََ َرجر خر
َ
ِهمر أ ُل َعَلير َقَع الرَقور ََ ِإَذا  ََ

اَ  َ انُوا ِبآياِتَنا ف ُيوِقُنونَ   . ما املعي املراد من  ْه اآلية؟ (1)﴾النس

آوریم که ای از زمین بیرون میشان جنبندهچون سخن بر ایشان محقق گردد، برای ﴿فرماید: حق تعالی می
 معنای مورد نظر از این آیه چیست؟  (٢).د(آوردننمیبا آنان سخن بگوید که این مردم به آیات ما یقین 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

ََالم(َقال رَجل ألبي عَلد اّلل   : بلغين أن الَعاَمة يقرؤَن َ ْه اآلَية  كَْا: )َتكلمهم( )علَیه السََ
 . (3): ) لمهم اهلل يف نار جهنم ما نزل  إف ُتكلمهم من الكالم()علیه السالم(أي تجرحهمخ فقال 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آ  ل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
عرض کرد: به من رسیده است که عامه، این آیه را به صورت »َتكلمهم« )علیه السالم(مردی به امام صادق

فرمود: )خداوند با آنان در )علیه السالم(سازد(. حضرت کنند یعنی »تجرحهم« )آنها را مجروح میقرائت می
ُمُهْم« یعنی از کالم(. آتش جهنم سخن بگوید! این آیه  ( 4)نازل نشده مگر به صورت »ُتَكلِّ

ررِض ُتَكلُِّمُهمر ﴿يف قوله تعََََََََالى:   )علیه السَََالم(َعن الرضَََا  
َ َنا َلُهمر َدابسًة ِمَن األر َرجر خر

َ
خ قال ﴾أ

 . (5)()علیه السالم(: )علي )علیه السالم(

 
 . 8٢النمل :  -1
 . 8٢نمل:  -٢
 . 53ص 53بحار األنوار : ج  -3
 . 53ص  53بحار اًلنوار: ج  -4
،  53ص 53وفي الرجعة، فراجع للوقوف علی هذه الروایات : بحار األنوار ج )علیه السالم(العدید من الروایات تشیر إلی أن دابة األرض هو علي بن أبي طالب  -5

 ، وما بعدها وغیر ذلك.90ص 3ومدینة المعاجز للبحراني : ج
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 ای از زمین بیرون می آوریم که با آنان سخن بگویدبرایشان جنبده  ﴿ی  در تفسیر آیه)علیه السالم(و امام رضا
  (1) است«.)علیه السالم(، فرمود: »حضرت علی ﴾

خ َ ْا يف )علیه السََََالم(فالدابة يف  ْه اآلية إنسََََانخ َتوجد رَايات بيسن  أنه علي بن أبي طالب  
ََالم(الرجَعةخ فعلي  الَنا خ َيَني املؤمن من الكَافر   يف الرجَعة يكلم (2) و داَبة األرض  )علَیه السََ

خ َتَني (3)خ َأيضَاً له )دابة تكلم النا ()علیه السَالم(بآيات اهلل َسلحانه. َقلل الرجعة قيام القائم  
ََف يف اليقظةخ  ََماَاتخ َ ي الرؤيا َالكشََ ََعف إيمانهم بآيات اهلل الحقة يف ملكوت السََ لهم ضََ

ََْية اإلنسَََََانَية على  آَيات اهلل َتَني لهم أن الَنا  على طول مسََ َ ْه األرض أ   م ف يوقنون َب
امللكوتية َف يؤمنون بالرؤياخ َالكشَََف يف ملكوت السَََماَاتخ ألنهم قصَََرَا نظر م على  ْه 

ََوا اخ  َلُغُهمر ِمَن الرِعلرِم ِإنس َربسَك ﴿األرضخ َعلى املادةخ َ ي مللغهم من العلم ف يعدَنها إلى سَ َذِلَك َملر
َلُم ِبَمنر َضلس  عر

َ
َتَدىُ َو أ َلُم ِبَمِن ا ر عر

َ
ُ َو أ ََ يِلِه  َِ  .(4)﴾ َعنر َس

است )علیه السالم(طالب  دارد او علی بن ابیجنبنده، در این آیه انسان است؛ و روایاتی وجود دارد که بیان می
که در رجعت با مردم   (5)ی زمین استجنبنده)علیه السالم(و این امر در رجعت  صورت می گیرد. حضرت علی  

قرار دارد )علیه السالم(نماید. پیش از رجعت، قیام قائمگوید و مؤمن را از کافر به آیات الهی جدا میسخن می

 
باشد. به این روایات مراجعه نمایید: بحار اًلنوار و در رجعت می  بة اًلرض« علی بن ابی طالب کنند که منظور از »داروایات بسیاری وجود دارد که اشاره می -1

 و پس از آن و سایر موارد. 90ص  3و مدینة المعاجز بحرانی: ج  53ص  53ج 
في لقب دابة األرض. ومن الروایات حدیث أبي  الم()علیه السروایات آل بیت العصمة تشیر إلی أن علیاا هو دابة الله خاصة، بینما یشترك معه المهدي األول  -٢

وهو نائم في المسجد قد جمع رمالا  )علیه السالم(إلی أمیر المؤمنین  )صلی الله علیه و آله و سلم(، قال: )انتهی رسول الله )علیه السالم(بصیر عن أبي عبد الله 
برجله ثم قال: یا دابة الله ، فقال رجل من أصحابه: یا رسول الله أیسمی بعضنا بعضا بهذا اًلسم ؟  )صلی الله علیه و آله و سلم(ووضع رأسه علیه، فحرکه رسول الله 

به: وإذا وقع القول علیهم أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم إن الناس کانوا بآیاتنا ًل فقال: ًل والله ما هو إًل له خاصة، وهو الدابة التي ذکر الله تعالی في کتا
ثم ذکر )دابة األرض(    )علیه السالم(فقد ذکر أوًلا دابة الله الخاصة بعلي    )صلی الله علیه و آله و سلم(، فانتبه لحدیث الرسول  43یوقنون( مختصر بصائر الدرجات : ص

 ما هذا العطف إًل لتغایرهما . في اْلیة القرآنیة، و
 وقد فصل األستاذ أحمد حطاب القول في هذه المسألة في کتاب )طالع المشرق ودابة األرض(، فراجع. - 3
 . 30النجم :  -4
ی روایات باشد. از جملهی خداوند است، و مهدی اول در این لقب با او شریک میبه طور خاص جنبنده  کنند که علی  های اهل بیت عصمت اشاره میروایت  -5

رسید در حالی که او در مسجد خوابیده     به امیر المؤمنین  )صلی الله علیه و آله و سلم(باشد که فرمود: »رسول خدامی  حدیث ابو بصیر از ابا عبد الله امام صادق  
! ی خداای جنبندهبا پایش او را تكان داد و سپس فرموند:  )صلی الله علیه و آله و سلم(شن جمع کرده، سرش را روی آن نهاده بود. رسول خدابود و مقداری 

 )علیه السالم(ونه به خدا سوگند. این نام فقط مخصوص اشویم؟ فرموند: یكی از یارانش عرض کرد: ای رسول خدا! آیا برخی از ما نیز به این اسم نام برده می 
اَس َکاُنوا ﴿:  ی زمین است که خداوند متعال در کتابش ذکر فرموده است است. او همان جنبنده  نَّ النَّ

َ
ُمُهْم أ ْرِض ُتَكلِّ

َ
َن اأْل ةا مِّ ْخَرْجَنا َلُهْم َدابَّ

َ
َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْیِهْم أ

. (آوردندآوریم که با آنان سخن بگوید که این مردم به آیات ما یقین نمیای از زمین بیرون میمحقق گردد، برایشان جنبنده چون سخن بر ایشان  )  ﴾ِبآَیاِتَنا ًَل ُیوِقُنوَن 
فرمایند و ذکر می  ی خداوند را مخصوص علیدقت کنید که ابتدا جنبنده  )صلی الله علیه و آله و سلم(. در این سخن پیامبر43مختصر بصائر الدرجات: ص 

 باشد.دارد و این عطف صرفاا برای متفاوت بودن این دو میی زمین را در آیه بیان مینبنده سپس ج
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باشد و با رؤیا و مكاشفه در بیداری، ضعف ، می (1)(گویدای که با مردم سخن میجنبنده ﴿و آن حضرت نیز 
نماید که مردم در طول نمایاند و برایشان تبیین میها را به آنها میآسمانایمان آنها به آیات حق الهی در ملكوت  

ها مسیر انسانیت بر این زمین، غالباا به آیات ملكوتی خداوند یقین ندارند و به رؤیا و مكاشفه در ملكوت آسمان
ین منتهای دانش آنها بوده اند و اآورند؛ چرا که آنها نگاه خود را به این زمین و به ماده محدود کردهایمان نمی

ُمنَتهای دانش آنها همین است. پروردگار تو به آن کس که از طریق او  ﴿روند: است که سراغ ماسوای آن نمی
 ( ٢).﴾افتد داناتر استشود یا به راه هدایت میگمراه می

بالرؤيا َيف الجانب اآلخر األنَياء َاألَصََََياء َالرسََََل َأصََََحابهم يؤمنون بآيات اهللخ َيؤمنون  
ََلحانه َتعالىخ َما  انوا أنَياء لوف  ََماَاتخ َإنها طريْق لوحي اهلل سَ ََف يف ملكوت السَ َالكشَ

يا ِإنسا ﴿إيمانهم  ْاخ َلْا مدحهم اهلل َسلحانه َتعالى فقال:  ؤر َ  الرُّ قر دس نر َيا ِإبرَراِ يُم * َقدر َصَ
َ
َناُه أ نَاَدير ََ

ِسِننيَ  ُحر ِزي املر ِلَك نَجر َْ  َ﴾(3) . 

آورند. آنها و یاران و اصحاب آنها به آیات خدا ایمان می  )علیهم السالم(سوی دیگر، انبیا، اوصیا، رسوًلندر  
های وحی خداوند سبحان و متعال ها ایمان دارند و این خود یكی از راهبه رؤیا و مكاشفه در ملكوت آسمان

دند و از همین رو خداوند سبحان و متعال آنها را بوباشد که اگر آنها به این طریق ایمان نداشتند، پیامبر نمیمی
ما ندایش دادیم: ای ابراهیم! * رؤیا را تصدیق کردی و ما اینچنین نیكوکاران را پاداش   ﴿ستوده و فرموده است:  

 ( 4).(دهیممی

َنا ِفيِه ِمنر ﴿َقال:   َجَها َفَنَفخر َن ر َفرر صََ حر
َ
َراَن السيِت أ َيَم ابرَنَ  ِعمر َمرر َق ر ِبَكِلَماِت َربَِّها ََ دس صََ ََ ُرَِحَنا 

َ انَ ر ِمَن الرَقاِنِتنيَ  ََ ُ ُتِلِه  ََ﴾(5) . 

و مریم دختر عمران را که شرمگاه خویش را از زنا نگه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم و  ﴿فرماید: می
 (6)د(.بوبرداران هایش را تصدیق کرد و او از فرماناو کلمات پروردگارش و کتاب 

 
 اند.ی زمین« به طور مبسوط بیان کردهی مشرق و جنبندهاستاد احمد حطاب سخن در باب این مسأله را در کتاب »طلوع کننده  -1
 .30نجم:  - ٢
 . 105  –  104الصافات :  -3
 . 105و  104صافات:  - 4
 .1٢التحریم :  -5
 .1٢تحریم:  - 6
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ِإنر ﴿ََقال تَعالى عن الرؤَيا:   ََ ا الرُقرر َن  َْ َك  ََ ا ِإَليَر نََ َحير َر
َ
ا أ ِص ِبمََ َََ َن الرَقصََ َََ سََ حر

َ
َك أ ُن نَُقصُّ َعَليَر نَحر

اِفِلنيَ  ِه مَلَِن الرَغَ لَِ َ  ِمنر َقلر ََالم(. فَمدح إبرا يم (1)﴾ُ نَر ه السََ اخ ََمدح مريم )علَی الرؤَي ؛ ألَنه صَََََدل َب
لهاخ قال تعالى:  ْلك ؛ ألنها صََدق  بالرؤياخ    َ يَُّها ﴿َمدح يوسََف؛ ألنه صََدل بالرؤيا َأ

َ
ُف أ ُيوسََُ
اتٍ  َخَر َياِبسََ

ُ
أ ََ ٍر  نرُلالٍت ُخضَر ِع سَُ لر سََ ََ ْع ِعَجاْف  لر ُ لُُهنس سََ

ر
َماٍن َيأ ِع بََقَراٍت سَِ لر ِتَنا يِف سََ

فر
َ
يُق أ دِّ  َلَعلِّي الصَِّ

َلُمونَ  اِ  َلَعلسُهمر َيعر ِجُع ِإَلى النس رر
َ
 . (2)﴾أ

ایم، بهترین داستان را برایت حكایت با این قرآن که به تو وحی کرده ﴿فرمایند: ی رؤیا میحق تعالی درباره
 ( 3).﴾خبران بودیکنیم، که تو پیش از این از بیمی

)علیها ستاید و مریم را از آن رو که رؤیا را تصدیق کرده، می)علیه السالم(بنابراین خداوند، حضرت ابراهیم 
)علیه گوید؛ چرا که او رؤیا را تصدیق کرده است. همچنین یوسف را نیز به همین دلیل مدح می السالم(
، )علیه السالم(ای یوسف ﴿فرماید: را ستوده؛ چون رؤیا را تصدیق و تأویل کرده است. حق تعالی میالسالم(
ی سبز باشد خورند، و هفت خوشهگوی! برای ما تعبیر کن که هفت گاو َفربه را هفت گاو ًلغر میاستای مرد ر 

آگاه گردندو هفت خوشه  (4(.﴾ی خشک دیگر، که من نزد مردم بازگردم، باشد که 

ه َتعَالىخ  ََلحَاَن اخ َإنهَا َحي من اهلل سََ َاليوم تجَد  ثْياً من النَا  ينكرَن حقيقَة الرؤَي
ََلحانه َتعالىخ َلكنهم ف يعلمون. فهم َذلك ألن نفو ََهم الخليثة منكرة َغْي مؤمنة باهلل سَ سَ

َا لولي من أَليََاء اهلل قن يف   ََافرَن بََاهلل يف عََالم الََْرخ َ ََافرَن بََالوفيََة اإللهيََةخ َلم يقر 
 .(5)قلوبهمخ َإنما جعلهم اهلل يقرَن بألسنتهم بلعض الحق ليدفع اهلل بهم عن أَليائه

بینم که بیشتر مردم حقیقت رؤیا را و اینكه وحی از جانب خداوند سبحان و متعال است، منكر ولی امروز می
کند و به او ایمان ندارد می شوند و این از آن رو است که نفس خبیث آنها، خداوند سبحان و متعال را انكار می

 
 . 3یوسف :  -1
 . 46یوسف :  -٢
 . 3یوسف:  - 3
 . 46یوسف:  - 4
: إن الله خلق أقواماا لجهنم والنار، فأمرنا أن نبلغهم کما بلغناهم واشمأزوا  )علیه السالم()… ثم قال  )علیه السالم(انظر الحدیث الوارد عن اْلمام الصادق  -5

ببعض الحق، فهم  من ذلك ونفرت قلوبهم وردوه علینا ولم یحتملوه وکذبوا به وقالوا ساحر کذاب، فطبع الله علی قلوبهم وأنساهم ذلك، ثم أطلق الله لسانهم 
عن أولیائه وأهل طاعته ولوًل ذلك ما ُعبِـد الله في أرضه، فأمرنا بالكف عنهم والستر والكتمان، فاکتموا عمن أمر الله   ینطقون به وقلوبهم منكرة، لیكون ذلك دفعاا 

 . 40٢ص  1بالكف عنه واستروا عمن أمر الله بالستر والكتمان عنه( الكافي : ج
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، به خدا و به وًلیت الهی کافولی آنها خود، نمی های خود هرگز به هیچ ر شدند و در دلدانند. آنها در عالم َذرَّ
ولیی از اولیای الهی اذعان و اعتراف ننمودند و فقط خداوند کاری کرده که آنها با زبان خود به بخشی از حق 

  (1)اقرار نمایند تا خداوند به این وسیله، از اولیای خود دفع شر نماید.

َرسََلهخ أَلياءه َأعداءهخ املؤمن َالكافر.  جميعهم َأنَياءه  (2)َالرؤيا طريق يكلم اهلل به علاده
يف بناء اقتصاد الدَلة:   )علیه السالم(فقد أَحى اهلل لفرعون مصر الكافر رؤيا استفاد منها يوسف 

َخَر يَ ﴿
ُ
أ ََ ٍر  نرُلالٍت ُخضَر َع سَُ لر سََ ََ ْع ِعَجاْف  لر ُ لُُهنس سََ

ر
َماٍن َيأ َع بََقَراٍت سَِ لر َرى سََ

َ
َِلُك ِإنِّي أ َقاَل املر اٍت ََ اِبسََ

رُبَُنَ  يا َتعر ؤر ُتمر ِللرُّ ياَي ِإنر ُ نر ُتوِني يِف ُرؤر فر
َ
ََءُ أ يَُّها املر

َ
 .(3)﴾َيا أ

و با پیامبران و فرستادگانش، و با دوستان و  ( 4)ی بندگانشرؤیا، راهی است که خداوند با آن، با همه
گوید. خداوند به فرعون مصر که کافر بود، رؤیایی وحی کرد که دشمنانش، چه مؤمن و چه کافر سخن می

با استفاده از آن، اقتصاد حكومت را بنیان نهاد: ﴿ پادشاه گفت: در خواب هفت )علیه السالم(حضرت یوسف
ی خشک دیگر. ی سبز دیدم و هفت خوشهخورند و هفت خوشهرا هفت گاو ًلغر میام که آنها گاو فربه را دیده

 ( 5).﴾دانید!ای خاصگان من، خواب مرا تعبیر کنید، اگر تعبیر خواب می

فه بها ما يحصََل أل ل بيته من بعدهخ َتسََل ن   )صََل  اهلل علیه َ  له َ سََلم(َقد أَحي اهلل ملحمد   رؤيا عرس
اَك ﴿على أمَته: بين أمَية )لعنهم اهلل(  َريرنََ

َ
َيا السيِت أ ؤر ا الرُّ ا َجَعلرنََ َمَ ََ اِ   النَس اَط بَِ َحَ

َ
َك ِإنس َربَسَك أ ا لََ ِإذر ُقلرنََ ََ

َياناً َ لِ  ُفُهمر َفَما َيِزيُدُ مر ِإفس ُطغر نَُخوِّ ََ َلرُعونََة يِف الرُقرر ِن  َجَرةَ املر الشس ََ اِ   َنًة ِللنس  . (6)﴾ْياً ِإفس ِفتر

 
ه نمایید: .... سپس فرمود: » به حدیث وارد شده از امام صادق - 1 هایی را برای جهنم و آتش آفرید. به ما امر فرمود آنها را تبلیغ کنیم و ما گروهخداوند توجَّ

لش نكردند و تكذیبش نمودند و گفتند ساحر دروغهاشان رویچنین کردیم و آنها از آن بیزار شدند و قلب  گو. پس گردان گردید و آن را به ما بازگردانیدند، تحمَّ
هایشان  کنند در حالی که قلب ای از حق باز نمود؛ از این رو با زبان اقرار می یادشان بزدود. سپس خداوند زبان آنها را به پارههایشان ُمهر زد و از خداوند بر قلب

ی نماید  که اگر چنین نبود، خداوند در زمینش عبادت نمی  آنها  شد. پس به ما امر فرمود ازمنكر آن است تا به این ترتیب از اولیایش و اهل اطاعتش دفع شرَّ
ه فرمان به پوشیده دست برداریم و پوشیده بداریم و مخفی نماییم؛ پس شما هم از هر که خداوند فرمان به مخفی کردن از او داده است، مخفی نمایید و از هر ک

 . 40٢ص  1«. کافی: ج و مخفی شدن از او داده، پوشیده بدارید
 . ٢10ص 58قال: )رؤیا المؤمن تجري مجری کالم تكلم به الرب عنده( بحار األنوار : ج )علیه السالم(عن أمیر المؤمنین  -٢
 . 43یوسف :  -3
 . ٢10ص  58«. بحار اًلنوار: ج رؤیای مؤمن همچون کالمی است که خداوند در نزد او سخن گفته استروایت شده است: » از امیرالمؤمنین -4
 . 43یوسف:  - 5
وهو یخاطب معاویة لعنه الله: ). . ونزل فیكم قول الله عز وجل: )وما جعلنا الرؤیا التي    )علیه السالم(، وروی سلیم بن قیس عن أمیر المؤمنین 60اْلسراء :  -6

اثني عشر إماماا من أئمة الضاللة علی منبره یردون الناس )صلی الله علیه و آله و سلم(أریناك إًل فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن(، وذلك حین رآی رسول الله  
الحكم بن  علی أدبارهم القهقری، رجالن من حیین مختلفین من قریش وعشرة من بني أمیة، أول العشرة صاحبك الذي تطلب بدمه وأنت وابنك وسبعة من ولد
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)صلی الله علیه و آله و رؤیایی وحی فرمود که حضرت  )صلی الله علیه و آله و سلم(ضرت محمدخدا به ح
ط بنی امیه که لعنت خدا بر آنها باد، بر بوسیله آن دانست پس از او چه بر سر اهل بیتش می سلم( رود و به تسلَّ

تش ِپی برد:   دارد و آنچه در خواب به تو نشان دادیم ی مردم احاطه  و آنگاه که تو را گفتیم: پروردگارت بر همه﴿امَّ
ترسانیم ولی تنها و آن درخت ملعون که در قرآن آمده است چیزی جز آزمایشی برای مردم نبود. ما مردم را می

 ( 1)گردد(.شان افزوده میبه کفر و سرکشي

 )َصل  اهلل علیه َ  له َ َسلم( َقد عرض اهلل َسلحانه َتعالى نفَسه َشا داً للكفار بنلوة محمد  
َيُقوُل ﴿ إن طللوا شَََهادته . َ يف يشَََهد اهلل سَََلحانه َتعالى للكفار إف بالرؤياخ قال تعالى: ََ

بَيرنَ  ََ ِ َشِهيداً بَيريِن  َساًل ُقلر َ َفى ِباّللس َ  ُمرر يَن َ َفُرَا َلسر ِْ
َدُه ِعلرُم الرِكَتاِب الس َمنر ِعنر ََ  . (2)﴾ُكمر 

ت حضرت محمد ار  )صلی الله علیه و آله و سلم(خداوند سبحان و متعال خود را به عنوان شاهد نبوَّ برای کفَّ
ار گواهی  عرضه نمود، اگر آنها از او گواهی طلب کنند. حال خداوند سبحان و متعال جز از طریق رؤیا برای کفَّ

گویند تو پیامبر نیستی. بگو: خدا و آن کس که علم کتاب نزد او و کافران می ﴿فرماید: الی میدهد؟ حق تعمی
 (3)(.است، برای شهادت میان من و شما کافی است

ِهمر ﴿َقال تَعالى:  ُل َعَلير َقَع الرَقور ََ ِإَذا  ََالم(خ َفالقول اَلْي يقع  و خرَج الَقائم ﴾ََ َ و  )علَیه السََ
ََغرى ََامََة الصََ   ﴿خ (4)القي

َ
ا ف أ َََ ََاِتن آي ََِ انُوا ب

اَ   َََ ََس نس الن
َ
ررِض ُتَكلُِّمُهمر أ

َ ًة ِمَن األر ََس ا َلُهمر َداب َََ ن َرجر خر
 

( کتاب سلیم بن قیس  )صلی الله علیه و آله و سلم( وطرده وما ولد حین استمع لنساء رسول الله    لم()صلی الله علیه و آله و س أبي العاص، أولهم مروان، وقد لعنه رسول الله  
 ، تحقیق محمد باقر اًلنصاري. 308: ص

خن خداوند و این سکند: ».... دهد، روایت میدر حالی که آن حضرت، معاویه )لعنه الله( را مخاطب قرار می . سلیم بن قیس از امیرالمؤمنین60إسراء  - 1
وجل در مورد شما نازل شد َجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي اْلُقْرآِن : عزَّ اِس َوالشَّ لنَّ َرْیَناَك ِإًلَّ ِفْتَنةا لِّ

َ
ِتي أ ْؤَیا الَّ آنچه در خواب به تو نشان دادیم و آن درخت  و ) َوَما َجَعْلَنا الرُّ

دید که دوازده پیشوا از امامان  )صلی الله علیه و آله و سلم(و این هنگامی بود که رسول خدا( نبودملعون که در قرآن آمده است چیزی جز آزمایشی برای مردم 
ی مختلف از قریش و ده تا از بنی امیه. اولین آن ده نفر همان دوست تو باشند؛ دو مرد از دو طایفهگمراهی بر منبرش خواهان بازگردانیدن مردم به پیشینیان می 

)صلی الله اش را داری و همچنین تو و فرزندت و هفت تا از فرزندان حكم بن ابی العاص که اولینشان مروان است که رسول خداخواهی است که ادعای خون
سلیم بن «. کتاب کردنداستراق سمع می )صلی الله علیه و آله و سلم(او و فرزندانش را لعنت کرد و طرد نمود آنگاه که پشت درب زنان پیامبر علیه و آله و سلم(

 ، تحقیق محمد باقر انصاری.308قیس: ص 
 .43الرعد :  -٢
 .43رعد:  -3
في قوله تعالی: )إذا وقع القول علیهم أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم أن الناس کانوا بآیاتنا ًل یوقنون(، قال: ) وما  )علیه السالم(عن أمیر المؤمنین  -4

فلق  م من قریش، والذيیتدبرونها حق تدبرها، أًل أخبرکم بآخر ملك بني فالن، قلنا بلی یا أمیر المؤمنین، قال: قتل نفس حرام في یوم حرام في بلد حرام من قو
بین القول الذي یقع والدابة التي  )علیه السالم(، وهنا ربط أمیر المؤمنین  ٢59الحبة وبرأ النسمة ما لهم ملك بعده غیر خمس عشرة یوم ( غیبة النعماني : ص

.  )علیه السالم(تخرج وبین خروج القائم   بعد مقتل النفس الزکیة بخمسة عشر یوماا
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ََالم(الََْي يقوم قلََل القََائم  (2)خ َالََدابََة:  و املهََدي األَل(1)﴾ُيوِقُنونَ  َيكلم النََا   )علیََه السََ
ََف( َر ونهم إلى املََادة  َيلكتهمخ َيَني  لهم  فر م بََآيََات اهلل امللكوتيََة )الرؤيََا َالكشََ

 َالشهواتخ َإعراضهم عن ملكوت السموات.

ر می(چون سخن بر ایشان محقق گردد)فرماید: حق تعالی می گردد، خروج ، سخن )فرمانی( که مقرَّ
آوریم که با آنان ای از زمین بیرون میبرایشان جنبنده  ﴿ (3)باشدکه همان قیامت صغری می)علیه السالم(قائم

، قیام که پیش از قائم  (5)؛ جنبنده، مهدی اول است  (4)آوردندسخن بگوید که این مردم به آیات ما یقین نمی
مكاشفه( و  کند و کفر آنها به آیات ملكوتی خداوند )رؤیا وگوید و آنها را توبیخ میکند با مردم سخن میمی

 سازد.ها را برایشان آشكار میگردانی آنها از ملكوت آسمانتمایلشان به ماده و شهوات و روی

ِف ِبَربَِّك ﴿قال تعالى:  َلمر َيكر ََ
َ
نسهُ الرَحقُّ أ

َ
َ َلُهمر أ ِهمر َحىتس َيَتَلنيس نرُفسََِ

َ
يِف أ ََ َفاِل  ُنِريِهمر  َياِتَنا يِف اآلر سَََ

نسهُ َعَلى ُ لِّ يَشر 
َ
 . (6)﴾ٍء َشِهيدْ أ

 
 .  8٢النمل :  -1
(، ولكن 145، وفي ذلك روایات کثیرة تقدم بعضها في إجابة السؤال ))علیه السالم(بة اًلرض التي تكلم الناس في الرجعة هو أمیر المؤمنین ًل شك أنَّ دا -٢

)علیه  نین لمؤم هناك دابة لالرض أیضاا تخرج في آخر الزمان وتكلم الناس وتبكتهم علی تكذیبهم بآیات الله وتسمهم لتمیز المؤمن من الكافر، قال أمیر ا
، ویضعه علی وجهالسالم(  کل  : )خروج دابة اًلرض من عند الصفا معها خاتم سلیمان وعصا موسی یضع الخاتم علی وجه کل مؤمن فینطبع فیه هذا مؤمن حقاا

فعند ذلك ترفع التوبة فال توبة تقبل وًل کافر فینطبع فیه هذا کافر حقا.. ثم ترفع الدابة رأسها فیراها من بین الخافقین بإذن الله بعد طلوع الشمس من مغربها 
ولیس   )علیه السالم(، وواضح أن هذا عند ظهور القائم  75ص  4عمل یرفع وًل ینفع نفساا إیمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إیمانها ( التفسیر الصافي : ج

 .  )علیه السالم(في الرجعة، والدابة هنا هو الیماني والمهدي اًلول 
اَس َکاُنوا ِبآَیاتِ ی سخن حق تعالی درباره از امیرالمؤمنین -3 نَّ النَّ

َ
ُمُهْم أ ْرِض ُتَكلِّ

َ
َن اأْل ةا مِّ ْخَرْجَنا َلُهْم َدابَّ

َ
چون سخن ) َنا ًَل ُیوِقُنوَن َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْیِهْم أ

فرماید: ( روایت شده است که میآوردندآوریم که با آنان سخن بگوید که این مردم به آیات ما یقین نمیای از زمین بیرون میبر ایشان محقق گردد، برایشان جنبنده 
ر نمیو آن را آن گونه که شایسته» نْفسی  ؟«. عرض کردیم: آری ای امیرالمؤمنین. فرمود: »نكنم کنند. آیا شما را به آخر سلطنت بنی فالن با خبر اش است تدبَّ

رسد، و سوگند به آن که دانه را شكافت و جان را بیافرید آنها پس از آن سلطنتی  که کشتنش حرام است در روزی حرام در سرزمینی حرام از قریش به قتل می 
 شود، و خروج قائمای که خارج میمیان سخنی که واقع خواهد شد و جنبنده  المؤمنین. در اینجا امیر ٢59«. غیبت نعمانی: ص نخواند داشت مگر پانزده روز

 نماید.پس از زمان قتل نفس زکیه، پانزده روز ارتباط برقرار می
 . 8٢نمل:  -4
یاری وجود دارد که در پاسخ پرسش های بساست و در این خصوص روایت  گوید، امیر المؤمنینی زمین که در رجعت با مردم سخن میتردیدی نیست جنبنده   -5

گوید و آنها را بر تكذیب آیات الهی شود، با مردم سخن میی زمینی نیز وجود دارد که در آخرالزمان خارج میبرخی از آنها ارایه گردید ولی در اینجا جنبنده 145
ی زمین از سوی صفا است که همراهش خارج شدن جنبنده فرماید: »می  نکند. امیر المؤمنیدار میکند و آنها را برای تمییز مؤمن از کافر نشانتوبیخ می

نهد که در آن نهد که در آن نوشته شده مؤمن حقیقی و بر پیشانی هر کافری می باشد که بر صورت هر مؤمنی ُمهر می انگشتری سلیمان و عصای موسی می 
نگرد. در آن هنگام توبه ها مین خداوند پس از طلوع کردن خورشید از مغربش از بین رایت کند و به اذحک شده کافر حقیقی.... سپس جنبنده سرش را بلند می

«. ای پذیرفته نگردد و عملی باًل نرود و ایمان هیچ کسی که از پیش ایمان نیاورده باشد یا خیری از ایمانش نبرده باشد، سودی نبخشدشود؛ پس توبهبرداشته می 
 باشد.می  است و نه در رجعت و جنبده در اینجا یمانی و مهدی اول ست که این رخداد هنگام ظهور قائم . واضح ا75ص  4تفسیر صافی: ج 

 . 53فصلت :  -6
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های خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نمایان خواهیم ساخت آیات و نشانه ﴿فرماید: حق تعالی می
 ( 1(.﴾تا برایشان آشكار شود که او حق است. آیا اینكه پروردگار تو بر هر چیزی گواه است، کافی نیست؟

: )أنه الحق( أي: قيام القائمخ َاآليات اليت يرَنها يف اآلفالخ )علیهم السَالم(َرد يف الرَايات عنهم  
ََهم  ي  َما َرد عنهم  ََالم( َيف أنفسََ َََماء( خ َيف )علیهم السََ ؛ يف اآلَفال: )الفنت َالَقْف من السََ

 .(2)أنفسهم: )املسو(

ر آفاق و در یعنی قیام قائم و آیاتی که د ﴾ او حق است ﴿وارد شده که  )علیهم السالم(در روایات از معصومین
ها و بال از آسمان در آفاق، »فتنه  وارد شده )علیهم السالم(بینند طبق آنچه از معصومینوجود خودشان می

 (3)باش.است« و در وجود خودشان »مسخ« می

َأيضََاً اآليات يف اآلفال امللكوتية أي يف  فال السََماَاتخ َيف أنفسََهم بََََََ )الرؤيا َالكشََف(خ 
لكوتيَة حىت يتلني  لهم أنَه الحقخ أي خرَج القَائمخ َإن  الَْي يكلمهم  و: فْييهم اهلل  يَاتَه امل

)املهدي األَل من املهديني اإلثين عشََر(خ َ ْا اآليات  ي من العالمات اليت ترافق املهدي األَلخ َتَني  
 للنا  أنه الحق من ربهم.

ها و در خودشان »رؤیا و مكاشفه« است؛ خداوند هایی در آفاق ملكوتی یعنی در آفاق آسمانهمچنین نشانه
نمایاند تا برایشان آشكار شود که او یعنی خروج قائم حق است و کسی که با آنها آیات ملكوتی خود را به آنها می

ین دوازدهسخن می هایی است که با ها از عالمتاین آیات و نشانهباشد و گانه« میگوید: »مهدی اول از مهدیَّ
ی از جانب پروردگارشان است. مهدی اول  همراه است و برای مردم آشكار می  سازد که او حقَّ

 
 . 53فصلت:  -1
قال: )نریهم في أنفسهم: المسخ، ونریهم في اْلفاق: انتقاض اْلفاق علیهم فیرون قدرة الله عز وجل في أنفسهم وفي  )علیه السالم(عن اْلمام الصادق  -٢

هو الحق من عند الله عز وجل یراه الخلق ًلبد منه. وفي روایة: خسف ومسخ وقذف،  )علیه السالم(اْلفاق. قیل: حتی یتبین لهم أنه الحق، قال: خروج القائم 
 ، نقالا عن الكافي. 365 - 364ص 4( تفسیر الصافي: ج)علیه السالم(یتبین، قال : دع ذا ذاك قیام القائم سئل حتی 

دهیم یعنی دگرگون شدن آفاق دهیم یعنی مسخ شدن و در آفاق نشانشان میدر وجود خودشان نشانشان می روایت شده است که فرمود:  » از امام صادق -3
ُه اْلَحقُّ ﴿«. گفته شد: بینندترتیب، قدرت خدای عزیز و جلیل را بر خود و آفاق میبر آنان؛ که به این  نَّ

َ
َن َلُهْم أ ی َیَتَبیَّ . (تا برایشان آشكار شود که او حق است) ﴾َحتَّ

خسف، مسخ و بال تا آشكار شود پرسیده شد. « و در روایت از خروج قائم، حقی است از طرف خداوند عزیز و جلیل که مردم به ناچار آن را خواهند دیدفرمود: »
 نقل شده از کافی.  365و  364ص  4«. تفسیر صافی: ج این را رها کنید تا هنگام قیام قائم فرمود: »
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َََها اليت تتكلم عنَها داَبة األرضخ َتلكَِّ  الَنا ؛  فَهْه اآلَيات يف اآلَفال َيف األنفس  ي نفسََ
 ماَاتخ َ ي الرؤيا َالكشف. ألنهم ف يؤمنون بهاخ َ ي اآليات يف ملكوت الس

گوید و ی آنها با مردم سخن میی زمین دربارههایی است که جنبندهها، هماناین آیات در آفاق و در نْفس
ها هستند  آورند و اینها  همان نشانها در ملكوت آسماننماید؛ چرا که آنها به آن ایمان نمیآنها را سرزنش می

 باشند. که رؤیا و مكاشفه می

ه َتَعالى يف القر نخ  ََلحَاَن ا لنعرف َمدى أ ميتَها عَند اهلل سََ ا أن نعرج قلياًل على الرؤَي َفَبد  َن
 . )علیهم السالم(خ َعند  ل بيته)صل  اهلل علیه َ  له َ سلم( َعند الرسول 

ل کنیم تا به اهمیت بسیار آن در نظر خداوند سبحان و متعال در ق رآن، در اینجا باید قدری درموضوع رؤیا تأمَّ
 ِپی ببریم.   و اهل بیت آن حضرت  )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر

 ( 2)خ َيقص علينا رؤيا يوسَف(1)ففي القر ن: اهلل سَلحانه َتعالى يسَمي الرؤيا )أحسَن القصَص(
 َيَني  تحققها يف أرض الواقع. 

)علیه نهد و رؤیای حضرت یوسفنام می  (3)﴾هابرترین سرگذشت  ﴿در قرآن: خداوند سبحان و متعال، رؤیا را    •
 دارد.و تحقق آن را در زمین و در عالم واقع بیان می (4)کندرا بازگو میالسالم(

ََجني ا السََ ا رؤَي ا فرعون الكَافر  (5)َيقص عليَن  (6) َتحققَها يف أرض الواقع املَعا خ َيقص رؤَي
َ و نيب عليها َتأسَيسَه اقتصَاد الدَلة بناًء على  ْه الرؤياخ َمن ثسم   )علیه السَالم(َاعتماد يوسَف 

تحققها يف الواقع املعا . َيقص علينا القر ن حال بلقيس ملكة سََلأخ فهي تعرف أن سََليمان نيب 
 

ْوَحْیَنا ِإَلْیَك َهـَذا اْلُقْرآَن َوِإن ُکنَت ِمن َقْبلِ  -1
َ
ْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما أ

َ
 . 3ِه َلِمَن اْلَغاِفِلیَن( یوسف :قال تعالی : )َنْحُن َنُقصُّ َعَلْیَك أ

ْیُتهُ  -٢
َ
ْمَس َواْلَقَمَر َرأ َحَد َعَشَر َکْوَکباا َوالشَّ

َ
ْیُت أ

َ
ي َرأ بِت ِإنِّ

َ
ِبیِه َیا أ

َ
 .4ْم ِلي َساِجِدیَن( یوسف : قال تعالی : )ِإْذ َقاَل ُیوُسُف أِل

ْحَسَن ﴿فرماید: حق تعالی می  -3
َ
ْوَحْیَنا ِإَلْیَك َهَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُکْنَت ِمْن َقْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلیَن َنْحُن َنُقصُّ َعَلْیَك أ

َ
ایم، با این قرآن که به تو وحی کرده ) ﴾اْلَقَصِص ِبَما أ

 (. 3( )یوسف: خبران بودیکنیم، که تو پیش از این از بیها را برایت حكایت میبهترین داستان 
ْیُتُهْم ِلي َساِجِدیَن  ِإذْ ﴿ فرماید:حق تعالی می -4

َ
ْمَس َواْلَقَمَر َرأ ا َوالشَّ َحَد َعَشَر َکْوَکبا

َ
ْیُت أ

َ
ي َرأ َبِت ِإنِّ

َ
ِبیِه َیا أ

َ
آنگاه که یوسف به پدرش گفت: ای پدر، در )﴾َقاَل ُیوُسُف أِل

 (. 4( )یوسف: کنندام میخواب یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم، دیدم که سجده
ْح  قال تعالی -5

َ
َراِني أ

َ
ي أ ْعِصُر َخْمراا َوَقاَل اْلَخُر ِإنِّ

َ
َراِني أ

َ
ي أ َحُدُهَما ِإنِّ

َ
ْجَن َفَتَیاَن َقاَل أ ا َنَراَك : )َوَدَخَل َمَعُه السِّ ِویِلِه ِإنَّ

ْ
ْئَنا ِبَتأ ْیُر ِمْنُه َنبِّ ُکُل الطَّ

ْ
أ ِسي ُخْبزاا َت

ْ
ِمُل َفْوَق َرأ

 . 36ِمَن اْلُمْحِسِنیَن( یوسف : 
ُکُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر  -6

ْ
أ َری َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َی

َ
ي أ ْؤَیا قال تعالی : )َوَقاَل اْلَمِلُك ِإنِّ ْفُتوِني ِفي ُرْؤَیاَي ِإن ُکنُتْم ِللرُّ

َ
 أ

ُ
َها اْلَمأل یُّ

َ
َخَر َیاِبَساٍت َیا أ

ُ
َوأ

 . 43َتْعُبُروَن( یوسف : 
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ََءُ ﴿ ريم بََالرؤيََاخ فتصََََََدل الرؤيََا َتؤمن يف النهََايََة:  ا املر يُّهَََ
َ
ا أ الَََ ر يَََ اْب قَََ لرِقَي ِإَليس ِ تَََ

ُ
 ِإنِّي أ

ََله (1)﴾َ ِريمْ  خ فمن أين عرف  أنه  تاب  ريم إف من اهلل َبالرؤيا. َ كْا  ل أنَياء اهلل َرسَ
ََلحَانَه َتعَالىخ ف تفَارقهم الرؤيَاخ  يَة عظيمَة من  يَات اهللخ َطريق يكلمهم اهلل  َأَليَائَه سََ

 سلحانه بهخ فالرؤيا طالئع الوحي اإللهي.

  ( 3)و تحقق یافتن آن در زندگی واقعی روزمره را برای ما و نیز رؤیای فرعون کافر ( ٢)همچنین رؤیای زندانیان
و اینكه اقتصاد   بر این رؤیا رادر حالی که او یک پیامبر است  )صلی الله علیه و آله و سلم(و اعتماد یوسف پیامبر

نماید، و بر این اساس تحقق یافتن آن در زندگی ازگو میکند بگذاری میحكومت را بر مبنای این رؤیا بنیان
نماید و اینكه او از طریق ی سبا را حكایت مینماید. قرآن همچنین وضعیت بلقیس ملكهروزمره را تبیین می

آن زن گفت:  ﴿آورد: یابد که سلیمان پیامبری بزرگوار است و رؤیا را باور داشته و در پایان ایمان میرؤیا درمی
 (4)(.قدر به سوی من افكنده شدهای گرانی بزرگان، نامها

مایه است؟ به این ترتیب هیچ گاه ای گرانی رؤیا او از کجا دانست که این نامهجز از طریق خدا و به وسیله
ای عظیم رؤیا از تمامی انبیای الهی، فرستادگان و اولیای خداوند سبحان و متعال جدا نبوده است. رؤیا نشانه

گوید؛ آری، رؤیا سرآغاز وحی الهی ی آن با آنها سخن میز آیات خدا و راهی است که خداوند سبحان به وسیلها
 است.

ََالة الفجر يلتف   ََد اف تمامخ حىت إنه  ان  ل يوم بعد صَ ََول: فقد ا تم بالرؤيا أشَ أما الرسَ
أحد من أصََحابه برؤيا . َيف يوم ف يخربه (5)( ل من مَشََراتخ  ل من رؤيا على أصََحابه فيسََألهم: )

 فيقول لهم:  نفاً  ان عندي جربائيل يقول:  يف نأتيهم َنريهم رؤيا َالتفث يف أ فار م؟!

 
 . ٢9النمل :  -1
راني﴿ - ٢

َ
ي أ َحُدُهما ِإنِّ

َ
ْجَن َفَتیاِن قاَل أ راني َو َدَخَل َمَعُه السِّ

َ
ي أ ْعِصُر َخْمراا َو قاَل اْلَْخُر ِإنِّ

َ
سي أ

ْ
ْحِمُل َفْوَق َرأ

َ
ْیُر ِمْنُه  أ ُکُل الطَّ

ْ
أ ا َنراَک ِمَن ُخْبزاا َت ویِلِه ِإنَّ

ْ
ْئنا ِبَتأ َنبِّ

فشارم. دیگری گفت: خود را دیدم که نان بر سر نهاده، دو جوان نیز با او به زندان افتادند. یكی از آن دو گفت: در خواب، خود را دیدم که انگور می) ﴾اْلُمْحِسنیَن 
آگاه کن، کبرم و پرندگان از آن میمی  (. 36( )یوسف: بینیم ه از نیكوکارانت می خورند؛ ما را از تعبیر آن 

3- ري
َ
ي أ َخَر یاِبساٍت یا  َو قاَل اْلَمِلُک ِإنِّ

ُ
ُکُلُهنَّ َسْبٌع ِعجاٌف َو َسْبَع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َو أ

ْ
أ ْفُتونيَسْبَع َبَقراٍت ِسماٍن َی

َ
 أ

ُ
َها اْلَمأَل یُّ

َ
ْءیا  في أ ُرْءیاَي ِإْن ُکْنُتْم ِللرُّ

ی خشک دیگر. ای ی سبز دیدم و هفت خوشهخورند و هفت خوشهام که آنها را هفت گاو ًلغر می پادشاه گفت: در خواب هفت گاو فربه را دیده) َتْعُبُروَن 
آگاه کنید، اگر تعبیر خواب  (. 43( )یوسف: دانیدمی خاصگان من، مرا از خوابم 

 . ٢9نمل:  - 4
 . 177ص 68، بحار األنوار : ج90ص 8انظر : الكافي : ج -5

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=36
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=36
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=43
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=43
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ای که هر روز پس از نماز صبح رو به اصحابش اما پیامبر: برای رؤیا اهمیت بسیار زیادی قائل بود به گونه •
رات؟ هل من رؤیا(کرد و از آنها می پرسید: می هایی دارید؟ آیا رؤیایی دهنده)آیا بشارت ( 1)؟(هل من مبشَّ

فرمود: هم اکنون داد، خطاب به آنها میاید؟( و روزی که کسی از یارانش خبری از رؤیا به ایشان نمیدیده
گفت: چگونه سراغ آنها برویم و به آنها رؤیا نشان دهیم، در حالی که چرک و آلودگی جبرئیل نزد من بود و می

 های آنها است؟!ناخندر 

: )من ر ني فقد ر ني فَن الشََيطان ف يتمثل بيخ َف بأحد من  )صََل  اهلل علیه َ  له َ سََلم(َقال  
َ و أربع مجلدات ملينة بالرَايات اليت   (3). َقالخ َقالخ َقال يف الرؤياخ راجع )دار الَسالم((2)أََصيائي(

 تخص الرؤيا.

فرماید: )هر کس مرا در خواب ببیند مرا دیده است زیرا شیطان نه به می سلم()صلی الله علیه و آله و پیامبر
ل نمی فرمود و فرمود و میی رؤیا میو درباره (4)گردد(شكل من و نه به صورت یا یكی از اوصیای من متمثَّ

 ( 5)عه نمایید.فرمود.... به کتاب دارالسالم که چهار جلد است و مملو از روایات مربوط به رؤیا است مراجمی

ََول اهلل  ََلم( ما أقر رسَ ََل  اهلل علیه َ  له َ سَ الرؤيا  طريق  داية َإيمانخ فأقر إيمان  )صَ
خ َأقر  رؤيا يهودي رأى  (6))صَل  اهلل علیه َ  له َ سَلم(خالد بن سَعيد بن العاص األموي لرؤيا ر  ا به 

 
 . 177ص  68؛  بحار اًلنوار: ج   90ص  8کافی: ج  - 1
 . 59ص 1، دار السالم : ج13٢ص 30بحار األنوار : ج - ٢
 کتاب في أربعة أجزاء، تألیف الشیخ المحدث : المیرزا حسین النوري صاحب مستدرك الوسائل . - 3
 . 59ص  1؛  دارالسالم: ج   13٢ص  30بحار اًلنوار: ج  - 4
 کتابی در چهار جلد تألیف شیخ محدث میرزا حسین نوری صاحب مستدرک الوسایل.  - 5
عمرو بن عثمان، قال: کان إسالم خالد بن سعید قدیماا وکن أول إخوته أسلم وکان بدء إسالمه أنه رأی في النوم روی ابن سعد : )عن محمد بن عبد الله بن  -6

فزع من نومه فقال أحلف بالله أنه واقف علی شفیر النار فذکر من سعتها ما الله به أعلم ویری في النوم کأن أباه یدفعه فیها ویری رسول الله آخذا بحقویه لئال یقع ف
 . 94ص 4ن هذه لرؤیا حق . .( الطبقات : جإ
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. َأقر رسََول (1)علیه َ  له َ سََلم()صََل  اهلل  َأخربه أن الحق مع محمد  )علیه السََالم(نيب اهلل موىس 
 .(2)أن الرؤيا حق من اهلل َ الم تكلم به الرب سلحانه عند علده )صل  اهلل علیه َ  له َ سلم(اهلل 

رؤیا را به عنوان راه هدایت و ایمان تأیید فرموده است. آن حضرت  )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر خدا
و رؤیای یک  (3)ی آن حضرت دیده بود،وی را به خاطر رؤیایی که دربارهایمان خالد بن سعید بن العاص ام

را در خواب دیده بود و به او خبر داده بود که حق با حضرت )علیه السالم(یهودی که پیامبر خدا موسی
تأیید فرمود که  )صلی الله علیه و آله و سلم(و پیامبر خدا (4)است تأیید نمود )صلی الله علیه و آله و سلم(محمد

 ( 5)گوید.اش سخن میی آن با بندهرؤیا حقی از جانب خداوند است و کالمی است که پروردگار سبحان به وسیله

 
، فقال یا محمد أخبرني عما لیس )صلی الله علیه و آله و سلم(عن جابر بن عبد الله األنصاري، قال: )دخل جندل بن جنادة الیهودي من خیبر علی رسول الله  -1

: أما ما لیس لله فلیس لله شریك، وأما ما لیس عند الله فلیس عند الله علیه و آله و سلم()صلی هللا لله، وعما لیس عند الله، وعما ًل یعلمه الله، فقال رسول الله 
، فقال جندل: أشهد أن ًل إل . ثم ظلم للعباد، وأما ما ًل یعلمه الله فذلك قولكم یا معشر الیهود: عزیر بن الله والله ًل یعلم أن له ولداا ه إًل الله وأنك رسول الله حقاا

فقال لي: یا جندل أسلم علی ید محمد واستمسك باألوصیاء من بعده: فقد أسلمت   )علیه السالم(الله إني رأیت البارحة في النوم موسی بن عمران    قال: یا رسول
 . 305 –  304ص  36ورزقني الله ذلك ...( بحار األنوار: ج

 . ٢10ص 58ر : ج، انظر: بحار األنوا)علیه السالم(تقدم الحدیث عن اًلمام علي بن أبي طالب  -٢
ی بسیار دارد و در بین برادرانش اولین کسی بود  کند: از محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان که گفت: »اسالم خالد بن سعید دیرینهابن سعد روایت می - 3

داند به یاد آورد و را که تنها خداوند میی پرتگاه آتش ایستاده و وسعت و فراخی آن که اسالم آورد و آغاز اسالم آوردنش به این ترتیب بود در رؤیا دید که در کناره 
برد و رسول خدا را دید که از کمربندش گرفته تا در آتش نیفتد. از خواب پرید و به خدا سوگند یاد کرد که این رؤیا، حق در خواب دید که پدرش او را به داخل آن می 

 . 94ص  4است....«. طبقات: ج 
وارد شد. گفت: ای محمد! مرا باخبر   )صلی الله علیه و آله و سلم(ی یهودی در خیبر بر رسول خدا  ند: جندل بن جنادهکجابر بن عبد الله انصاری روایت می  - 4

اما در مورد فرمود: » )صلی الله علیه و آله و سلم(داند. رسول خداباشد و از چیزی که خداوند آن را نمیکن از چیزی که برای خدا نیست و آنچه نزد خدا نمی
داند، این سخن شما ای چیزی که برای خدا نیست، خداوند شریكی ندارد ، و در مورد چیزی که نزد خدا نیست، ظلم به بندگان است و آنچه خداوند آن را نمی

جز الله نیست و تو ای دهم خدایی !«. جندل گفت: شهادت می داند که فرزندی داردقوم یهود است که ُعزیر فرزند خداوند است در حالی که خداوند خود نمی 
ای جندل! به دست  را در خواب دیدم که به من فرمود:  ی خداوند هستی. سپس عرض کرد: ای رسول خدا! دیشب موسی بن عمرانمحمد، به حق فرستاده

ک جو  . 305و  304ص  36ر: ج ام گردانید....«. بحار اًلنوا. من تسلیم شدم و خداوند آن را روزیمحمد تسلیم شو و به اوصیای پس از او تمسَّ
 مراجعه نمایید. ٢10ص  58ارایه گردید. به بحار اًلنوار ج  حدیثی از امام علی بن ابی طالب - 5
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. ( 1) فقد َرد عنهم: )من ر نا فقد ر نا فان الشَََيطان ف يتمثل بنا( )علیهم السَََالم(  أما أ ل اللي   
خ َإن  الرؤيا يف  خر الزمان (2)ف تكْب َف تختلف  : إن الرؤيا يف  خر الليل)علیهم السََالم(ََرد عنهم
 . (4)خ َيف  خر الزمان يلقى رأي املؤمن َرؤياه(3)ف تكْب

هر کس ما را در خواب ببیند ما را دیده زیرا شیطان شبیه )از آنها روایت شده:)علیهم السالم(اما اهل بیت •
و اینكه در  (6)گردد؛شود و محقق میاز آنها روایت شده است که رؤیا در آخر شب تكذیب نمی (5)شود(.ما نمی

 (8)ماند.و در آخرالزمان دیدن مؤمن و رؤیایش باقی می (7)شود؛آخرالزمان رؤیا تكذیب نمی

َأقر   خ)علیه السَالم(إيمان َ ب النصَراني لرؤيا ر  ا بعيىسَ   )علیه السَالم(َأقر  اإلمام الحسَني  
ََالم(اإلَمام الرضََََا   ََن الرضََََا    )علَیه السََ )علیه إيَمان بعض الواقفَية لرؤَيا ر َ اخ فَقد  َتاه أبو الحسََ
 . (9)يف الرؤياخ َقال له: َاهلل لسجعن إلى الحق  السالم(

 
علیه )صلی الله أنه )قال له رجل من أهل خراسان: یا ابن رسول الله رأیت رسول الله  )علیه السالم(روی الشیخ الصدوق عن أبي الحسن علي بن موسی الرضا  -1

: أنا )علیه السالم(في المنام کأنه یقول لي: کیف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي، واستحفظتم ودیعتي، وغیب في ثراکم نجمي، فقال له الرضا  و آله و سلم(
اعتي فأنا وآبائي شفعاؤه یوم القیامة، المدفون في أرضكم، أنا بضعة من نبیكم، وأنا الودیعة والنجم، أًل فمن زارني وهو یعرف ما أوجب الله عز وجل من حقي وط

قال: من رآني في منامه فقد  (ص)أنَّ رسول الله  )ع(ومن کنا شفعاؤه نجی ولو کان علیه مثل وزر الثقلین الجن واْلنس، ولقد حدثني أبي، عن جدي، عن أبیه 
ة من شیعتهم وإن الرؤیا الصادقة جزء من سبعین جزءاا من النبوة( من رآني ًلن الشیطان ًل یتمثل في صورتي وًل في صورة أحد من أوصیائي وًل في صورة واحد

 .  584ص ٢ًل یحضره الفقیه : ج
أنه قال: )أما الصادقة إذا رآها بعد الثلثین من اللیل ومع حلول المالئكة وذلك قبل السحر فهي صادقة ًل تختلف   )علیه السالم(روی الكلیني عن أبي عبد الله    -٢

 . 6٢ح 91ص 8( الكافي : جإن شاء الله . .
 . 476ص 11انظر : شرح أصول الكافي للمازندراني : ج -3
 .  18ص 1قال: )رأي ورؤیا المؤمن في آخر الزمان علی سبعین جزء من أجزاء النبوة( دار السالم : ج )علیه السالم(عن اْلمام الصادق  -4
)صلی الله علیه کند: مردی از اهل خراسان به ایشان عرض کرد: ای پسر رسول خدا! رسول خداروایت می  شیخ صدوق از ابو الحسن علی بن موسی الرضا  - 5

ی من در ی تن من در زمین شما دفن، امانت من در زمین شما سپرده و ستاره اید آنگاه که پارهچگونهفرمود: »را در خواب دیدم، گویی به من می و آله و سلم(
ی تن نبی شما و من همان امانت و ستاره هستم. بدانید هر که شوم. من پارهمن در سرزمین شما دفن میبه او فرمود: » « امام رضا؟ شودزمین شما مخفی می

یعش  هر که ما شفمرا زیارت کند در حالی که به حق من و اطاعتم که خدا واجب فرموده است، اگاه باشد، در روز قیامت من و پدرانم، شفیع او خواهیم بود و 
فرمود:   )صلی الله علیه و آله و سلم(نقل کرد که رسول الله  باشیم، نجات یافته است؛ حتی اگر بار گناه انس و جن را بر دوش داشته باشد. پدرم از جدم از پدرش

ل گردد و رؤیای صادقه جزیی  تواند به صورت من و یكی از اوصیای من و یكی از شیعیهر که مرا در خواب ببیند خود مرا دیده است زیرا شیطان نمی ان من متمثَّ
ت است  . 584ص  ٢«. من ًل یحضره الفقیه: ج از هفتاد جزء نبوَّ

باشد دیده شود، اما رؤیای صادقه، اگر پس از سپری شدن دو سوم شب و همراه حلول مالئكه که پیش از سحر می کند: »روایت می کلینی از ابا عبد الله - 6
 . 6٢ح 91ص 8....«. کافی: ج یابنددا تحقق میراست هستند و به خواست خ
 . 476ص  11به اصول کافی مازندرانی: ج 

ت استروایت شده است: » از امام صادق - 8  . 18ص  1«. دار السالم: ج دیدن و رؤیای مؤمن در آخرالزمان بر هفتاد جزء از اجزای نبوَّ
معنا رجل واقفي فقلت له: اتق الله قد کنت مثلك ثم نور الله قلبي فـصم األربعاء والخمیس عن الحـسن بن علي الوـشا، قال: )کنا عند رجل بمرو وکان   -9

فیه أن أدعو  والجمعة، واغتـسل وـصل رکعتین، وـسل الله أن یریك في منامك ما تـستدل علی هذا األمر، فرجعت إلی البیت وقد ـسبقني کتاب أبي الحـسن یأمرني
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 )علیه السالم(ی حضرت عیسیایمان وهب نصرانی را به خاطر رؤیایی که درباره)علیه السالم(امام حسین
ه را به خاطر رؤیایی که دیده بود پذیرفت. آن )علیه السالم(ید فرمود. امام رضادیده بود تأی نیز ایمان یكی از واقفیَّ

آمده و فرمود: به خدا سوگند تو به سوی حق بازخواهی  )علیه السالم(شخص در خواب دید که امام رضا
 ( 1)گشت.

ليك الَشمس يف رابعة النهار َإذا أردنا التفَصيل فَن األمر يطولخ َلكن ماذا تفعل ملن ينكر ع
ه  ا إلَي ا هلل َإَن ا إف أن نقول: إَن ا لَن د الزَال. ََم ل عَن ََف اللَي َ يف تحتا على من يقول  َْا منتصََ

 راجعونخ َف حول َف قوة إف باهلل العلي العظيمخ َسيعلم الْين  لموا أي منقلب ينقللون.

با کسی که خورشید را در وسط روز انكار کشد؛ ولی اگر بخواهیم وارد جزئیات شویم، مطلب به درازا می
توان استدًلل شب است چطور می گوید اکنون نیمهتوان کرد و برای کسی که در هنگام ظهر میکند چه میمی

ای نداریم جز آنكه بگوییم: )إنا لله وإنا إلیه راجعون، و ًل حول و ًل قوة اًل بالله العلی العظیم، نمود؟! چاره
گردیم، و هیچ حرکت وا آل محمد ای منقلب ینقلبون( )همه از خداییم و به سوی خدا بازمیوسیعلم الذین ظلم

و هیچ نیرویی نیست مگر توسط خداوند واًلی بزرگوار، و کسانی که در حق آل محمد ستم کردند، به زودی 
 گاهی بازخواند گشت(.خواهند دانست که به چه بازگشت

ِف ِبَربَِّك ﴿قال تعالى:  َلمر َيكر ََ
َ
نسهُ الرَحقُّ أ

َ
َ َلُهمر أ ِهمر َحىتس َيَتَلنيس نرُفسََِ

َ
يِف أ ََ َفاِل  ُنِريِهمر  َياِتَنا يِف اآلر سَََ

ٍء ُمِحيْن  ف ِإنسهُ ِبُكلِّ يَشر
َ
َيٍة ِمنر ِلَقاِء َربِِّهمر أ ف ِإنسُهمر يِف ِمرر

َ
ٍء َشِهيْد * أ نسهُ َعَلى ُ لِّ يَشر

َ
 .(2)﴾أ

 
یه، وأخبرته وقلت: احمد الله واسـتخر مائة مرة، وقلت له: إني وجدت کتاب أبي الحسـن قد سـبقني إلی الدار أن أقول لك إلی هذا األمر ذلك الرجل، فانطلقت إل

م المفترض الطاعة، قلت: ما کنا فیه، وإني ألرجو أن ینور الله قلبك، فافعل ما قلت لك من الصوم والدعاء، فأتاني یوم السبت في السحر فقال لي: أشهد أنه اْلما
 .54 –  53ص  49ألنوار: ج وکیف ذلك؟ قال: أتاني أبو الحسن البارحة في النوم فقال: یا إبراهیم والله لترجعن إلی الحق وزعم أنه لم یطلع علیه إًل الله( بحار ا

الهی پیـشه کن. من نیز همانند تو  از حـسن بن علی وـشا روایت ـشده اـست: نزد مردی در مرو بودیم و همراه ما مردی واقفی نیز بود. به او گفتم: تقوای - 1
نبه و پنج پس نور الهی بر قلبم تابید. چهارـش نبه و جمعه را روزه بگیر، غـسل کن و دو رکعت نماز بگذار و از خداوند بخواه در خوابت تو را بر این موـضوع بودم؛ ـس ـش

یده   ()علیها الـسالمای از ابو الحـسنراهنمایی کند. به خانه بازگـشتم و پیش از من نامه که در آن به من امر فرموده بود که این مرد را به این موـضوع فراخوانم رـس
به   )علیه الـسالم(ای پیش از من از ابو الحـسننمایم؛ و به او گفتم: نامهبود. به ـسوی او رفتم و او را باخبر ـساختم و گفتم: خدا را ـستایش و ـصد بار طلب خیر می

آگاه ـسازم و امیدوارم خداوند قلبت را نورانی نماید. آنچه از روزه و دعا به تو گفتم را به جای آور. ـسحرگاه روز ـشنبه سراغ من  ام رـسید که من تو را از محتواخانه یش 
د در خواب به ـسراغم آم )علیه الـسالم(دهم که او امام واجب اًلطاعت اـست. گفتم: و چگونه چنین ـشد؟ گفت: دیـشب ابو الحـسنآمد و به من گفت: گواهی می

آگاه نبود«. بحار اًلنوار: ج   .54و  53ص  49و گفت: ای ابراهیم! به خدا سوگند به سوی حق بازخواهی گشت؛ در حالی که قطعاا کسی جز خداوند از آن 
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های خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نمایان خواهیم ساخت آیات و نشانه ﴿فرماید: تعالی می حق
تا برایشان آشكار شود که او حق است. آیا اینكه پروردگار تو بر هر چیزی گواه است، کافی نیست؟ * بدانید که 

 ( 1)د(.زی احاطه دار آنها از دیدار پروردگارشان در تردیدند. بدانید که او بر هر چی

فهْا إنكار م للرؤيا َ ي من اآليات األنفسيةخ إنما لسَب أنهم يف مرية من لقاء ربهم. َالحمد 
 هلل َحده. 

کنند، فقط به این سبب است های انُفسی )درونی( است انكار میاینكه آنها رؤیا را که یكی از آیات و نشانه
 ند؛ و الحمد لله وحده.باشکه از دیدار پروردگارشان در تردید می

****** 

ِجْبُتْم ﴿فرماید: : حق تعالی می۱۴۶پرسش 
ُ
ُسَل َفَیُقوُل ماذا أ  ﴾َیْوَم َیْجَمُع اللُه الرُّ

ُتمر َقالُوا ف ِعلرَم َلَنا ِإنسَك ﴿: ما معي قوله تعالى:  ۱۴۶َسؤال/   ِجلر
ُ
َل َفَيُقوُل َماَذا أ َسُ ُ الرُّ َمُع اّللس َم َيجر َيور

ُم الرُغُيوِب  نرَ  َعالس
َ
 ؟  (2)﴾أ

روزی که خدا فرستادگان را ِگرد آورد و بپرسد که دعوت شما را چگونه   ﴿معنای این سخن حق تعالی چیست:  
 ( 3)ی(.پاسخ دادند؟ گویند: ما را هیچ دانشی نیست، که دانا به غیب تو هست

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 صلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهدينيَالحمد هلل رب العاملنيخ َ

ُ ﴿عن قول اهلل عز َجل:   )علیه الَسالم(عن بريد الكنايسخ قال: َسأل  أبا جعفر  َمُع اّللس َم َيجر َيور
ُم الرُغُيوِب  نَرَ  َعالس

َ
ا ِإَنسَك أ الُوا ف ِعلرَم َلنََ ُتمر قََ ِجلر

ُ
اَذا أ َل َفَيُقوُل مََ سََََُ ََالم(خ فَقال  ﴾الرُّ : )إن لَهْا )علَیه السََ
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تأَياًل يقول ماذا أجلتم يف أَصَياء م الْين خلفتمو م على أممكمخ قال: فيقولون ف علم لنا بما 
 .(1)فعلوا من بعدنا(

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
وجل درباره)علیه السالم(روایت شده است: از ابا جعفراز برید بن کناسی  روزی که خدا ﴿ی سخن خداوند عزَّ

فرستادگان را گرد آورد و بپرسد که دعوت شما را چگونه پاسخ دادند؟ گویند: ما را هیچ دانشی نیست، که دانا به 
فرماید چگونه اوصیای ؛ میپاسخ داد: )این آیه را تأویلی است)علیه السالم(سوال کردم. ایشان  ﴾غیب تو هستی

دهند ما بر آنچه پس از ما انجام دادند، علمی شما که پس از خود باقی گذاشتید را اجابت کردند؟ پاسخ می
 ( ٢)نداریم(.

****** 

 نازل شده است؟)علیه السالم( :آیا تمام قرآن از طریق جبرئیل۱۴۷پرسش 

: يقول السَيد  مال الحيدري: )إن عدداً من اآليات القر نية لم تنََََََزل على الرَسول ۱۴۷َسؤال/  
ََلم(   ََل  اهلل علیه َ  له َ سَ ََالم(عن طريق جربائيل   )صَ ََتطاعة جربائيل  )علیه السَ )علیه خ لعدم اسَ

ه َ )صََل  اهلل علیه َ  لأن يتحمل ثقل  ْه اآليات الكريمةخ َقد أخْ ا الرسََول األعظم    السََالم(
عند سََدرة   )علیه السََالم(ملاشََرة من اهلل سََلحانه َتعالى يف املعراج عندما تر ه جربائيل   سََلم(  
 املنتهى(. 

 فهل  ْا صحيح جزا م اهلل خْياً؟ أبو مريم.

)صلی الله علیه و بر پیامبر)علیه السالم(گوید: »برخی از آیات قرآن، از طریق جبرئیلسید کمال حیدری می
ل سنگینی این آیات کریم را نداشته و پیامبر   )علیه السالم(نشده است؛ زیرا جبرئیل  نازل  آله و سلم( طاقت تحمَّ
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آن )علیه السالم(اعظم این آیات را به طور مستقیم از خداوند سبحان و متعال در معراج هنگامی که جبرئیل
 حضرت را در سدرة المنتهی ترک کرد گرفته است«. 

 ند پاداش نیكو به شما عطا فرماید! آیا این مطلب صحیح است؟! خداو
 ابو مریم.  

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

)صل  اهلل علیه َ  له َ سلم( القر ن  و الحجاب الْي يخفق بني اهلل سلحانه َتعالى َبني محمد  
)صَل  اهلل علیه َ  له للقر ن يكون محمد   )صَل  اهلل علیه َ  له َ سَلم(    خ َيف مرتلة معرفة محمد

ََلم(   و َ ْا الحجَابخ فيكون  و القر نخ فيخفق بني فَناء يف اَلْات اإللهَية فال يلقى إف اهلل  َ سََ
ََانيةخ فيكون محمد   ََلم(  الواحد القهارخ َبني عودة األنا َاإلنسَ ََل  اهلل علیه َ  له َ سَ املخلول  )صَ

ِدينَ ﴿األَل  ابَِ َعَ
ُل الر َس
َ
ا أ نََ
َ
أ ْد فََ لََ ََ َمِن  حر اَن ِللرس لر ِإنر  ََ َ ْه املرتَلة ف يعرف القر ن إف محَمد  خ َيف(1)﴾ قَُ
ََلم(   ََل  اهلل علیه َ  له َ سََ ََل الخلق من بعدهخ َ م علي َفاطمة َاألئمة )صََ خ َف يعرفه حىت أفضََ
ََلم(  ََل  اهلل علَیه َ  َله َ سََ ََاًل عن مالئكَة اهلل املقربنيخ  )صََ ََلون فضََ َاملَهديون َاألنََياء َاملرسََ

 منهم. )علیه السالم(َجربائيل 

 پاسخ:
 ه الرحمن الرحیم بسم الل

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
 )صلی الله علیه و آله و سلم(قرآن، همان حجابی است که میان خداوند سبحان و متعال و حضرت محمد

نسبت به قرآن، آن  سلم( )صلی الله علیه و آله وی شناخت حضرت محمددر نوسان است و در مرتبه
باشد و میان فنا در ذات الهی شود و او خود، قرآن میخودش حجاب می )صلی الله علیه و آله و سلم(حضرت

ارکه چیزی باقی نمی ت، در نوسان است. پس حضرت  ماند جز خدای واحد قهَّ و حالت بازگشت به من و انسانیَّ
بود، من بگو: اگر خدای رحمان را فرزندی می ﴿باشد: میمخلوق اول  )صلی الله علیه و آله و سلم(محمد

 )صلی الله علیه و آله و سلم(در این جایگاه و مرتبه کسی جز حضرت محمد(٢)(.بودمنخستین پرستندگان می
)علیهم و ائمه )علیها السالم(، فاطمه )علیه السالم(شناسد حتی برترین خلق پس از او یعنی علیقرآن را نمی
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ین، السالم( ب الهی که  )علیهم السالم(، پیامبران)علیهم السالم(مهدیَّ و مرسلین! چه برسد به فرشتگان مقرَّ
 باشد.ی آنها میاز جمله)علیه السالم(جبرئیل

ََالم(فجربائَيل   َََيل  َيات القر ن يف َ ْه املرتَلة َبل   )علَیه السََ ليس َله َطاَقة على معرَفة أَ تحصََ
)علیه َحىت دَن  ْه املرتلةخ حىت تصََل النوبة يف التنَََََََزل َالتجلي إليه َإلى مالئكة اهلل املقربني  

 خ َ و)علیهم السََالم(خ فيعلمون من القر ن ما شَاء اهلل لهم أن يعلمواخ ملا أ هره َجال ه يف عواملهم  السَالم(
 يف تلك العوالم نور  لي يف السماء السابعةخ َمثال تفصيلي يف السماَات الستة. 

ل شناخت یا به دست آوردن در این جایگاه و حتی در پایین)علیه السالم( بنابراین جبرئیل تر از آن، تاب و تحمَّ
ی آیات به او و فرشتگان م ب الهیآیات قرآنی را ندارد؛ تا اینكه نوبت به نازل کردن و تجلَّ برسد؛ که در این  قرَّ

صورت آنچه خداوند در عوالمشان از آنچه آشكار و ظاهر نموده، برای آنها اراده فرموده تا بدانند، از قرآن خواهند 
 باشد.گانه میهای ششدانست؛ که در این عوالم، قرآن، نور کلی در آسمان هفتم و مثال تفصیلی در آسمان

لَفا  تقرب ذَلك النورخ َاملَثال َباملعي اَلْي َتدل علَيه َ ْه األلَفا خ َالقر ن اَلْي بني أَيديَنا  و أ
 َاألرَاح الكافرة َغْي املوقنة ف تستطيع أن تنطق بحرف َاحد من القر ن. 

باشد و مثالی است از معنایی که این الفاظ قرآنی که در دسترس ما هست، الفاظی است که نزدیک آن نور می
م کنند.کافر و فاقد یقین نمیبر آن دًللت دارد، و ارواح   توانند حتی به یک حرف از قرآن تكلَّ

ََوت بَهْه الحرَف القر نَية يف َ ْا الَعالم َإن  َانوا  َافرين يف  َََنة بعض الَنا  تصََ بلىخ ألسََ
الحقيَقةخ َلكن أرَاحهم غْي َقادرة على النطق َبهخ َ ََْلك الجن الكَافر غْي َقادرين حىت على 

ََوَي  بحرََفه يف َ ْا الَعالم؛  ا ﴿ألن أجسَََََاد م لطيَفة َقريَلة من أرَاحهمخ َقال تَعالى: التصََ َمَ ََ

ُزَلُونَ  ِع مَلَعر مر َتِطيُعوَن * ِإنسُهمر َعِن السس َما َيسر ََ َما َينرَلِغي َلُهمر  ََ َياِطنُي *  َل ر ِبِه الشس  .(1)﴾َتَنزس

قت کافر باشند ولی ارواح کند هر چند در حقیآری، زبان برخی مردمان این حروف قرآنی را در این عالم ادا می
یان کافر حتی نمی توانند در این آنها قادر به نطق و سخن گفتن به این الفاظ قرآن نیست. به همین صورت جنَّ

فرماید: باشد. حق تعالی میعالم به حروف قرآن آواز دهند؛ چرا که اجساد آنها لطیف و نزدیک به ارواح شان می
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اند * آنان نه در خوِر این کارند و نه توان آن دارند * شیاطین از شنیدن )وحی( دهو این قرآن را شیاطین نازل نكر   ﴿
 ( 1)(.اندمعزول داشته شده

ُرَنَ ﴿َقال تعالى:   َُطهس هُ ِإفس املر  خ أي إن  أرَاحهم ف تنطق بحرَفه.(2)﴾ف َيَمسُّ

 یعنی ارواح آنها به حروف قرآن گویا نیست. ﴾ که جز پاکان بر آن دست نیازند ﴿فرماید: و نیز می

ََالم(أما جربائيل   ََلحانه َتعالى أن ينطق بحرَف القر نخ َينقلها   )علیه السَ فقادر بقدرة اهلل سَ
ََلم(ملحمد ََل  اهلل علیه َ  له َ سََ ََلم( يف  ْا العالمخ أي لرَح محمد    )صََ ََل  اهلل علیه َ  له َ سََ   )صََ
 يف  ْا العالم. )صل  اهلل علیه َ  له َ سلم( لجسد محمد  املدبرة

به قدرت خداوند سبحان و متعال این توانایی را دارد که به حروف قرآن نطق کند و )علیه السالم(اما جبرئیل
)صلی منتقل نماید؛ یعنی به روح حضرت محمد  )صلی الله علیه و آله و سلم(آنها را در این عالم به حضرت محمد

 کند. که در این عالم بدن آن حضرت را تدبیر می علیه و آله و سلم( الله

ََالم(أَما حقيَقة القر ن اليت بي نتَها يف َبداَية الكالم فجربائَيل   لهاخ   )علَیه السََ غْي َقادر على تحم 
 يأخْ ا من اهلل سلحانه َتعالى.  )صل  اهلل علیه َ  له َ سلم( بل إن محمداً 

ل آن  )علیه السالم(ر ابتدای سخن به آن اشاره نمودم، جبرئیلاما در مورد حقیقِت قرآن که د قادر به تحمَّ
است که آن را از خداوند سبحان و متعال  )صلی الله علیه و آله و سلم(نیست؛ بلكه این حضرت محمد

 گیرد. برمی

يف  )صَل  اهلل علیه َ  له َ سَلم(  ينقل القر ن من محمد   )علیه السَالم(بقي أن تعرف أن جربائيل  
ََلم( املء األعلى إلى محَمد  ََل  اهلل علَیه َ  َله َ سََ ى القر ن من اهلل  )صََ يف َ ْا الَعالمخ َفاَلْي يتلق 

ََلحَاَنه َتَعالى  و محَمد  ََلم( سََ ََل  اهلل علَیه َ  َله َ سََ فقنخ َبل  و املتلقي لجميع الكَتب  )صََ
 يأخْ عنه َينقل.  م()علیه السالالسماَية َالرسافت من اهللخ َجربائيل 
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)صلی الله علیه و آله و قرآن را از حضرت محمد)علیه السالم(ماند این است که بدانی جبرئیل  آنچه باقی می
کند؛ پس کسی که در این عالم منتقل می )صلی الله علیه و آله و سلم(در مأل اعلی به حضرت محمد سلم(

است و  )صلی الله علیه و آله و سلم(د فقط حضرت محمددار قرآن را از خداوند سبحان و متعال دریافت می
کند و ها را از خدا دریافت میهای آسمانی و رسالتتمام کتاب  )صلی الله علیه و آله و سلم(حتی آن حضرت 

 نماید. از آن حضرت دریافت و منتقل می)علیه السالم(جبرئیل

 الخلية العصََية   لیه السَالم()عَلتتوضَح لك الصَورة أ   أضَرب  ْا املثال: مثل جربائيل  
ََان  األرجلخ  ََم اإلنسَ ََاء جسَ ََارات النورية الكهربائية من الدماغ إلى باقي أعضَ اليت تنقل اإلشَ

 و  )صَل  اهلل علیه َ  له َ سَلم(   و جسَم اإلنسَان. فمحمد   )صَل  اهلل علیه َ  له َ سَلم(  َمحمد  
ََل  االخلقخ َ و الكونخ َ و  ل العوالم املخلوقةخ فمحمد   ََلم(  )صََ  و األلف  هلل علیه َ  له َ سََ

 َالياءخ َ و األَل َاآلخرخ َ و الظا ر َاللاطن يف الخلقخ َتعالى اهلل سلحانه رب العاملني.

مانند یک سلول )علیه السالم(تر روشن شود مثالی می زنم: َمَثل جبرئیلبرای اینكه مطلب برای شما بیش
رساند و از مغز به دیگر اعضای بدن انسان مانند پاها می های نوری و الكترونیكی راعصبی است که سیگنال

باشد. پس آن حضرت همان خلق، و همان همانند بدن انسان می )صلی الله علیه و آله و سلم(حضرت محمد
الف و یا است، او اول و  )صلی الله علیه و آله و سلم(باشد. حضرت محمدهستی، و او تمام عوالم مخلوق می

 اهر و باطن در خلق است؛ و تعالی الله سبحانه رب العالمین.آخر است و او ظ

ََر ن من اهلل سَلحانه   )علیه السَالم(أرجو أن تكون قد عرف  مما تقدم: أن  جربائيل   ينقل القََََ
ََد   لم ينقل   )علیه السََالم(بواسََطة محمدخ َإن جربائيل   )صََل  اهلل علیه َ  له َ سََلم(  إلى محمَََََ

)صل  اهلل علیه َ  له َ من اهلل ملحمد  )صل  اهلل علیه َ  له َ سلم(  حقيقة القر ن التامة عند محمد 
أخْ ا من اهلل َسلحانه َتعالى. َأن  جربائيل نقل  )َصل  اهلل علیه َ  له َ َسلم(  خ بل إن محمداً َسلم(  

ََلم(  َل القر ن املوجود بني أَيديكم من اهلل ملحَمد  ََل  اهلل علَیه َ  َله َ سََ خ َف توَجد  َية يف )صََ
ََالم(إف َجربائيل    القر ن ََلم(ناقلها ملحمد    )علیه السَ ََل  اهلل علیه َ  له َ سَ . َيف القر ن  ية دالة )صَ

َد ﴿خ قال تعالى: )علیه السََالم(على أن ناقله  له  و جربائيل   ٍة ِعنر وٍل َ ِريٍم * ِذي ُقوس ُل َرسََُ ِإنسهُ َلَقور
ا َََ ا صَََ َمَ ََ ِمنٍي * 

َ
اٍع َثمس أ ِ  َمِكنٍي * ُمطََ ا ُ َو ِذي الرَعرر َمَ ََ ُِلنِي *  ُفِق املر

ُ األر  َر ُه بَِ
در َلَقَ ََ ُنوٍن *  ِحُلُكمر ِبَمجر
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امَلِ  عََ
ْر ِللر َ ُلوَن * ِإنر ُ َو ِإفس ِذ ر ْر يرَن تََ

َ
أ اٍن َرِجيٍم * فََ يرطََ َََ ِل شََ ا ُ َو ِبَقور َمَ ََ ِننٍي *  َََ  خ( 1) ﴾نيَ َعَلى الرَغيَرِب ِبضََ

ُل َرُسوٍل َ ِريمٍ ﴿  .)علیه السالم(خ أي إن  القر نخ َالرسول الكريم  و جربائيل  ﴾ِإنسهُ َلَقور

)صلی الله علیه ی حضرت محمدبه واسطه)علیه السالم(امیدوارم از آنچه گذشت دریافته باشی که: جبرئیل
سازد و منتقل می )صلی الله علیه و آله و سلم(قرآن را از خداوند سبحان به حضرت محمد و آله و سلم(

را از خداوند به   )صلی الله علیه و آله و سلم(حقیقت تمام و کمال قرآِن نزد حضرت محمدالسالم(  )علیهجبرئیل
آن را از خداوند سبحان و متعال دریافت کرده  )صلی الله علیه و آله و سلم(برد؛ بلكه محمدآن حضرت نمی

)صلی الله برای حضرت محمدتمام قرآن موجود در دسترس شما را از خدا )علیه السالم(است؛ و اینكه جبرئیل
ای وجود ندارد مگر آنكه جبرئیل آن را برای حضرت نقل نموده است و در قرآن آیه علیه و آله و سلم(

دهد ناقل تمام آن ای هست که نشان مینقل کرده باشد. در قرآن آیه )صلی الله علیه و آله و سلم(محمد
ای بزرگوار است * نیرومند، در نزد که این سخِن فرستاده﴿:  فرمایدباشد. حق تعالی میمی)علیه السالم(جبرئیل

خداوند عرش، صاحب مكانت * ُمطاع و امین است * و یار شما دیوانه نیست * هر آینه او را در افق روشن دیده 
دارد * و آن سخن، سخن شیطان رجیم نیست * پس به کجا است * و آنچه را از غیب به او گویند دریغ نمی

؛   ﴾ای بزرگوار استکه این سخن فرستاده ﴿ ( ٢)ن(.جهانیا* این کتاب چیزی نیست جز پندی برای  روید؟می
 باشد. می)علیه السالم(ی بزرگوار، جبرئیلیعنی قرآن، و فرستاده

****** 

 : دلیل قرآنی بر حرمت امامت زن.۱۴۸پرسش 

: ما  و الدليل القر ني الْي ينص على حرمة إمامة املرأةخ َسواء  ان املَصلون رجافًخ  ۱۴۸َسؤال/  
 أم نساًءخ أم مختلن؟ 

 کند چیست؟ خواه نمازگزاران مرد، زن یا مختلط باشند.دلیل قرآنی که حرمت امامت زن را تصریح می

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 صلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهدينيَالحمد هلل رب العاملنيخ َ

تجوز إمامة املرأة للمصََلني إذا  انوا نسََاء فقنخ أما إمامة املرأة للمصََلني إذا  انوا رجافً فال 
ََاءخ قَال تعَالى:  ةْ ﴿تجوز خ َ َْلَك إذا  َان املَأمومون رجَافً َنسَََ ِهنس َدَرجََ اِل َعَلير جََ ِللرِّ خ (1)﴾ََ

لعامة(خ َ ْلك الخاصَة يف الصَالة سَواء  ان  صَالة جمعة أَ جماعة أَ َالدرجة  ي: )اإلمامة ا
 عيد أَ  يات أَ غْي ا. 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
باشند، و امامت زن برای نمازگزارن مرد جایز امامت زن فقط هنگامی جایز است که نمازگزاران فقط زن 

 مردان را بر زنان مرتبتی استد: )فرمایها زن و مرد باشند. حق تعالی مینیست؛ و به همین صورت اگر مأموم
ه در نماز؛ خواه نماز جمعه، جماعت ، عید، آیات و یا سایر موارد  (٢)﴾ ه« و نیز خاصَّ ؛ »مرتبت« یعنی »امامت عامَّ

 باشد.

****** 

اُهُم اْلَمالِئَكُة ظاِلمي﴿فرماید: : حق تعالی می۱۴۹پرسش  ذیَن َتَوفَّ ْنُفِسِهْم  ِإنَّ الَّ
َ
 ﴾أ

ُتمر َقالُوا ﴿: ما معي اآليات: ۱۴۹سَؤال/   ِهمر َقالُوا ِفيَم ُ نر نرُفسَِ
َ
اَلِئَكُة َ امِلِي أ يَن َتَوفساُ ُم املر ِْ

ِإنس الس
ا   اُ مر َجهَ ُ نس ََ

ر
ََلِنَك َمأ

ُ
َعًة َفُتَهاِجُرَا ِفيَها َفأ اسَِ ََ  ِ ررُض اّللس

َ
َلمر َتُكنر أ

َ
ررِض َقالُوا أ

َ َعِفنَي يِف األر َتضَر ُم ُمسَر نس
ف يَ  ََ َتِطيُعوَن ِحيَلًة  الرِولرَداِن ف َيسََر ََ اِء  النِّسَََ ََ َجاِل  َعِفنَي ِمَن الرِّ َتضََر ُسََر ْياً * ِإفس املر اَءتر َمصََِ سَََ َتُدََن ََ هر

اً َغُفوراً  ُ َعُفو  َ اَن اّللس ََ ُهمر  ُفَو َعنر نر َيعر
َ
ُ أ ََلِنَك َعىَس اّللس

ُ
ياًل * َفأ َِ  ؟  (3)﴾َس

ستانند در حالی که بر خویشتن ستم کسانی هستند که فرشتگان جانشان را می﴿معنای این آیات چیست؟ 
گشته. ما در روی زمین مردمی بودیم مستضعف و زبون  پرسند: در چه کاری بودید؟ گویند:کرده بودند، از آنها می

گویند: آیا زمین خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید؟ مأوی و جایگاه اینان جهنم است و چه بد سرانجامی 
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ای نیابند و به هیچ جا راه نبرند * باشد که خدا عفوشان است * مگر مردان و زنان و کودکان ناتوانی که هیچ چاره
 ( 1)(.که خداوند عفو کننده و آمرزنده است کند

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

َعفِ ﴿ َتضر ا ُمسر ُتمر َقالُوا ُ نس نرُفِسِهمر َقالُوا ِفيَم ُ نر
َ
اَلِئَكُة َ امِلِي أ يَن َتَوفساُ ُم املر ِْ

ررِض ِإنس الس
َ نَي يِف األر

َساَءتر َمِصْياً  ََ ُم  اُ مر َجَهنس ََ
ر
ََلِنَك َمأ

ُ
اِسَعًة َفُتَهاِجُرَا ِفيَها َفأ ََ  ِ ررُض اّللس

َ
َلمر َتُكنر أ

َ
 .(2)﴾َقالُوا أ

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تس  لیماا
ستانند در حالی که بر خویشتن ستم کرده بودند، از آنها کسانی هستند که فرشتگان جانشان را می﴿
گشته. گویند: آیا زمین پرسند: در چه کاری بودید؟ گویند: ما در روی زمین مردمی بودیم مستضعف و زبونمی

 (3)ت(.است و چه بد سرانجامی اس خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید؟ مأوی و جایگاه اینان جهنم

نرُفِسِهمر﴾؛ لعدم العمل مع َلي اهللخ فهؤفء يظهرَن اإليمان بولي اهلل َيدعون اإليمان 
َ
﴿َ امِلِي أ

بالوفيةخ َلكنهم يقصرَن بالعمل بدَن عْر حقيقيخ إف النفال الْي استلطنته قلوبهمخ َيقولون 
َعِفنَي يِف  َتضر ررِض﴾خ َلكن استضعافهم غْي حقيقيخ َإنما جعلوا أنفسهم  إنهم ﴿ُمسر
َ األر

مستضعفني بحب الدنيا َالر ون إليهاخ َحب الحياة َالخوف من املوتخ فلو  ان إيمانهم حقيقياً  
 .ألقدموا على العمل مع َلي اهلل َإن تعرضوا للمخاطر 

راه با ولیَّ خدا. اینها ایمان به ولیَّ خدا : به دلیل عمل نكردن هم  ﴾ در حالی که بر خویشتن ستم کرده بودند  ﴿
ورزند و این فقط به کنند و ادعای ایمان به وًلیت دارند ولی بدون عذر واقعی، در عمل کوتاهی میرا اظهار می

ما در روی زمین مردمی  ﴿گویند که ما هاشان در خود نهفته دارند و آنها اینگونه میخاطر نفاقی است که دل
هستیم؛ ولی استضعاف آنها واقعی نیست، بلكه آنها با ُحب دنیا و تمایل به آن، و نیز   ﴾ گشتهمستضعف و زبون
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بود، اقدام به اند؛ چرا که اگر ایمان آنها واقعی میُحب زندگی و ترس از مرگ، خود را زبون و مستضعف نموده
 .گرفتندکردند؛ حتی اگر در معرض خطرات قرار میعمل همراه با ولیَّ خدا می

َعةً ﴿ اسََََِ ََ  ِ ررُض اّللس
َ
: ﴾ َفُتَهاِجُرَا ِفيَها ﴿َعلمه َاسََََع.  (1): َلي اهلل  و أرض اهلل الواسََََعة  ﴾أ

 فتهاجرَا إلى اهلل يف َلي اهلل.

که در آن  ﴿ (٢)ولیَّ خدا و دانش فراگیر او همان زمین پهناور خداوند است. :  ﴾زمین خدا پهناور است ﴿
 : تا به سوی خدا در ولیَّ خدا مهاجرت کنید. ﴾ مهاجرت کنید

َِيالً ﴿ َتُدََن سََ ف َيهر ََ َتِطيُعوَن ِحيَلًة  َداِن ف َيسَر
الرِولر ََ اِء  النِّسََ ََ َجاِل  َعِفنَي ِمَن الرِّ َتضَر ُسَر أي ف   ﴾ِإفس املر

ََجن اَلدنيويخ َف يهَتدَن إلى طريٍق للعَمل مع َلي اهللخ  ََتطيعون افحتَيال للخالص من السََ يسََ
ََْية العملخ  ََتطيعون موا لة مسَ ََيب ف يسَ َ ؤفء غللتهم الظرَف. فالرجل املعول أَ املرأة أَ الصَ
 ؤفء بسََب  رَفهم الخاصَةخ فهم يؤمنون بولي اهللخ َلكنهم يس ون العمل َنصَرة َلي اهلل. َ

أيضََاً عْر م غْي مقلول؛ ألن بَمكان  ل منهم العمل بما يسََتطيعخ أما إلقاء الحلل على الغارب 
 فهو تقصْي مع َلي اهللخ َبالتالي تقصْي فيما أمر م به اهلل.

: یعنی کسانی که توانایی ﴾ ای نیابند و به هیچ جا راه نبرندمگر مردان و زنان و کودکان ناتوانی که هیچ چاره  ﴿
ای بیندیشند و به هیچ راهی برای سعی و تالش همراه آن را ندارند که برای خالص شدن از زندان دنیوی چاره

ای اند. َمرِد از کار افتاده یا زن یا کودک به دلیل شرایط ویژهشوند؛ اینان گرفتار شرایط شدهبا ولیَّ خدا هدایت نمی
آورند اما کار با ولیَّ خدا و یاری رسانیدن آنها به ولیَّ خدا ایمان میتوانند در مسیر عمل گام بردارند.  که دارند نمی

تواند به مقداری که در توان دارد گویند. عذر اینها نیز پذیرفتنی نیست؛ چرا که هر یک از آنها میبه او را ترک می
را رها کند(، کوتاهی  انجام وظیفه نماید، اما اینكه کسی »افسار را بر پشت کوهان بیندازد« )یعنی کار و تالش

 باشد.نتیجه کوتاهی در آنچه خداوند به آن امر فرموده است، می با ولیَّ خداوند و در

 
في وجوب الهجرة وشرائطها: )والهجرة قائمة علی حدها األول ما کان لله في أهل األرض حاجة من مستتر األمة  )علیه السالم(من خطبة أمیر المؤمنین  -1

 . 189غة / خطبة : ومعلنها . ًل یقع اسم الهجرة علی أحد إًل بمعرفة الحجة في األرض، فمن عرفها وأقر بها فهو مهاجر . .( نهج البال
ه ی امیر المؤمنین در واجب بودن هجرت و شرایط آن: »بخشی از خطبه  - ٢ اش باقی است. البته خدا را به مردم روی واجب بودن هجرت بر همان اساس اولیَّ

ت  شود مگر زمین از آنان که ایمانشان را پنهان دارند یا آشكار نمایند نیازی نیست. نام هجرت بر احدی واقع نمی ت خدا در زمین؛ کسی که حجَّ با شناخت حجَّ
 . 189«. نهج البالغه: خطبه ....الهی را شناخت و به او اقرار کرد مهاجر است
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﴿ ُ َ اَن اّللس ََ ُهمر  ُفَو َعنر نر َيعر
َ
ُ أ ََلِنَك َعىَس اّللس

ُ
اً َفأ  : ﴾َغُفوراً  َعُفو 

ََلِنَك َعسَََ ﴿
ُ
ك منهمخ فهم على : فهم مسََتحقون للعقابخ َالعفو َاملغفرة ملن لم يشََر﴾…   َفأ

ََر يف العَملخ َأَما ترك الوفَية لولي اهلل أَ تولي غْيه  الوفَية َلكنهم ف يعملونخ َفاملغفرة ملن يقصََ
 فهي شرك َالشرك ف يغتفر.

 است(.باشد که خدا عفوشان کند که خداوند عفو کننده و آمرزنده  ﴿

اند. کسانی از آنها است که مشرک نگشته: آنها مستحق عقاب هستند و عفو و آمرزش از برای  (باشد که....  ﴿
اند. پس آمرزش برای کسی است که در انجام وظیفه شان را به انجام نرسانیدهاند ولی وظیفهآنها بر وًلیت

کوتاهی کرده است. اما ترک گفتن وًلیت ولیَّ خدا یا پذیرفتن وًلیت غیِر او، شرک است و شرک آمرزیده 
 شود.نمی

َمنر ُيَهاِجرر يِف ﴿ ُرجر ِمنر بَيرِتِه ُمَهاِجراً ََ َمنر َيخر ََ َعًة  َََ سَ ََ ررِض ُمَراَغماً َ ِثْياً 
َ ِ َيِجدر يِف األر يِل اّللس َِ َََ  سَ

ُ َغُفوراً َرِحيماً  َ اَن اّللس ََ  ِ َُرُه َعَلى اّللس جر
َ
َقَع أ ََ ُت َفَقدر  َور هُ املر ِر ر َرُسوِلِه ثُمس ُيدر ََ  ِ  . (1)﴾ِإَلى اّللس

هِ َوَمنآ ُيَهاِج ﴿
َّ
، (٢)ولي الله هو سبیل الله    :﴾رآ ِفي َسِبيِل الل ، فمن یهاجر فیه إلی الله یجد سعة وعطاءا عظیماا

، کمالك األشتر کان علی بعد مئات الكیلو مترات عن )علیهم السالم(ویعطیه الله کما أعطی األنبیاء والمرسلین
، ثم یجلس في اللیل یبكي فیسأله أصحابه، فیقول: أبكي ألني أسمع مناجاة )علیه السالم(علي بن أبي طالب  

 ، فقد ُفتح لمالك في ملكوت السماوات کما ُفتح لألنبیاء والمرسلین.)علیه السالم(علي 

ها خواهد یافت و هر کس های بسیار و گشایشد، روی زمین برخورداریآن کس که در راه خدا مهاجرت کن﴿
ی خویش بیرون آید تا به سوی خدا و رسولش مهاجرت کند و آنگاه مرگ او را دریابد، مزدش بر که از خانه

 ( 3)(.ی خداوند است، و خداوند آمرزنده و مهربان استعهده

 
 . 100النساء :  -1
: ). . .  )علیه السالم(في قوله تعالی : " اتخذوا أیمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله "، قال  )علیه السالم(عن محمد بن الفضیل، عن أبي الحسن الماضي  -٢

 . 91ح 433 - 43٢ص 1والسبیل هو الوصي، إنهم ساء ما کانوا یعملون . .( الكافي : ج
 . 100نسا:  -3
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همان سبیل خدا است؛ کسی که با او به سوی خدا مهاجرت : ولیَّ خدا  (آن کس که در راه خدا مهاجرت کند  ﴿
و فرستادگان عطا  )علیهم السالم(یابد، و خداوند به او همچون پیامبرانکند، گشایش و عطایی عظیم می

بود ولی شبانگاه )علیه السالم(طالب فرماید؛ همانند مالک اشتر که صدها کیلومتر دورتر از علی بن ابیمی
)علیه گریم زیرا مناجات علیگفت: میپرسیدند و او میکرد یارانش از او علت را میینشست و گریه ممی

ها گشوده شد، همان طور که برای انبیا و مرسلین شنوم. آری، برای مالک در ملكوت آسمانرا میالسالم(
 گشوده شده بود.

ُرجر ِمنر بَيرِتهِ ﴿ َمنر َيخر  وت نوعان: بيته: جسمهخ أي من يخرج من جسمهخ فامل ﴾ََ

اش یعنی جسمش؛ یعنی کسی که از جسمش خارج شود. : خانه(ی خویش بیرون آیدو هر کس که از خانه  ﴿
 مرگ بر دو نوع است:

)نوع مْموم( َ و جعل الجسد تابوتاً للرَح بَتلاع الهوى َعلادة األنا َحب الدنيا َموافة عدَ  -1
اهلل َمعادة َلي اهلل َتقمص مقامه  ما يفعل العلماء غْي العاملنيخ قال أمْي املؤمنني علي بن أبي 

َأضاليل من ضالل. : )َ خر قد تسمى عاملاً َليس بهخ فاقتَس جهائل من جهالخ  )علیه السالم(طالب  
َنصب للنا  شر اً من حلائل غرَر َقول زَرخ قد حمل الكتاب على  رائهخ َعطف الحق على  
أ وائهخ يؤمن من العظائمخ َيهون  لْي الجرائمخ يقول أقف عند الشلهات َفيها َقعخ َأعجل اللدع 

القلب قلب حيوانخ ف يعرف باب الهدى   ف باب العمى  َبينها اضطجعخ فالصورة صورة إنسانَ  فيتلعهخَ 
فيصد عنهخ فْلك مي  األحياء. فأين تْ لونخ َأنى تؤفكونخ َاألعالم قائمةخ َاآليات َاضحةخ 
َاملنار منصوبة. فأين يتاه بكمخ بل  يف تعمهون َبينكم عسة نَيكم َ م أزمة الحقخ َأعالم 

  هيم العطا .الدينخ َألسنة الصدلخ فأنزلو م بأحسن منازل القر نخ َردَ م َرَد ال 

نوع ناپسند و مذموِم مرگ؛ مرگی است که در آن، با پیروی از هوا و هوس، پرستش من، عشق به دنیا،  -1
عمل چنین همان گونه که علمای بیدوستی با دشمن خدا و دشمنی با ولیَّ خدا و به خود بستن مقام او ـ

 فرماید: می)علیه السالم(طالب ابیگرداند. امیر المؤمنین علی بن کنند بدن را تابوت روح میمی

ا از دانش بی ها را از جمعی نادان فرا ای از نادانیبهره است، دسته و دیگری که او را عاِلم )دانشمند( نامند امَّ
های های غرور و گفتههایی از طناب گرفته، و مطالب گمراه کننده را از گمراهان آموخته، و به هم بافته، دام
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های دهد، و حق را به هوسهای خود تطبیق میسر راه مردم افكنده، قرآن را بر امیال و خواستهدروغین بر 
عا میسازد، و جرایم بزرگ را سُبک جلوه میکند.مردم را از گناهان بزرگ ایمن میخود تفسیر می کند دهد. ادَّ

ا در آنها غوطه می ها دورم، ولی در آنها غرقه گشته د از بدعتگویخورد. میاز ارتكاب به ُشبهات پرهیز دارد امَّ
شناسد که از آن سو ی انسان، و قلبش قلب حیوان درنده است، راه هدایت را نمیی ظاهر او چهرهاست. چهره

روید؟! چرا ای است در میان زندگان. به کجا میداند که از آن بپرهیزد، پس مردهبرود، و راه خطا و باطل را نمی
های هدایت های آن آشكار است. با اینكه چراغهای حق برافراشته و نشانهشوید؟! پرچممیاز حق منحرف 

روید؟! چرا سرگردانید در حالی که عترت پیامبر شما در میان شما روشنگر راهند، همچون گمراهان به کجا می
اند! پس باید تی و راستگویانهای راساند! پیشوایان دین، زباناست؟! در حالی که آنها زمامداران حق و یقین

 در بهترین منازل قرآن جایشان دهید و همانند تشنگانی که به سوی آب شتابانند، به سویشان هجوم برید.

إنه يموت من مات منا َليس  )صََََل  اهلل علیه َ  له َ سََََلم(  أيها النا  خَْ ا عن خاتم النَيني
ف تعرفونخ فََن أ   الحق فيمَا تنكرَنخ  بميَ خ َيللى من بلي منَا َليس بلَالخ فال تقولوا بمَا

الثقَل األ ربخ َأترك فيكم الثقَل  ا  و. ألم أعمَل فيكم َب َاعَْرَا من ف حجَة لكم عليَهخ َأَن
األَصغرخ َر زت فيكم راية اإليمانخ ََقفتكم على حدَد الحالل َالحرامخ َألََستكم العافية 

ََخ فال َمن عََدَليخ ََفرشَََََتكَم امَلَعرَف َمن َقوَلي ََفَعَليخ َأرَيَتكَم  َرا َئم األَخالل َمن َنف ََ
ََرخ َف تتغلَغل إلَيه الفكر )منَها( حىت يظن الظَان أن  ََتعملوا الرأي فيَما ف َيدرك قعره اللصََ تسََ
ََوطها َف  ََفو اخ َف يرفع عن  ْه األمة سََ الدنيا معقولة على بين أمية تمنحهم در اخ َتورد م صََ

ََيفهَاخ َ َْب الظَان لَْلَكخ بَل  ي مجَة من لَْيَْ العيش يتطعمونهَا ب ر َة ثم يلفظونهَا سََ
 . (1)جملة(

میرد آنكه از ما بمیرد اما عبرت گیرید و بدانید که می )صلی الله علیه و آله و سلم(ای مردم از خاتم النبیین
دانید بر مرده نیست، و فرسوده خواهد شد آنكه از ما فرسوده شود در حالی که فرسوده نیست، پس آنچه را نمی

شناسید و بر آنكه حجتی ندارید معذور بدارید و حق در آن چیزی است که شما نمیزبان نرانید؛ چرا که بیشتر 
آن شخص، من هستم. مگر من در میان شما براساس ِثقل اکبر )قرآن( عمل نكردم و ِثقل اصغر )عترت پیامبر( 

مرز حالل و  را در میان شما باقی نگذاردم؟! مگر من پرچم ایمان را در بین شما استوار نساختم و از حدود و
آگاهیتان ندادم؟! مگر پیراهن عافیت را با عدل خود بر اندام شما نپوشانیدم و نیكی ها را با اعمال و گفتار حرام 

خود در میان شما رواج ندادم و ملكات اخالق انسانی را به شما نشان ندادم؟! پس وهم و گمان خود را در آنجا 
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فكرتان توانایی تاختن در آن را ندارد، به کار نگیرید، تا آنكه برخی  کند، وکه چشم دل ژرفایش را مشاهده نمی
ه شد، و همهاز شما گمان می ها را افزون به آنها سپرده و آنها را از  ی خوبیبرند که دنیا به کام بنی امیَّ

ت کنار نخواهد رفت. کسانی که سرچشمه چنین ی خود سیراب کرده، و تازیانه و شمشیرشان از سر این امَّ
ه تنها جرعهاندیشند دروغمی تی آن را میگویند؛ چرا که سهم بنی امیَّ ت بخش است که مدَّ مكند ای از زندگی لذَّ

 (1)ریزند.ی آنچه را که نوشیدند بیرون می سپس همه

: )صََل  اهلل علیه َ  له َ سََلم( )نوع ممدَح( َ و افرتقاء بالرَح عن الجسََدخ قال رسََول اهلل   -2
ََْي على األرض فلينظر إلى علي بن أبي طَاَلب  (خ ََقال )علَیه السََََالم()من أراد أن ينظر إلى مَي  يسََ

خ أي إن  رَحه معلقة باملء األعلىخ بل إن من  (2): )إنما  ن  جاراً جاَر م بدني أياماً()علیه السََالم(
ََالم(منني يموت بهَْا املوت املمَدَح حْي َإن مَات بَدنَهخ َقَد مرس يف  الم أمْي املؤ قول  )علیَه السََ

   )صَل  اهلل علیه َ  له َ سَلم(: )أيها النا  خَْ ا عن خاتم النَيني )صَل  اهلل علیه َ  له َ سَلم(الرسَول  
إنه يموت من مات منا َليس بمي  َيللى من بلي منا َليس بلال فال تقولوا بما ف تعرفون. فَن أ   

  ه(.الحق فيما تنكرَن َاعْرَا من ف حجة لكم علي

)صلی الله علیه و آله باشد. پیامبر خدای مرگ؛ که همان ارتقای روح از جسد مینوع ممدوح و پسندیده -٢
)علیه روند بنگرد، به علی بن ابی طالب ای که بر زمین راه میهر کس بخواهد به مرده(فرمود:  و سلم(
((نیز فرمود: )علیه السالم(نگاه کند( حضرت علیالسالم( ما کنت جاراا جاورکم بدني ایاماا )من فقط  ( 3)إنَّ
ق داشت. آری کسی که ای بودم، که چند روزی بدنم در کنار شما زیست(؛ یعنی روح او به مأل اعلی تعلَّ همسایه

)صلی الله علیه و آله و میرد، زنده است حتی اگر جسمش مرده باشد. سخن رسول خدابا این مرِگ پسندیده می
)صلی الله علیه و آله و گوید: »ای مردم از خاتم النبیینچنین می)علیه السالم(در کالم امیر المؤمنین سلم(
ه از ما بمیرد اما مرده نیست، و فرسوده خواهد شد آنكه از ما فرسوده میرد آنكعبرت گیرید و بدانید که می  سلم(

تر حق در آن چیزی است دانید بر زبان نرانید؛ چرا که بیششود در حالی که فرسوده نیست، پس آنچه را نمی
 شناسید و بر آنكه حجتی ندارید معذور بدارید«.که شما نمی
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تُ ﴿ َور هُ املر ِر َر در ََمَهخ  َاجرت يف أرض اهلل ﴾ثُمس يَُ : أي إن  رَحَه  َاجرت إلى اهلل َتر َ  جسََ
 الواسعةخ َ اجرت يف سَيل اهللخ أَ قل   اجرت يف َلي اهلل إلى اهلل. 

: یعنی روح او به سوی خدا مهاجرت کند و بدنش را ترک نماید؛ روح او در زمین  (آنگاه مرگ او را دریابد ﴿
توان گفت: با ولیَّ خدا به سوی خدا مهاجرت کرده خدا هجرت کند یا میپهناور خدا مهاجرت نماید و در راه 

 است.

﴿ ِ ُرُه َعَلى اّللس جر
َ
َقَع أ ََ  ؛ ألنه  اجر إلى اهللخ فأجره على من  اجر له.﴾َفَقدر 

؛ چرا که او به سوی خدا هجرت کرده، پس پاداشش با کسی است که به   ﴾ ی خداوند استمزدش بر عهده  ﴿
 ده است. سویش مهاجرت کر 

****** 

نُفِسِهْم ﴿ی : آیه۱۵۰پرسش 
َ
ْسَرُفوا َعَلی أ

َ
ِذیَن أ ْل َیا ِعَباِدَي الَّ

ُ
 ﴾ق

ِ ِإنس ﴿: قال تعالى: ۱۵۰  /سََؤال َمِة اّللس َنُطوا ِمنر َرحر ِهمر ف َتقر نرُفسََِ
َ
َرُفوا َعَلى أ سََر

َ
يَن أ ِْ
ُقلر َيا ِعَلاِدَي الس

نُوَب َجِميَعاً ِإنَس  ُّْ ِفُر اَل َ َيغر ِحيمُ اّللس ََ ِمُنوا ﴿ََقال تَعالى:   .(1)﴾هُ ُ َو الرَغُفوُر الرس  ِ ِجيُلوا َداِعَي اّللس
َ
ا أ َمنََ ا َقور يََ

ِليمٍ 
َ
اٍب أ َْ ُ مر ِمنر َع ُيِجرر ََ ِفرر َلُكمر ِمنر ُذنُوِبُكمر   . (2)﴾ِبِه َيغر

 فكيف الجمع بني افثنني ؟خ  َالثانية بلعض الْنوب خ فاآلية األَلى تعد بمغفرة جميع الْنوب

اید، از رحمت خدا مأیوس بگو: ای بندگان من که به زیان خویش اسراف کرده)فرماید:خدای متعال می
ای قوم ما، این  ﴿فرماید:و نیز می ، (3)﴾آمرزد؛ او آمرزنده و مهربان استی گناهان را میمشوید زیرا خدا همه

به خدا را پاسخ گویید و به او ایمان بیاورید تا خدا از گناهانتان بیامرزد و شما را از عذابی دردآور  یکنندهدعوت 
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توان دهد و دومی، برخی گناهان را. چطور میی گناهان را میی غفران همهی اول وعدهآیه  (1)(.در امان دارد
 این دو آیه را با یكدیگر جمع کرد؟

 الرحيم : بسم اهلل الرحمن الجواب

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

َََيل براءة اَلَْمة  َََحابَهاخ َتحصََ اَلْنوب بينكم َبني العَلاد ف تغتفرخ إف َبََعادة الحقول إلى أصََ
ِفرر َلُكمر ِمنر ُذنُوِبُكمر ﴿منهمخ  َْا قَانون عَام  ا  ﴾خَيغر هخ أَم ْنوب اليت بينكم َبيَن أي يغفر اهلل اَل

َََحابَهاخ َيف دَعاء يوم افثنني َََيل براءة اَلَْمةخ َإَعادة الحقول ألصََ  اَلْنوب مع العَلاد فالَبد من تحصََ
ََالم(،مام زين العابدين  ل ََألك يف مظالم علادك عنديخ فأيما علد من عليدكخ أَ  …)  :)علیه السَ َأسَ

لمتها إياه يف نفسََه أَ يف عرضََه أَ يف ماله أَ يف أ له ََلدهخ أَمة من إمائك  ان  له قللي مظلمة  
ََََية َغائَلاً   ةأَ غيَلة اغتََته بَهاخ أَ تَحاَمل علَيه بمَيل أَ  وىخ أَ أنفَ   َان أَ   أَ حمَية أَ رَياء أَ عصََ

خ فقَصرت يديخ ََضال ََسعي عن رد ا إليهخ َالتحلل منه. فأَسألك يا من  ان أَ ميتاً   خ َحياً َشا داً 
 ي مسَتجيلة ملشَينتهخ َمسَرعة إلى إرادته أن تصَلي على محمد َ ل محمدخ َأن يملك الحاجات َ

ترَضيه عين بما َشئ خ َتهب لي من عندك رحمة إنه ف تنقَصك املغفرةخ َف تَضرك املو لة يا أرحم 
  .(2)الراحمني(

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل   محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
ی حقوق به صاحبان آنها و بری کردن شود مگر با اعادهگناهانی که بین شما و بندگان است بخشیده نمی

ی است  ه از ایشان. این یک قانون کلَّ یعنی خداوند گناهانی را که بین  ؛ (تان بیامرزدخدا از گناهان)که: ذمَّ
ه و اما برای بخشش گناه مربوط به بندگان، چاره بخشد،خودتان و او است می ای جز به دست آوردن برائت ذمَّ

است )علیه السالم(ی حقوق به صاحبان آنها نیست. در دعای روز دوشنبه که منسوب به امام زین العابدیناعاده
 آمده: 
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د ِمنر َعِلَيدِ  يَُّما َعلَر
َ
أ ِديخ فََ لََُك يِف َمَظاِلِم ِعَلاِدَك ِعنَر

َ
أ سََََر
َ
أ ََ انََ ر لََهُ ِقَلِلي ....  ة ِمنر إَمآئََِكخ  ََ مََ

َ
َر أ
َ
َكخ أ

َلْة ا َر َغير
َ
َلِدِهخ أ ََ ََ ِلِه   ر

َ
َر يِف أ
َ
َر يِف ماِلِهخ أ

َ
ِضِهخ أ َر يِف ِعرر

َ
ِسِهخ أ ُتها إيساُه يِف نَفر َلَمْة َ َلمر َر َتحاُمْل َمظر

َ
َرَتهُ ِبهاخ أ َت غر

َر 
َ
نََفةخ أ
َ
َر أ
َ
َر َ َوًىخ أ

َ
ل أ ِه ِبَمير تاًخ َعَلير َر َميِّ

َ
اً  اَن أ َحي  ََ َر شََاِ داًخ 

َ
يسة غاِئلاً  اَن أ َِ َر َعصَََ

َ
َر ِريآءخ أ

َ
ةخ أ َحِميس

ِ يَ  ََ ِلُك الرحاجاِتخ  لَُك يا َمنر َيمر
َ
أ سََََر
َ
هُ. َفأ التسَحلُِّل ِمنر ََ ِهخ  ِعي َعنر َردِّ ا إَلير سََََر َُ ضََََاَل  ََ َرتر َيِديخ   َفَقصََََُ

رِ  ََر ُمسَ ََ يسِتِهخ  ََِ َتِجيَلْة مِلَشَ ََر َيهُ َعينِّ ِبما ُمسَ ََِ ضَ نر ُترر
َ
أ ََ د خ  ََ ِل ُمَحمس د  لَِّي َعَلى ُمَحمس َََ نر ُتصَ

َ
َعْة إلى إراَدِتِهخ أ

َحَم الرس  رر
َ
ِ َلُة يا أ َك املَور ف َتُضرُّ ََ ِفَرةُخ  َغر ُقُصَك املر َمًةخ إنسهُ ف َتنر ِدَك َرحر َتَهَب ِلي ِمنر ِعنر ََ  (1).اِحِمنيَ ِشئرَ خ 

ای از بندگانت و هر نمایم، پس هر بندهحقوق بندگانت را که بر عهده دارم از تو درخواست می... و ادای 
اش یا فرزندش کنیزی از کنیزانت که او را نزد من حقی پایمال شده باشد که در آن به جان یا آبرو یا مال یا خانواده

ب بر  ام یا به میل خود یا خواهشام یا غیبتی از او کردهستم روا داشته ر یا غضب یا خودنمایی یا تعصَّ دل یا تكبَّ
رسد ام، این بنده یا کنیزت غایب باشد یا حاضر، زنده باشد یا مرده، و دستم کوتاه شده و وسعم نمیاو باری نهاده

ت از او، از تو می خواهم ای کسی که رفع نیازها در اختیار او است، و آن حاجات از پرداخت آن حق یا طلب حاللیَّ
ت او اجابتدر   اش شتابانند که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و آن بنده پذیر و به جانب ارادهمقابل مشیَّ

ام هر گونه که خواهی از من راضی گردانی و از جانب خود مرا رحمت عطا فرمایی، چرا را که بر او ستمی کرده
 ترین مهربانان! بانکه آمرزیدن از تو نكاهد و بخشیدن به تو زیان نرساند، ای مهر

ََلَحاَنهخ بَ  ن يكون  و اَلْي يعَيد أأي يغفر لكم بينكم َبني العَلاد َباَلدَعاء َالتوسََََل إلَيه سََ
َ ْا  و القانون الخاص )َبه يصََلح غفران   خَقصََرت يدي(  يالحقول إلى أصََحابها )إذا ضََال َسََع

 الْنوب جميعاً(.

ل به درگاه او مییعنی خدای سبحان گناهانی که بین شما و بندگان است را با دع آمرزد، به این صورت ا و توسَّ
گرداند )اگر وسعم نرسد و دستم کوتاه شده باشد( و این یک قانون ویژه و که او حقوق را به صاحبان آنها برمی

 .(شودی گناهان آمرزیده میو با او همه)خاص است: 

ناً َمنر َذا الس ﴿قال تعالى:   خَ ناك طريق لغفران الْنوب جميعاً يسََْي ضََاً َحسَََ َ َقرر ِرُض اّللس ي ُيقر ِْ
َجُعونَ  ِه ُترر ِإَليَر ََ ُن  ََُ َرسََ َي ََ ِلُض  ُ َيقر اّللس ََ اَفاً َ ِثَْيةً  عََ ََر ضََ

َ
هُ لََهُ أ اِعَفَ )علیهم خ َعن أَ ل اللَي  (2)﴾َفُيضََََََ
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 ي: )يف صََََلة الرحمخ َالرحم رحم  ل   )علیهم السََََالم(  خ َعنهم  (1) ي: )يف صََََلة اإلمام( السََََالم(  
قرض له سََلحانه َتعالى َ و   بأنهافصََلة اإلمام يعرب عنها اهلل سََلحانه َتعالى    .(2)محمد خاصََة(
َالجهاد بني يديه  منها: الصَلة باملالخ َالصَلة بالعمل معه َصَلة اإلمام تكون بصَور:خ الْي يسَدده
 .)علیه السالم(َالسنان إلثلات حقه باللسان 

کیست که به خدا  ﴿فرماید: ی گناهان وجود دارد. خداوند متعال میدر اینجا راه آسانی برای بخشایش همه
قرض نیكو دهد تا خدا بر آن چند برابر بیفزاید؟ خدا تنگدستی دهد و توانگری بخشد و شما به سوی او 

 (3)(.گردیدبازمی

)علیهم آنهااست و همچنین از    (ی امامدرباره صله)روایت شده است که این آیه    )علیهم السالم(از اهل بیت
ی رحم است و منظور از رحم، به طور خاص َرِحم آل محمد درباره صله)روایت شده است که:  السالم(

ی امام به عنوان قرض دادن به خودش یاد کرده و این خداوند است که این . خدای سبحان از صله(باشدمی
 پردازد. بدهی را می

ََل من إعطاء املال لهأَأ يد   ََانخ َربما  ؛ن العمل مع اإلمام أفضََ ََد اإلنسََ ألن العمل ير ق جسََ
  ان فيه  الك جسده إذا جا د بني يدي اإلمام باللسان َالسنان.

ی ی با کار کردن به همراه او، و صلهی با مال، صلههای مختلفی دارد، از جمله: صلهی امام صورت صله
 .)علیه السالم()گفتار و عمل( برای اثبات حق امام شمشیرو  جهاد در پیشگاه او با زبان

فكم  ي الرحَمة عظيَمة إذا  َان الحَجة بني أ هر الَنا خ حَيث ُفتح َ ْا الَلاب العظيمخ َ و 
َََلة اإلَمام أ ََالم(ن يكون اإلنسََََان بصََ قرض اهللخ فيقف يوم القَياَمة بني َيدي اهلل أَقد   )علَیه السََ

عَند اهلل  اً ألن َله قرَضََََ  ؛لُغفرت َله اً العَلد لو َجاء بَعدد رَمال الرب ذنوبَ فيوفَيه اهلل َ ْا القرضخ ََ ْا 
فيسدد اهلل جميع ديون  ْا العلدخ  خه بال حسابؤديان يوم الدينخ َ و يعطي الكثْي بالقليلخ َعطا
 َذنوبه مع العلادخ َيدخله الجنة بغْي حساب.
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ت کنم که کار کردن با امام برتر از دادن مال به او تأکید می است زیرا کار کردن، جسم آدمی را به مشقَّ
 جهاد کند، چه بسا به از بین رفتن جسمش منجر شود. شمشیراندازد و اگر در پیشگاه امام با زبان و می

ت بین مردم )ظاهر( باشد؛ چرا که باب عظیمی گشوده می شود؛ بنابراین چه رحمت عظیمی است که حجَّ
ایستد و دهد و روز قیامت در پیشگاه خدا می، به خداوند قرض میلسالم()علیه ای امامبابی که انسان با صله

های بیابان با خود گناه آورده گرداند و اگر این بنده به تعداد شنخداوند این قرض را تمام و کمال به او بازمی
ین، قرضی است و خداباشد، برای او بخشیده می ان یوم الدَّ در مقابل اندک و  شود؛ از برای او نزد خداونِد  دیَّ

های این بنده شمار است. خداوند تمام بدهینماید )یعطی الكثیر بالقلیل( و عطای او بیناچیز، بسیار عطا می
 نماید. حساب به بهشت واردش میکند و بیاو بوده است را تسویه میگردن و تمام حقوقی که از بندگان بر 

****** 

اَل َیا﴿ یسؤال از آیه :۱۵۱پرسش 
َ
ِبَعِن  ق ًلَّ َتتَّ

َ
وا * أ ْیَتُهْم َضلُّ

َ
 ..﴾.َهاُروُن َما َمَنَعَك ِإْذ َرأ

ِري﴿: قال تعالى:  ۱۵۱  /سؤال مر
َ
َفَعَصيرَ  أ

َ
فس َتتسِلَعِن أ

َ
َتُهمر َضلُّوا * أ ير

َ
. (1)﴾َقاَل َيا َ اُرَُن َما َمَنَعَك ِإذر َرأ

ََورة األعراف سا َرَجَع ُموىَس ِإَلى ﴿  :َيف سََ مَل ِدي ََ ُتُموِني ِمنر بَعر َما َخَلفر َََ فاً َقاَل ِبئرسََ ََِ سََ
َ
َلاَن أ ََر ِمِه َغضََ َقور

مس ِإنس الر 
ُ
اَل ابرَن أ ِه قََ ُه ِإَليَر ِه َيُجرُّ ِخَي

َ
ِ  أ
ر
َْ ِبَرأ خََ
َ
أ ََ لرَواَح 
َ لرَقى األر
َ
أ ََ َر َربُِّكمر  مر

َ
َعِجلرُتمر أ

َ
َعُفونِي أ ََر َتضََ ََر َم اسََ َقور

ِم ر  ُتلُونَيِن َفال ُتشر َ اُدَا َيقر امِلِنيَ ََ
ِم الظس َعلريِن َمَع الرَقور ف َتجر ََ َداَء  عر

َ   .(2)﴾ ِبَي األر

ََؤال: َ ل خَالف َ ارَن  ََالم(السََ ََالم(أمر موىس  )علَیه السََ حىت جَعل موىس يرجع  )علَیه السََ
 على أخيه َيعامله بهْه القسوة؟ اً غضلان

شوند، * چرا از گمراه می  گفت: ای هارون! چه چیزی مانعت شد هنگامی که دیدی  ﴿فرماید: حق تعالی می
چون موسی خشمگین و  ﴿ی اعراف:و در سوره ،(3)(من پیروی نكردی؟ آیا از فرمان من سرپیچی کرده بودی؟

اندوهناک نزد قوم خود بازگشت، گفت: در غیبت من، چه بد جانشینانی بودید؛ چرا بر فرمان پروردگار خود پیشی 
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ِر برادرش را گرفت و به سوی خود کشید. هارون گفت: ای پسر مادرم، گرفتید؟! و الواح را بر زمین افكند و س
 ( 1)(.کارانم میاور!کام مكن و در شماِر ستماین قوم مرا زبون یافتند و نزدیک بود مرا بكشند، مرا دشمن

)علیه کرده بود که موسی مخالفت )علیه السالم(با فرمان موسی)علیه السالم(هارون سوال: آیا
 کند؟رود و با چنین خشونتی با او برخورد میاینگونه با خشم به سراغ برادرش میالسالم(

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

وىس  فأما غضَََب م  خ َ ال ما معصَََوم.)علیه السَََالم(نيب ََيص موىس   )علیه السَََالم( ارَن 
فكان على قومه الْين ضَلوا َاتلعوا السَامريخ َلم يكن غاضَلاً على من بقي على   )علیه السَالم(
ََالم(الحق مع َ ارَن  ه السََ هِ : ﴿خ أَما اآلَية)علَی ُه ِإَليَر ِه َيُجرُّ ِخَي

َ
ِ  أ
ر
َْ ِبَرأ خََ
َ
أ ا  ﴿ :خ َاآلَية(2)﴾ََ اَل يََ قََ

فس 
َ
َتُهمر َضلُّوا * أ ير

َ
يِس َ اُرَُن َما َمَنَعَك ِإذر َرأ

ر
ف ِبَرأ ََ َييِت  ْر ِبِلحر ُخ

ر
مس ف َتأ
ُ
ِري * َقاَل َيا ابرَن أ مر

َ
َفَعَصيرَ  أ

َ
 َتتسِلَعِن أ

ِلي ُقبر َقور َلمر َترر ََ رائيَل  َ بَيِن ِإسر َ  بَنير قر نر َتُقوَل َفرس
َ
 . (3)﴾ِإنِّي َخِشيُ  أ

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد لله رب العالمین، و صلی الله   علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
)علیه بود و هر دو معصوم بودند. موسی)علیه السالم(پیامبر و وصیَّ حضرت موسی)علیه السالم(هارون
بر حق )علیه السالم(بر قوم خود که گمراه و پیرو سامری شدند خشم گرفته بود و بر کسانی که با هارونالسالم(

فت: گ﴿ی  آیهو    ،  (4) ﴾و سِر برادرش را گرفت و به سوی خود کشید  ﴿ی  آیهاستوار مانده بودند خشمگین نشد. اما  
شوند، * چرا از من پیروی نكردی؟ آیا از فرمان ای هارون! چه چیزی مانعت شد هنگامی که دیدی گمراه می
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ا بگیر و نه سرم را! ترسیدم بگویی: میان بنی پسر مادرم! نه ریش مر من سرپیچی کرده بودی؟ * گفت: ای 
 (1)(.اسرائیل جدایی افكندی و گفتار مرا رعایت نكردی

)علیََه خََْ موىس أَفَ  الََدين َالتقوى. اآليتني يعين األفكََارخ َاللحيََة تعين ليتفََالرأ  يف  
اد موىس َأر   خطريقته يف معالجة  ْه الفتنة  مناقشتهخ َسؤاله عن    َلحية  ارَن يعينأبر  السالم(

ََالم( ه السََ ََرائَيل  )علَی الجَة َ ارَن أأن يَني  للين إسََ ََالم(ن مَع ه السََ للفتَنة يف تَلك املرحَلة  )علَی
ُتلُونَيِن ﴿ألنه اسَََتخدم التقية:   ؛صَََحيحة َ اُدَا َيقر ََ َعُفوِني  َتضَََر َم اسَََر حىت يرجع موىس   ﴾ِإنس الرَقور
 السامري إمام الضاللة.  َالقضاء علىخ فيكون الحل باستنصال جَْر الفتنةخ )علیه السالم(

باشد. پس گرفتن سر و هم به معنای دین و تقوا می (ریش)ها، و در هر دو آیه یعنی افكار و اندیشه (رَس )
برای درمان و رویارویی با  خواستن راه حلیعنی بحث و مناقشه با او و )علیه السالم(ریش هارون توسط موسی

بنی اسرائیل نشان دهد که رفتار و برخورد خواست به میه السالم()علی. حضرت موسیاست این فتنه
ه را به کار گرفته بود  )علیه السالم(هارون این قوم مرا  ﴿با این فتنه در آن مرحله درست بوده است؛ چرا که او تقیَّ

ود از ریشه کن بازگردد. بنابراین راه حل عبارت ب)علیه السالم(تا موسی ،﴾ زبون یافتند و نزدیک بود مرا بكشند
 کردن فتنه و نابود ساختن سامرِی پیشوای گمراهی. 

ر  ارَن أن عودة  عن املواجهةخ بل تراجع ايجابي اً سللي اً التقية  نا ليس  تراجع خَطلعاً  حيث قدس
)علیه ن مواجهة الضالني مع َجود موىس أقريلة جداًخ لن تجوز األيامخ  ما  )علیه السالم(موىس 
من أتلاع السامري سيس ون ضاللتهمخ ألنهم يعتقدَن    اً ألن  ثْي  ؛ستكون بخسائر أقل  السالم(
رائيلخ ﴿)علیه السالم(بموىس  َ بيَِن ِإسر َ  بَنير قر نر َتُقوَل َفرس

َ
 .  ﴾ِإنِّي َخِشيُ  أ

هارون   باشد؛ چرا کهاز رویارویی نیست بلكه عقب نشینی ایجابی می  منفیطبیعتاا تقیه در اینجا، عقب نشینی  
رود. عالوه بر این، بسیار نزدیک است و از چند روز فراتر نمی)علیه السالم(برآورد کرده بود که بازگشت موسی

های کمتری به دنبال دارد؛ زیرا در آن صورت خسارت )علیه السالم(رویارویی با گمراهان در حضور موسی
اعتقاد )علیه السالم(آنها به موسی کشیدند؛ چونبسیاری از پیروان سامری دست از گمراهی خویش می

 . ﴾ترسیدم که بگویی: میان بنی اسرائیل جدایی افكندی  ﴿: داشتند
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 خ)علیه السَالم( عندما ناقش  ارَن    )علیه السَالم(َمع  ْا الليان على رؤَ  األشَهاد من موىس 
ََالم(ن اليهود يتهمون إلى اليوم  َارَن َفَ  ََب علَادة القوم للعجَل)علیَه السََ ََ ه سََ أَن َيف التوراة  خخ َب

 .(1)املوجودة نصوص محرفة تشْي إلى  ْا املعي اللاطل

کند در برابر بحث می)علیه السالم(هنگامی که با هارون)علیه السالم(با وجود تمام این دًلیلی که از موسی
شد، متهم پرست شدن قوم را به اینكه باعث گوساله)علیه السالم(دیدگان قرار دارد، یهود تا به امروز هارون

ای وجود دارد که به این معنای باطل اشاره های تحریف شدهکنند و در توراتی که در دسترس قرار دارد متنمی
 (٢).نمایدمی

****** 

ْعَرَض َعن ِذْکِري....﴿ی : آیه۱۵۲پرسش 
َ
   ﴾َوَمْن أ

ةً ﴿: قال تعالى: ۱۵۲  /سَؤال نس َلهُ َمِعيشََ َِ ِري َف
َرَض َعنر ِذ ر عر

َ
َمنر أ َم الرِقَياَمِة   ََ ُرُه َيور شَُ نَحر ََ نركاً  ضََ

َمى عر
َ
َِيالً ﴿خ َقال تعالى:  (3)﴾أ  َسَ

لُّ َضَ
َ
أ ََ َمى  عر
َ
ِخَرِة أ َمى َفُهَو يِف اآلر عر

َ
ِه أ ِْ َمنر َ اَن يِف َ  ما الفرل خ  (4)﴾ََ

 بني اآليتني؟

 
ولما رأی الشعب أن موسی قد طالت إقامته علی الجبل، اجتمعوا حول هارون، وقالوا له: هیا، اصنع  1: )3٢فقد جاء في العهد القدیم، سفر الخروج، الفصل  -1

ا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم فأجابهم هارون: انزعو   ٢لنا إلها یتقدمنا في مسیرنا ، ألننا ًل ندري ماذا أصاب هذا الرجل موسی الذي أخرجنا من دیار مصر.  
فأخذها منهم وصهرها وصاغ عجال. عندئذ قالوا: هذه آلهتك یا إسرائیل التي أخرجتك  4فنزعوها من آذانهم، وجاءوا بها إلیه.  3وبناتكم وبنیكم، وأعطوني إیاها. 

فبكر الشعب في الیوم الثاني واصعدوا محرقات وقدموا قرابین  6للرب .  وعندما شاهد هارون ذلك شید مذبحا أمام العجل وأعلن: غدا هو عید 5من دیار مصر. 
من هكذا کالم ما أنزل الله به من سلطان، وًل حول  )علیه السالم(سالم . ثم احتفلوا فأکلوا وشربوا، ومن ثم قاموا للهو والمجون( وحاشا نبي الله األمین هارون 

 وًل قوة إًل بالله العلي العظیم. 
برای  و گفتند: برخیز وی را شده، جمع گرد هارون دیدند اقامت موسی بر کوه به درازا انجامید، قوم چون و  1آمده است: )  3٢هد قدیم ِسفر خروج فصل  در ع  - ٢
گفت:  به ایشان هارون ٢ .است شده چه را او دانیم نمی  آورد، بیرون مصر از سرزمین را ما ـ کهموسیـ مرد این زیرا روی ما بخرامند، پیش که بساز خدایانی ما

 های ایشانگوش در که را های زرینگوشواره قوم تمامِی  پس 3 .بیاورید من نزد کرده، بیرون شما است، دختران و زنان، پسران درگوش که را های طالگوشواره
 اینان خدایان گفتند: ای اسرائیل ایشان و ساخت، شده ی ریختهگوسالهآن،  از ذوب کرد و گرفته، ایشان دست از را آنها و 4آوردند  هارون نزد کرده، بیرون بود

 6باشد. پروردگار می عید گفت: فردا داده، در ندا و کرد گوساله بنا آن پیش مذبحي بدید، را این هارون چون و 5آوردند.  بیرون مصر زمین را از تو که باشند،می تو
(؛ شدند پا بر لعب به جهت و نشستند، نوشیدن و برای خوردن قوم سالمتی آوردند. سپس هدایای و های سوختنی گذاردند،قربانی روز بعد برخاسته، بامدادان و

ة اًل بالله العلیَّ العظیم.   و از ساحت پیامبِر امیِن خدا هارون  چنین سخنانی که خداوند هیچ گواهی برایشان نازل نكرده است، بسی به دور است؛ و ًل حول و ًل قوَّ
 . 1٢4طـه :  -3
 .7٢اْلسراء :  -4
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روز قیامت نابینا و هر کس که از یاد من روی گرداند، زندگیش تنگ شود و در )فرماید:حق تعالی می
 تر استو هر که در این دنیا نابینا باشد، در آخرت نیز نابینا و گمراه ﴿فرماید: و نیز می ، (1)(محشورش سازیم

 ؟این دو آیه با یكدیگر چه فرقی دارند، (٢)(

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َاملهدينيَالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة 

 عمى اللصْيةخ َليس عمى اللصر.: اآليتني يتالعمى يف  ل

 پاسخ:
  بسم الله الرحمن الرحیم 

. والحمد لله  رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
 کور بودن در هر دو آیه، کوری بصیرت است و نه کوری چشم.

َمنر ﴿: َقوَله تَعالى َِيالً ََ َََ  سََ
لُّ ضََََََ
َ
أ ََ َمى  عر
َ
ِخَرِة أ َمى َفُهَو يِف اآلر عر

َ
ِه أ ِْ اَن يِف َ َ أي من  َان  خ﴾ ََ

ََماني  اً ملتفت ََلحانه َتعالى  َغافالً   إلى  ْا العالم الجسَ ل َف يعتقد خ عن ملكوت اهلل سَ ََد  فال يصَ
ََف َبآَيات اهلل امللكوتَية َََماَات خ   َالرؤَيا َالكشََ خ َبل َف يعَمل لالرتَقاء برََحه يف ملكوت السََ

ن  ان  الشَََمس يف إَ  يرى الحق  ألنه ف  ؛فهو أعمى اللصَََْيةخ  فمللغه من العلم  ْه الحياة الدنيا
 رابعة النهار.

این  نظرش بهیعنی کسی که   ،﴾ تر استو هر که در این دنیا نابینا باشد، در آخرت نیز نابینا و گمراه ﴿ی آیه
های ملكوتی خدا از قبیل رؤیا و غافل باشد، نشانهو از ملكوت خداوند سبحان و متعال  باشد عالم جسمانی

ها تالشی باشد و حتی برای ارتقای روحش در ملكوت آسمانکند و به آنها متعقد نمیمكاشفه را تصدیق نمی
نخواهد کرد. منتهای دانش چنین کسی همین زندگی دنیوی است؛ پس او از بصیرت نابینا است؛ چرا که حق 

 ه سان خورشید در وسط روز باشد!بیند حتی اگر برا نمی
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الى: أ ه تَع ِة ﴿َما قوَل اَمَ َم الرِقيََ ُرُه َيور ََُ شََ نَحر ََ نركَاً  َََ ًة ضََ َََ هُ َمِعيشَََ نس لََ َِ
ِري فََ َرَض َعنر ِذ ر عر

َ
َمنر أ ََ

َمى عر
َ
ََمََاَاتخ َ و يرى مََا ف يرى النََا خ أي ﴾خ أ  ن  إ فهي فيمن  ََان قََد ارتقى يف ملكوت السََ

ي اهلل لم يؤمن به حسََداًخ  ما  و حال )بلعم بن باعوراء(خ َلكن عندما بُعث َل  خبصََْيته مفتوحة
ََالم(فقَد  َان يرى مَا تحَ  العر خ َلكنَه لم يؤمن بموىس  هخ َمَال إلى  )علیَه السََ ََداً َل حسَََ

َطانُ ﴿ قال تعالى: خالظاملني ير ََس َلَعهُ الشَ تر
َ
َها َفأ َلَو ِمنر َََ ي  َتيرَناُه  َياِتَنا َفانرسَ ِْ

 الس
َ
ِهمر نََلأ اترُل َعَلير َفَكاَن ِمَن   ََ

ينَ  َِ ا
در ُ نَرُ  ﴿َاآلَيات اليت بَعد َ ْه اآلَية تَني َ ْا املعي:  خ(1)﴾  الرغََ قََ ََ َمى  عر

َ
َتيِن أ رر َََ اَل َربِّ ِلَم َحشََ قََ

َم ُتنرىَس  ِلَك الرَيور َْ  َ ََ َك  َياُتَنا َفَنِسيَتَها  َتتر
َ
ِلَك أ َْ  .(2)﴾بَِصْياً * َقاَل َ 

و هر کس که از یاد من روی گرداند، زندگیش تنگ شود و در روز قیامت نابینا  ﴿اما این سخن حق تعالی 
بیند که مردم ها صعود کرده و چیزهایی میی کسی است که به ملكوت آسماندرباره ، ﴾ محشورش سازیم

ی حسادت به او ایمان بینند؛ یعنی بصیرتش گشوده است ولی هنگامی که ولیَّ خدا مبعوث شود، از رو نمی
دید ولی از روی حسادت، به حضرت عرش را می تحتآورد، همان طور که بلعم بن باعورا اینگونه بود. او نمی

خبر آن مرد را برایشان )فرماید:ایمان نیاورد و به سوی ستمگران متمایل شد. حق تعالی می)علیه السالم(موسی
ی اش افتاد و در زمرهدیم و او از آن علم عاری گشت و شیطان در ِپیبخوان که آیات خویش را به او عطا کرده بو

گوید: ای پروردگار من!   ﴿سازد:  و آیاتی که پس از این آیه وجود دارند، این معنا را روشن می  ،  (3)(گمراهان درآمد

 
: )أنه أعطي بلعم بن باعورا اًلسم األعظم، وکان یدعو به فیستجیب له فمال )علیه السالم(، عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن الرضا 175األعراف :  -1

ر في طلب موسی  إلی فرعون ، فلما مر فرعون في طلب موسی وأصحابه قال فرعون لبلعم: ادع الله علی موسی وأصحابه لیحبسه علینا، فرکب حمارته لیم
ؤمنین؟ فلم یزل فامتنعت علیه حمارته، فأقبل یضربها فأنطقها الله عز وجل فقالت: ویلك علی ماذا تضربني؟ أترید أن أجئ معك لتدعو علی نبي الله وقوم م

شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلی األرض واتبع هواه یضربها حتی قتلها، وانسلخ اًلسم من لسانه، وهو قوله: " فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فكان من الغاوین * ولو 
: فال یدخل الجنة من البهائم إًل ثالثة: حمارة بلعم، وکلب )علیه السالم(فمثله کمثل الكلب إن تحمل علیه یلهث أو تترکه یلهث " وهو مثل ضربه. فقال الرضا 

اا لیحشر قوماا من المؤمنین ویعذبهم، وکان للشرطي ابن یحبه، فجاء ذئب فأکل ابنه أصحاب الكهف، والذئب، وکان سبب الذئب أنه بعث ملك ظالم رجال شرطی
 . 377ص 13فحزن الشرطي علیه، فأدخل الله ذلك الذئب الجنة لما أحزن الشرطي( بحار األنوار: ج

 . 1٢6 –  1٢5طـه :  -٢
کرد و مستجاب  به بلعم بن باعورا، اسم اعظم داده شد. با آن دعا میروایت شده است که فرمود: ) . از حسین بن خالد از ابو الحسن امام رضا175اعراف:  - 3

نش محبوس شوند شد؛ اما به سمت فرعون تمایل پیدا کرد. وقتی فرعون به دنبال موسی و یارانش افتاد، فرعون به بلعم گفت: خدا را دعا کن تا موسی و یارامی
وجل زبان حمار  تا به آنها برسیم. بلعم بن باعورا خرش را سوار شد تا به دنبال موسی برود. خرش از راه رفتن امتناع ورزید. شروع به شالق زدنش نمود. خداوند عزَّ

ر بُمرد. آنگاه اسم اعظم خواهی با تو بیایم تا پیامبر خدا و قوم مؤمنان را نفرین کنی؟! او را آن قدر کتک زد تا خزنی؟ میرا گشود و او گفت: وای بر تو! چرا مرا می
ْیَطاُن َفَكاَن ِمْن اْلَغاِویَن ﴿: فرمایداز زبانش گرفته شد. این سخن خداوند متعال است که می  ْتَبَعُه الشَّ

َ
ْرِض   *َفانَسَلَخ ِمْنَها َفأ

َ
ْخَلَد ِإَلی اأْل

َ
ُه أ َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكنَّ

َبَع َهَواُه َفَمَثُلهُ  ْو َتْتُرْکُه َیْلَهْث  َواتَّ
َ
ی گمراهان درآمد* اگر اش افتاد و در زمرهو او از آن علم عاری گشت و شیطان در پی) ﴾َکَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَلْیِه َیْلَهْث أ

ی خویش رفت. َمَثل او چون مثل آن سگ است که بردیم، ولی او در زمین بماند و از پی هواخواسته بودیم به سبب آن علم که به او داده بودیم به آسمانش می
 . 377ص  13(. بحار اًلنوار: ج و او مصداق همین مثل است( اگر به او حمله کنی زبان از دهان بیرون آرد و اگر رهایش کنی باز هم زبان از دهان بیرون آرد
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ای ما بر تو آمد و تو هچرا مرا نابینا محشور کردی و حال آنكه من بینا بودم؟! * گوید: همچنان که آیات و نشانه
 ( 1)(.شویشان کردی، به همین صورت امروز، فراموش میفراموش

****** 

 : آیا بر ابلیس به خاطر سجده نكردن گناهی وارد است؟۱۵۳پرسش 

خ فَن اآلية تشََْي )علیه السََالم(: لو  ان ذنب إبليس )لعنه اهلل( عدم السََجود آلدم  ۱۵۳  /سََؤال
نسََتطيع أن نقول إنها حجة لهخ َاألمر بالسََجود للمالئكةخ َليس   َليس الجنخ فهل  إلى املالئكة
 الجن؟

بود، خطاب آیه به فرشتگان است و )علیه السالم( سجده نكردن بر حضرت آدم (الله هلعن)اگر گناه ابلیس 
ت و دلیلی برای او مینه جن! آیا می باشد و فرمان سجده کردن خطاب به توانیم بگوییم که آن آیه، حجَّ

 فرشتگان بوده و نه جن؟

 م اهلل الرحمن الرحيمبسالجواب: 

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

ََله ه يف تلك املرحلة ئَ و من املالئكة نتيجة ارتقا خ(2) إبليس )لعنه اهلل( من الجن بحسََََب أصََ
 نه من املالئكة يف تلك املرحلة.أيشمله باعتلار اليت أمر بها املالئكة بالسجودخ فاألمر للمالئكة 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا

 
 . 1٢6و  1٢5طه:  - 1
٢-  

َ
ِه . .( الكهف : قال تعالی : )َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا ْلَِدَم َفَسَجُدوا ِإًلَّ ِإْبِلیَس َکاَن ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن أ ، عن جمیل بن دراج ، عن أبي عبد الله 50ْمِر َربِّ

، قال : سألته عن إبلیس أکان من المالئكة ؟ وهل کان یل )علیه السالم( ي من أمر السماء شیئاا ؟ قال: ) لم یكن من المالئكة، ولم یكن یلي من السماء شیئاا
 . 119ص  11بحار األنوار : جکان من الجن وکان مع المالئكة ، وکانت المالئكة تراه أنه منها، وکان الله یعلم أنه لیس منها، فلما أمر بالسجود کان منه الذي کان(  
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که  ایی ارتقا یافتن به آن مرحلهولی او در نتیجه (1)بر حسب اصل وجودش از جن است (الله هلعن)ابلیس 
شد؛ بنابراین فرمان به فرشتگان او را هم گزاری به فرشتگان رسید، جزو فرشتگان محسوب میفرمان سجده

 شد به این اعتبار که او در آن مرحله در شماِر فرشتگان بوده است. شامل می

ََلحون مالئكََة َفََالجن ُخلقوا مكلفني َفَ  خ ن أطََاعوا اهلل ارتقوا إلى مرتلََة املالئكََة فيصََ
ََلَحاَنه َتَعالى يرتقون حىت يكون اإلنسََََان إحَيث ؛ رتهم أعظمَاألنس فط نهم إذا أَطاعوا اهلل سََ

فاإلنسََان إذا أطاع اهلل  خ(3) )علیهم السََالم(  خ  ما  و حال خلفاء اهلل يف أرضََه (2)  َجه اهلل َيد اهلل
 .)علیهم السالم(يرتقي يف مرتلة أعلى من مرتلة املالئكة 

ف آفریده شده یان، مكلَّ ی یابند و از جملهاند؛ اگر خدا را اطاعت کنند به جایگاه فرشتگان ارتقا میجنَّ
ا اطاعت کنند تا آنجا ها برتر از آنها است؛ زیرا اگر خداوند سبحان و متعال ر گردند. فطرت انسانفرشتگان می
همان طور که وضعیت خلفا و جانشینان خداوند در  (4)،شودکنند که انسان وجه الله و ید الله میارتقا پیدا می

 یابد.ی فرشتگان ارتقا میای واًلتر از مرتبهپس انسان اگر خدا را اطاعت کند، به مرتبه  (5).زمینش اینگونه است

 
ِه فرماید: حق تعالی می - 1 ْمِر َربِّ

َ
و آنگاه که به فرشتگان گفتیم آدم را ) ....َو ِإْذ ُقْلنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا ْلَِدَم َفَسَجُدوا ِإًلَّ ِإْبلیَس کاَن ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن أ

اج نقل شده است: از ابو عبد الله50( )کهف: ابلیس که ازجن بود و از فرمان پروردگارش سربرتافت سجده کردند....سجده کنید، همه جز   (. از جمیل بن درَّ
یان و همراه  داند. اواز مالئكه نیست و از اخبار آسمان چیزی نمیداند؟ فرمود: )پرسیدم: آیا ابلیس از مالئكه است؟ و آیا او از امر و اخبار آسمان چیزی می از جنَّ

(. باشد. وقتی امر به سجده شد، آنچه اتفاق افتاد، از او سر زدی آنها نمیداند که او در زمرهدیدند در حالی که خداوند میبا مالئكه بود. مالئكه او را از خود می
 . 119ص  11بحار اًلنوار: ج 

قال : یا رب ما حال المؤمن عندك؟ قال: ... وما یتقرب إلي عبد من عبادي بشئ أحب إلي مما  )ص(قال: )لما أسري بالنبي  )علیه السالم(عن أبي جعفر  -٢
ده التي یبطش بها، إن 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

 . 8و  7، باب من آذی المسلمین واحتقرهم، ح353 –  35٢ص ٢یته( الكافي : جدعاني أجبته وإن سألني أعط
یقول : أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي ولسان الله  )علیه السالم(، قال: )کان أمیر المؤمنین )علیه السالم(عن عبد المزاحم بن کثیر، عن أبي عبد الله  -3

 . 84ا ید الله( بصائر الدرجات للصفار : صالناطق وعین الله الناظر وأنا جنب الله وأن
فأنشأ یقول ابتداء منه من غیر أن أسأله: )نحن حجة الله، ونحن باب الله،  )علیه السالم(عن محمد بن حمران عن أسود بن سعید قال: کنت عند أبي جعفر 

 . 145ص 1ده( الكافي : جونحن لسان الله، ونحن وجه الله، ونحن عین الله في خلقه، ونحن وًلة أمر الله في عبا
به معراج برده شده عرض کرد: ای پروردگار! حال مؤمن نزد تو چگونه است؟ فرمود:.... و  هنگامی که رسول خداروایت شده است که فرمود: ) از ابا جعفر - 4

ب نجوید مگر با عملی که نزد من محبوب ب جوید ام، و به درستی که به وسیلهکردهتر باشد از آنچه بر او واجب هیچ یک از بندگانم بمن تقرَّ ی نماز نافله بمن تقرَّ
بگوید، و دستش  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، و زبانش گردم که با آن

، باب کسی که مسلمانان را اذیت کند و  353و  35٢ص  ٢(. کافی: ج ی از من کند به او بدهم شوم که با آن برگیرد، اگر بخواندم اجابتش کنم، و اگر خواهش
 8و  7حقیر شمارد، ح 

فرمود: من علم خدا و من قلب بیدار خدا و زبان گویای خدا و چشم می امیر المؤمنین روایت شده است که فرمود: ) از عبد المزاحم بن کثیر از ابو عبد الله - 5
 .84(. بصائر الدرجات صفار: ص خدا هستم و من جنب خدا و دست او هستم بینای 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=18&AID=50
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=18&AID=50
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=18&AID=50


 144                                                                                                                              متشاهبات)جلد چهارم(
 
 

****** 

 کرد، چیست؟که مدتی طوًلنی خدا را عبادت می (الله هلعن): پاداش ابلیس ۱۵۴پرسش 

ََؤال : من مَلدأ الَعداَلة إذا  َان أجْي َمَْنب ُيعطى أجرة على عمَله َيَعاَقب على ذنَلهخ ۱۵۴ /سََ
خ َعن أمْي املؤمنني يف نها اللالغة إن إبليس صََلى ر عتني يف طويالً   اً فَبليس لعنه اهلل َعَلَد اهلل َقت

 َلم يأخْ أي جزاء عنها؟خ فهل ذ َ  علادته أدراج الرياح خ(1) فف سنة َأذنبستة 

ورزی، اگر اجیر گنهكار باشد به مقدار کارش به او مزد داده و به خاطر گناهش ِعتاب بر مبنای عدالت
غه آمده است المؤمنین در نهج البال مدت زمانی طوًلنی خدا را عبادت کرد و از امیر  (الله  هلعن)شود. ابلیس  می

آیا عبادت او بر باد رفت و هیچ پاداشی  (٢).که ابلیس دو رکعت نماز در شش هزار سال خواند و سپس گناه کرد
 شود؟نصیب او نمی

 سم اهلل الرحمن الرحيمبالجواب: 

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

اَل َربِّ ﴿لَقد أعطي أجره  َعُثونَ   قََ ِم ُيلر نِي ِإَلى َيور نرِظرر
َ
أ ه الحول َالقوة ؤنَظار َله َإعَطافَهْا اإل خ(3)  ﴾فََ

 
َ
 و لهخ أما إذا  ان  ناً  ْا إذا  ان األجْي أعطى شََي  ؟! ليس أجراً  افياً  ََ  ل  ْه املدة الطويلة أ

خ َف يسَتحق بحسَب العدالة أي جزاءخ فهل يسَتحق اً العامل يعمل بحول اهلل َقوته فهو ليس أجْي
 ؟! من يعطيك مالك أجراً 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
 

ت خدا، بودم که بدون اینكه کسی از او سوال کند شروع به صحبت کردن نمود: ) از محمد بن حمران بن اسود بن سعید روایت شده است: نزد ابو جعفر ما حجَّ
 . 145ص  1(. کافی: ج باشیم ا در خلقش هستیم، و ما والیان امر خداوند در میان بندگانش می و ما باب خدا، و ما زبان خدا، و ما وجه خدا، و ما چشم خد

: ). . فاعتبروا بما کان من فعل الله بإبلیس إذا أحبط عمله الطویل وجهده الجهید، وکان قد عبد الله ستة آًلف سنة ًل یدری )علیه السالم(قال أمیر المؤمنین    -1
 . 194سني اْلخرة عن کبر ساعة واحدة . .( نهج البالغة / خطبة أمن سني الدنیا أم 

اش را که روشن نیست  پس عبرت گیرید از آنچه خداوند با ابلیس کرد: کار طوًلنی، تالش سخت و بندگی شش هزار سالهفرماید: ).... می امیر المؤمنین -٢
ر ورزیدن، پوچ ساخت های این جهان برآورد شده است یا سالهای جهان دیگر،بر حسب سال   . 194(. نهج البالغه: خطبه در برابر ساعتی تكبَّ

 .36الحجر :  -3
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آیا این  . (1) ﴾شوند مهلت دهگفت: ای پروردگار من! مرا تا روزی که دوباره زنده می ﴿داده شد ش به او پادا
مهلت دادن به او و توان و نیرویی که در این مدت طوًلنی به وی داده شده است، پاداشی مكفی نیست؟! در 

هضمن این در صورتی است که اجیر چیزی را بدهد که مال خودش باشد ولی اگر کا ی الهی رگزار با حول و قوَّ
را به تباشد. آیا کسی که مال عمل کند دیگر اجیر نیست و براساس عدالت مستحق دریافت هیچ پاداشی نمی

 ی پاداشی است؟! خودت بدهد، شایسته

****** 

ْیُتوِن ﴿فرماید: : حق تعالی می۱۵۵پرسش  یِن َوالزَّ  . ...﴾َوالتِّ

ََؤال ِمنِي * َلَقدر ﴿: ما معي قوله تعالى:  ۱۵۵  /سََ
َ ا الرَلَلِد األر َْ  َ ََ يِننَي *  ََِ ُطوِر سََ ََ يرُتوِن *  الزس ََ نِي  التِّ ََ

َعِملُوا ا ََ يَن  َمُنوا  ِْ
اِفِلنَي * ِإفس الس َفَل َسَ َسر

َ
نَاُه أ ِويٍم * ثُمس َرَددر ِن َتقر سََ حر

َ
اَن يِف أ نرسََ ِ

َنا األر اِلَحاِت َفَلُهمر َخَلقر لصَس
 
َ
َكِم الرَحاِ ِمنيَ أ حر

َ
ُ ِبأ َليرَس اّللس

َ
يِن * أ ُد ِبالدِّ بَُك بَعر ِّْ ُنوٍن* َفَما ُيَك ُ َممر ْر َغْير  ؟ (2)﴾جر

سوگند به انجیر و زیتون * سوگند به طور سینین * سوگند به این (معنای این فرمایش حق تعالی چیست؟ 
ی فروتران گردانیدیم * * سپس او را فروتر از همه شهر ایمن * که ما آدمی را در نیكوترین اعتدال بیافریدیم

پایان دارند * پس چیست که با این حال تو اند که پاداشی بیاند و کارهای شایسته کردهمگر آنان که ایمان آورده
 ( 3)(.کنندگان نیست؟دارد؟ * آیا خداوند برترین حكمرا به تكذیب روز دین  وامی

 حيمالجواب: بسم اهلل الرحمن الر

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

التِّنيِ ﴿ يرُتونِ ﴿ .)علیها الســالم(: فاطمة  ﴾ََ الزس َ و الْي يكاد يوََء   خ)علیه السََالم(: علي  ﴾ ََ
هُ نَاْر نُوْر َعَلى نُورٍ ﴿ خَلو لم تمسسه نار  َسسر َلور َلمر َتمر ََ ُتَها ُيِوُء   .(4)﴾َيَكاُد َزير

 پاسخ:
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 بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا

یِن ﴿ ْیُتوِن ﴿و  )علیها السالم(حضرت فاطمه ﴾َوالتِّ است؛ و او همان است که )علیه السالم(  حضرت علی ﴾َوالزَّ
روغنش نزدیک است روشنی بخشد  ﴿نزدیک است روغنش روشنی بخشد هر چند آتش به آن نرسیده باشد: 

 (1).هر چند آتشی به آن نرسیده باشد

يِننيَ ﴿ ََِ ُطوِر سََ ََالم يف النجفخ حَيث  ﴾:ََ ه املالئكَة إلى َ ْا  إن  َادي السََ اء نقلَت ََيَن طور سََ
 املكان.

 . ندادی السالم در نجف است؛ چرا که فرشتگان طور سینا را به این مكان منتقل کردهوا ﴾َوُطوِر ِسیِنیَن ﴿ 

ِمنيِ ﴿
َ ا الرَلَلِد األر َْ  َ  .)صل  اهلل علیه َ  له َ سلم(: رسول اهلل محمد﴾ََ

ِمیِن ﴿
َ
 است. )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر خدا حضرت محمد ﴾َوَهَذا اْلَبَلِد اأْل

اِفِلنيَ َلَقدر  ﴿ َفَل سََ سَر
َ
نَاُه أ ِويٍم * ثُمس َرَددر ِن َتقر سََ حر

َ
اَن يِف أ نرسََ ِ

َنا األر حقيقة  : املخلول األَل  و﴾َخَلقر
حقيقة اإلنسََان إذا أزرى بنفسََه إلى أسََفل  اإلنسََان إذا ارتقى إلى أعلى علينيخ َاملخلول الثاني  و

ََالم( َاألَل  و العَقل أَ محَمد  .سَََََافلني لَثاني فهو الجَهل أَ الَثاني خ َ ال َما أَما ا خ)علیهم السََ
اِفِلنيَ ﴿  :إنسَانخ َلْا قال تعالى َفَل سََ سَر

َ
نَاُه أ ِويٍم * ثُمس َرَددر ِن َتقر سََ حر

َ
اَن يِف أ نرسََ ِ

َنا األر خ أي خلقنا ﴾َخَلقر
  .اإلنسانخ فجعلنا أعلى مراتب افرتقاء ل،نسانخ َأسفل مراتب التدني أيضاً ل،نسان

مخلوق  : ﴾ ی فروتران گردانیدیمنیكوترین اعتدال بیافریدیم * سپس او را فروتر از همهکه ما آدمی را در  ﴿
ی علیین ارتقا یابد. مخلوق دوم عبارت است از اول عبارت است از حقیقت انسان، آنگاه که به باًلترین مرتبه

رجه دهد. اولی، همان حقیقت انسان، هنگامی که خویشتن را به اسفل السافلین )فروتریِن فروتران( تنزل د
است و دومی جهل یا همان دومی است که هر دو انسان  )صلی الله علیه و آله و سلم(عقل یا حضرت محمد

که ما آدمی را در نیكوترین اعتدال بیافریدیم * سپس او را فروتر   ﴿فرماید:  باشند و از همین رو حق تعالی میمی
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ترین مراتب ی ارتقا و همچنین پاییننسان را بیافریدیم و باًلترین درجهیعنی ما ا  ؛  ﴾ ی فروتران گردانیدیماز همه
 .برای او قرار دادیم سقوط را

ََالم(َقال أبو عَلد اهلل  عن   )إن اهلل عز ََجل خلق العَقلخ َ و أَل خلق من الرََحانيني  :)علَیه السََ
 تَلارك َتَعالى: خلقَتك فَقال َله: أدبر َفأدبرخ ثم َقال َله: أقَلل َفأقَللخ فَقال اهلل خيمني العر  من نوره

فَقال َله:  َ رمَتك على جميع خلقي. َقال: ثم خلق الجَهل من اللحر األَجاج  لَمانَياً  عظيَماً  خلَقاً 
 .(1)فلعنه( استكربت: فقال له خفلم يقللخ أدبر فأدبرخ ثم قال له: أقلل

اولین مخلوق از روحانیون از سمت جل عقل را آفرید، و او    و  خداوند عزَّ )فرماید:  می)علیه السالم(ابو عبد الله
راست عرش از نورش بود. به او فرمود: برو؛ و او پشت کرد. سپس فرمود: پیش آی؛ پس او پیش آمد. خداوند 

فرماید: سپس جهل را تبارک و تعالی فرمود: تو را بر ُخلقی عظیم آفریدم و بر تمامی مخلوقاتم برتری دادم. می
و به او فرمود: برو؛ پس او پشت کرد. سپس به او فرمود: پیش آی؛ و او پیش  از دریای شور تشنگی پدید آورد

ر کردی؛ و لعنتش نمود  (٢)(.نیامد. پس به او فرمود: تكبَّ

َ و   )صََََل  اهلل علیه َ  له َ سََََلم(فالْي علسم املالئكة املقربني  و )العقل األَل(خ َ و محمد  
َأغواه أيضََاً إنسََان َ و الثاني أَ الجهلخ فهْا قول إبليس خ َالْي أردى إبليس )لعنه اهلل(خ  (3) إنسََان

َمِعنيَ ﴿  )لعنه اهلل(: جر
َ
ُهمر أ ِوَينس غر

ُ
أَل ََ ررِض 

َ َزيَِّننس َلُهمر يِف األر
ُ
َتيِن أَل َوير غر

َ
خ أي بالْي أغويتين (4)﴾َقاَل َربِّ ِبَما أ

 به. 

ب را تعلیم داد عقل اول بود که او همان حض  )صلی الله علیه و آله و سلم(رت محمدکسی که فرشتگان مقرَّ
الله بود؛ و به عالوه یک انسان او را به گمراهی کشاند   ه؛ و آن کس که سقوط کرد ابلیس لعن(5)باشدیا انسان می

گفت: ای پروردگار من، با آنچه  ﴿گوید: الله است که می هکه او همان دومی یا جهل بود. این سخن ابلیس لعن
 

 . 97ص 1بحار األنوار : ج  -1
 .97ص  1بحار اًلنوار: ج  - ٢
، ودعاه فأطاعه، )ص(عن سلمان )رضي الله عنه(، قال : قال لي رسول الله    -3 : )... یا سلمان، خلقني الله من صفوة نوره، ودعاني فأطعته، وخلق من نوري علیاا

حسین، فدعاه فأطاعه ...(  وخلق من نور علي فاطمة، ودعاها فأطاعته، وخلق مني ومن علي وفاطمة: الحسن، ودعاه فأطاعه، وخلق مني ومن علي وفاطمة: ال
 . 448دًلئل اًلمامة لمحمد بن جریر الطبري )الشیعي( : ص 

 .39الحجر :  -4
ی نورش بیافرید، مرا خواند پس اطاعتش کردم، و علی را از ای سلمان! خداوند مرا از برگزیدهبه من فرمود: )....  روایت شده است: رسول خدا از سلمان - 5

خواند و  را خواند و اطاعتش نمود، و فاطمه را از نور علی آفرید، او را خواند و اطاعتش نمود، و از نور من، علی و فاطمه، حسن را آفرید، او رانور من آفرید، او 
 . 448(: ص ....(. دًلیل اًلئمه محمد بن جریر طبری )شیعهاطاعتش نمود، و از نور من، علی و فاطمه، حسین را آفرید، او را خواند و اطاعتش نمود
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ی او یعنی با کسی که مرا به وسیله ؛ (1) ﴾کنممرا گمراه نمودی، در زمین برایشان بیارایم و همگان را گمراه 
 گمراه ساختی.

َكِم الرَحاِ ِمنيَ ﴿ حر
َ
ُ ِبأ َليرَس اّللس

َ
يِن * أ ُد ِبالدِّ بَُك بَعر ِّْ  .﴾َفَما ُيَك

 ﴾کنندگان نیست؟دارد؟ * آیا خداوند برترین حكمرا به تكذیب روز دین  وامیپس چیست که با این حال تو  ﴿
:  

لهما مصَاديق أخرىخ َالللد األمني  و   )علیه السَالم(بقي أن التني َالزيتون يف زمن اإلمام املهدي  
ََالم(اإلمام املهدي   ُ ُ ﴿ قال تعالى:خ  )علیه السََ يرَناَء َتنَر َََ ُرُج ِمنر ُطوِر سََ َجَرةً َتخر َََ شََ ٍغ  ََ لر ََِ صََ ََ ِن  ِبالدُّ ر
ِ ِلنيَ   . (2)﴾ِلْلر

، مصادیق دیگری دارند و شهر امن، امام )علیه السالم(ی آخر اینكه انجیر و زیتون در زمان امام مهدینكته 
دهد و روید، روغن میدرختی است که در طور سینا می و ﴿فرماید: است. حق تعالی می)علیه السالم(مهدی

 ( 3)(.آن روغن، نان خورشی برای خورندگان است

َلاُح يِف ُزَجاَجٍة ﴿َقال تعالى:   ِصر
َلاْح املر َكاٍة ِفيَها ِمصر ررِض َمَثُل نُوِرِه َ ِمشر

َ األر ََ اِت  ََ َما ُ نُوُر السس اّللس
َ ْب ُدرِّيٌّ  نسَها َ ور

َ
َجاَجُة َ أ ُتَها الزُّ ٍة َيَكاُد َزير ِبيس ف َغرر ََ ٍة  ِقيس ُتونٍَة ف َشرر  ُيوَقُد ِمنر َشَجَرٍة ُمَلاَرَ ٍة َزير

َثاَل  مر
َ ُ األر ِرُب اّللس َيضََر ََ اُء  ُ ِلُنوِرِه َمنر َيشَََ ِدي اّللس هُ نَاْر نُوْر َعَلى نُوٍر َيهر سََر سَََ َلور َلمر َتمر ََ ُء  ُ   ُيوََِ اّللس ََ اِ   ِللنس

 .(4)﴾ٍء َعِليمْ ِبُكلِّ يَشر 

ها و زمین است. َمَثل نور او چون چراغدانی است که در آن، خداوند نور آسمان﴿فرماید: خداوند متعال می
ای درخشنده از روغن درخت پر برکت زیتونی که ای و آن آبگینه چون ستارهچراغی باشد، آن چراغ درون آبگینه 

ش نزدیک است روشنی بخشد هر چند آتشی به آن نرسیده نه خاوری است و نه باختری افروخته باشد، روغن

 
 . 39حجر:  - 1
 . ٢0المؤمنون :  -٢
 . ٢0مؤمنون:  - 3
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آورد، ها مینماید و برای مردم مثلباشد، نوری افزون بر نور دیگر. خدا هر کس را که بخواهد به آن نور راه می
آگاه است  ( 1).﴾زیرا بر هر چیزی 

الشَََرقية َف فالزيتونخ َالشَََجرة اليت تخرج من طور سَََيناءخ َاليت تنَ  بالد نخ َالزيتونة ال
خ )علیه السََالم( غربيةخ  لها تشََْي إلى شََخص َاحد  و املهدي األَل يف زمن  هور اإلمام املهدي 

ََيناء )أي النجف(   خفهو الزيتون يف السَََورة اليت نحن بصَََدد اخ َ و الشَََجرة اليت تخرج من طور سَ
 . (2))علیه السالم( ما رَي عن أمْي املؤمنني َالصادل

د، و آن زیتون که نه شرقی است و نه غربی، رویَ روغن می و درروید، زیتون و درختی که در طور سینا می
است. او همان )علیه السالم(همگی به یک شخص اشاره دارد و او همان مهدی اول در زمان ظهور امام مهدی

ت که در طور سینا )یعنی نجف( ای است که ما در صدد شرح و بیانش هستیم؛ او درختی اسزیتون در این سوره
 ( 3).روایت شده است)علیه السالم(و از امام صادق)علیه السالم(المؤمنین که از امیر د همانگونهرویمی

ه  ة رفعَه َلم يعَاد إلى مكَاَن َقُهمر ﴿فقَد نقَل  املالئكَة الطور بعَد حَادَث َل َفور ا الرَجَلَ َنَ ِإذر نََتقر ََ

هُ  نَس
َ
َ نُّوا أ ََ ْة  نَسهُ ُ لَس

َ
أ ا ِفَيِه َلَعلسُكمر َتتسُقونَ  ََ ُ ُرَا َمَ اذر ََ ٍة  اُ مر ِبُقوس ا  َتيرنََ َا َمَ ُْ اِقْع ِبِهمر خَُ خ  نوا (4)﴾ََ
  فهو لم يعد إلى مكانهخ َلم يقع بهمخ بل نُقل. خنه َاقع بهمأ

و ﴿فرشتگان، طور سینا را پس از رفع شدنش، منتقل کردند و طور سینا به جای نخستینش بازگردانیده نشد:  
پنداشتند اکنون بر سرشان خواهد افتاد، آنچه را آنگاه که کوه را بر فراز سرشان چون سایبانی نگه داشتیم و می

 ( 5)﴾ایم با نیرومندی بگیرید و هر چه را که در آن آمده است به یاد دارید، باشد که پرهیزگار شویدکه به شما داده

 
 . 35نور:  - 1
(.   )علیه السالم(إرشاد القلوب : عن أبي عبد الله  ، عن٢19ص 31بحار األنوار: ج  في  -٢ أنه قال: )الغري قطعة من الجبل الذي کلم الله علیه موسی تكلیماا

أن أخرجوني إلی الظهر، فإذا تصوبت  )علیه السالم(، قال: )کان في وصیة أمیر المؤمنین )علیه السالم(عن أبي جعفر  أیضاا  ٢05ص 75وفي بحار األنوار: ج
  فعلوا ذلك(.أقدامكم واستقبلتكم ریح فادفنوني وهو أول طور سیناء، ف

ای از کوهی است که خدا در آن با موسی غری، قطعهروایت شده است که فرمود: ) به نقل از ارشاد القلوب از ابو عبد الله ٢19ص  31در بحار اًلنوار: ج  - 3
چنین بود که مرا ظهر هنگام خارج   ؤمنیندر وصیت امیر المروایت شده است که فرمود: )  از ابو جعفر  ٢05ص    75( و همچنین در بحار اًلنوار: ج  سخن گفت

 (.باشد؛ و چنین کردندکنید. هنگامی که پاهایتان حرکت نكرد و بادی بر شما وزید، مرا به خاک بسپارید که آنجا ابتدای طور سینا می 
 . 171األعراف : -4
 .171اعراف:  - 5
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آنها گمان کردند بر سرشان خواهد افتاد ولی به جای خودش بازگردانیده نشد و بر سر آنها نیفتاد بلكه به جای  .
 دیگری منتقل شد. 

نِ ﴿ ا الد ن  ؤَغْا ُُ  ِبالدُّ ر (خ يف سََر   أي العلم الثقيل على النا خ َف يحتمله النا  )سََرٌّ   ﴾َتنَر
)إن أمرنا   :قال  )علیه السالم(عن أبي علد اهلل  خ    )علیهم السالم()َصعب مستصعب(  ما َرد عنهم  

 . (1)سر يف سرخ َسر مستسرخ َسر ف يفيد إف سرخ َسر على سرخ َسر مقنع بسر (

ْهِن )است روغن  آنو غذای  یعنی علمی که بر مردم سخت و سنگین است و مردم آن را تاب  ؛(َتنُبُت ِبالدُّ
ی است در سرَّ ) سالم()علیهم النیاورند که طبق روایات معصومین . ابو عبد (بصعَ ستَ صعب است و مُ )و  (سرَّ

ی است که خبر نمی)فرمود: )علیه السالم(الله ، و سرَّ پنهان شده، و سرَّ ی است در سرَّ دهد مگر از امر ما سرَّ
ی است پوشیده شده با سرَّ  ی است بر سرَّ و سرَّ ، و سرَّ  ( ٢)(.سرَّ

 .(3)تور مقنع بامليثالخ من  تكه أذله اهلل(َأمرنا  ْا مس: )إن )علیه السالم(َقال أبو جعفر 

این امر ما مستوری است که در میثاق پوشیده است، هر کس آن را )فرمود:  )علیه السالم(ابو جعفر امام باقر
 ( 4)(.فرمایدفاش کند خداوند او را خوار و ذلیل می

 . (5)قنع بامليثالخ َمن  تكه أذله اهلل(: )إن أمرنا  ْا مستور م )علیه السالم(َقال أبو علد اهلل 

امر ما مستوری است پوشیده شده در میثاق که هر کس آن را فاش کند )فرمود: )علیه السالم(ابو عبد الله
 ( 6)(.فرمایدخداوند او را خوار و ذلیل می

 
 . 48بصائر الدرجات / محمد بن الحسن الصفار : ص -1
 . 48الدرجات: ص بصائر  - ٢
 . 48بصائر الدرجات : ص  -3
 . 48بصائر الدرجات: ص  - 4
 . 48بصائر الدرجات : ص  -5
 . 48بصائر الدرجات: ص  - 6
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َ و .  َباطن اللاطنخ  َ و الظا ر.  َحق الحقخ : )إن أمرنا  و الحق)علیه السالم(قال أبو علد اهلل  
 . (1)َسر مقنع بالسر(خ َسر املستسرخ َسر السرخ السر

فرمود: »امر ما همان حق است و حقِّ حق است؛ ظاهر است و باطِن باطن است؛ )علیه السالم(ابو عبد الله
 (٢)(.سرَّ است و سرِّ سرَّ است و سرِّ پنهان شده است و سرِّ پوشیده شده با سرَّ است

َ و الزيتونة ف شََرقية َف غربيةخ يكاد زيتها يوََءخ فهو من املهدينيخ َيحسََب من األئمة 
تعد األئمة اثين عشَر من َلد  )علیهم السَالم(  تارة أخرىخ َقد َردت رَايات عنهم   )علیهم السَالم(  
يف  المهم  )علیهم السََالم(  َا املهدي األَل من األئمة  عد   )علیهم السََالم(  نهم  إعلي َفاطمةخ أي 
  :ليك بعض الرَاياتإخ َ)علیهم السالم( 

ی باشد و نه باختری، نزدیک است روغنش روشنی بخشد؛ او از زمرهو او همان زیتونی است که نه خاوری می
)علیهم یات وارد شده از معصومین. برخی روارودبه شمار می)علیه السالم(ن است و گاهی اوقات جزو ائمهیمهدیَّ 

شمارد؛ یعنی آنها در فرمایشات خود، مهدی اول را ، تعداد دوازده امام از فرزندان علی و فاطمه برمیالسالم(
 اند. برخی از این روایات تقدیم شما: به شمار آورده )علیهم السالم(نیز جزو ائمه

 لهم محدث   )علیهم السََالم(  ن  ل محمد  : )افثنا عشََر اإلمام م )علیه السََالم(قال أبو جعفر 
ََلم(  من رسَََول اهلل   ََل  اهلل علیه َ  له َ سَ  ما   )علیه السَََالم(َمن َلد علي َرسَََول اهلل َعلي   )صَ
  .(3)الوالدان(

ث )صلی الله علیه و آله و سلم(دوازده امام از آل محمد)فرماید: می)علیه السالم(ابو جعفر ، همگی ُمَحدَّ
)علیه و از فرزندان علی )صلی الله علیه و آله و سلم(گویند( از فرزندان رسول اللهن می)فرشتگان با آنها سخ

  (4)(.پدران آنها هستند)علیه السالم(و علی )صلی الله علیه و آله و سلم(هستند، و رسول اللهالسالم(

 
 . 48بصائر الدرجات : ص  -1
 . 48بصائر الدرجات ـ محمد بن حسن صفار: ص  - ٢
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 . 7ح  531ص  1کافی: ج  - 4



 152                                                                                                                              متشاهبات)جلد چهارم(
 
 

)علیها قال: )دخل  على فاطمة  خ  عن جابر بن علد اهلل األنصََاريخ   )علیه السََالم(َعن أبي جعفر  
ــالم( ََر  خر م الَقائم    السـ َََياء من ََلدَ اخ فَعددت اثين عشََ َََماء األَصََ )علَیه َبني َيديَها لوح فَيه أسََ
 .   (1)خ ثالثة منهم محمد َثالثة منهم علي(السالم(

)علیها َمحضر فاطمه)از قول جابر بن عبدالله انصاری روایت شده است که فرمود: )علیه السالم(از امام باقر

شمردم.  های اوصیا از فرزندان او بود. )آن را(وارد شدم در حالی که بین دستانش لوحی بود که در آن نام  السالم(
   (٢)(.بود. سه نفر آنها محمد و سه نفر آنها علی بود)علیه السالم(دوازده نفر بودند. آخرین آنها قائم

ََالم(َعن أبي جعفر   ََل محمداً : )إن اهلل   قالخ  )علیه السَ ََلم(    أرسَ ََل  اهلل علیه َ  له َ سَ إلى  )صَ
خ منهم من سََلق َمنهم من بقيخ َ ل َيص جرت الجن َاإلنسخ َجعل من بعده اثين عشََر َصََياً 
  على سََنة أَصََياء عيَسَ  )صََل  اهلل علیه َ  له َ سََلم(  به سََنة. َاألَصََياء الْين من بعد محمد 

 .(3)على سنة املسيح( م()علیه السالَ ان أمْي املؤمنني خ َ انوا اثين عشر

 را به سوی جن و انسان فرستاد و )صلی الله علیه و آله و سلم(خدا، محمد)فرمود: )علیه السالم(امام باقر 
تی دارد؛  آیند،بعضی از آنها بعداا می بعد از او دوازده وصی قرار داد، بعضی از آنها قبالا بودند و هر وصی، سنَّ

ت اوصیای عیسی علیه و آله و سلم( )صلی اللهاز محمد اوصیای بعد دوازده نفر  هستند، و)علیه السالم(بر سنَّ
ت مسیح)علیه السالم(امیرالمؤمنین بودند و  (4)(.است)علیه السالم(بر سنَّ

منهم حسَََن خ يقول: )نحن اثنا عشَََر إماماً   )علیه السَََالم(قال: سَََمع  أبا جعفر  خ عن زرارةَ 
  .(5)()علیه السالم( ثم األئمة من َلد الحسني خ َحسني 

ما دوازده امام هستیم؛ از آنها حسن و )فرماید: می)علیه السالم(از زراره روایت شده است: شنیدم ابا جعفر
 ( 6)(.باشندمی)علیه السالم(حسین، سپس امامان از فرزندان حسین

 
 . 9ح 53٢ص 1الكافي : ج -1
 . 9ح  53٢ص  1کافی: ج  - ٢
 . 10ح 53٢ص 1الكافي : ج -3
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: إني َاثين عشر اهلل علیه َ  له َ سلم(  )صل قال: )قال رسول اهلل  خ  )علیه السالم(َعن أبي جعفر  
ََيو َبأ لَهاخ َفَذا  من ََلدي َأَن  َيا علي زر األرضخ يعين أََتادَ ا َجَلالَهاخ بَنا أََتد اهلل األرض أن تسََ

 . (1) ذ ب افثنا عشر من َلدي ساخ  األرض بأ لها َلم ينظرَا(

من و دوازده نفر از فرزندان )فرمود:  ()صلی الله علیه و آله و سلمفرمود: رسول الله)علیه السالم(امام باقر
ی ما خدا زمین را نگه داشته است های آن. به واسطهها و کوهزمین هستیم؛ یعنی میخ (ِزرَّ )من و تو ای علی، 

برد و به آنها که اهالی خود را در آن فرو نبرد. وقتی دوازده نفر از فرزندان من رفتند، زمین اهل خود را فرو می
 (٢)(.شودفرصت داده نمی

: من َلدي اثنا )صَل  اهلل علیه َ  له َ سَلم(  قال: )قال رسَول اهللخ  )علیه السَالم(َعن أبي جعفر  
 .(3) ما ملئ  جوراً(  ا عدفً يمءخ مونخ  خر م القائم بالحقخ نجلاءخ محدثونخ مفه  عشر نقيلاً 

از فرزندان من، دوازده َنقیب )فرمود:  )صلی الله علیه و آله و سلم(فرمود: رسول الله)علیه السالم(امام باقر
ث فهیم هستند. آخرین آنها قائم )به حق( است. زمین را پر از عدل میبرگزیده)نماینده( هستند که   کند ی ُمحدَّ

 ( 4)است(. شده پر ستم از که طور همان

َف ِبِهَما﴿ی : آیه۱۵۶پرسش  وَّ ن َیطَّ
َ
 .﴾َفاَل ُجَناَح َعَلْیِه أ

ةَ ِمنر ﴿: قال تعالى: ۱۵۶  /سََََؤال ََ َرر املر ََ َفا  َتَمَر َفال ُجَناَح ِإنس الصََََس َِ اعر
َ
ِ َفَمنر َحاس الرَليرَ  أ َعاِئِر اّللس شَََََ

اِ ْر َعِليمْ  َََ َ شَََ نس اّللس َِ
اً فََ َع َخْير َمنر َتَطوس ََ ا  َف ِبِهمََ وس نر َيطس

َ
ِه أ ََعر بجواز الطوافخ خ (5)﴾َعَليَر اآليَة تشََ

 َاملتعارف عن أعمال الحا أن الطواف َاجب؟

آورد یا عمره است؛ پس کسی که حج خانه را به جای می و مروه از شعایر خداصفا، ﴿: فرمایدحق تعالی می
گزارند، بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی به جا آورد. پس هر که کار نیكی را به رغبت انجام دهد بداند می

 
 . 17ح 534ص 1الكافي : ج -1
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آنكه متعارف در اعمال شود و حال  از این آیه جایز بودن طواف فهمیده می  .  (1)﴾استای دانا  که خدا شكر پذیرنده
 باشد؟حج، واجب بودن طواف می

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

ََود بالحا  و: حا بَي  اهلل الحقيقيخ َ م محَمد َ ل محَمد ََالم(  املقصََ خ فمن حا )علیهم السََ
ن يأ ل أيمان َالحا(خ َحا بي  اهللخ َأَصلح )منا أ ل اللي ( فله  )مقامات اإلبي  اهلل َأتم العَشرخ  

ََجرة علم  ل محَمد ََالم(من ثَمار شََ )علَیه . ََ ْا الجواز مَقاَبل للمنع اَلْي منع َبه  دم )علیهم السََ
ََالم( ََِ ﴿  خالسََ َها َرَغداً َحيرُث شََ ُ ال ِمنر ََ َة  َجنس

ُجَك الر َر َز ََ نرَ  
َ
ُكنر أ ُقلرَنا َيا  َدُم اسََََر ِه ََ ِْ َربَا َ  ف َتقر ََ ئرُتَما 
امِلِنيَ 
َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظس خ َليس  اآلية بحسب )علیهم السالم(  خ َ ي شجرة علم  ل محمد(2)﴾الشس

  ا ر ا.

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 .والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا 
 )علیهم السالم(ی حقیقی خداوند است که همان محمد و آل محمداز حج، حج گزاردن خانهمقصود 

ی خدا گزارد های ایمان و حج( و حج خانهگانه را تمام کند )مقامی خدا گزارد و دهباشد. کسی که حج خانهمی
بخورد و این  )علیهم السالم(محمد ی درخت علم آلتواند از میوهگردد، می  (از ما اهل بیت است)ی  و در زمره

و گفتیم: ای آدم! خود و  ﴿از آن ممنوع شد: )علیه السالم(اجازه، در برابر ممنوعیتی است که حضرت آدم
در بهشت جای گیرید و هر چه خواهید  و هر جا که خواهید از ثمرات آن به خوشی بخورید و به این  همسرت 

است )علیه السالم(این درخت، درخت علم آل محمد   ؛  (3)﴾ی ستمكاران درآییددرخت نزدیک مشوید که به زمره
 و معنای حقیقی آیه مطابق ظاهر آن نیست.

 
 . 158بقره:  - 1
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  .(1))علیها السالم(فاطمةَة: خ َاملر)علیه السالم(َالصفا: علي 

 ( ٢).)علیها السالم(حضرت فاطمه (مروه)است و )علیه السالم(حضرت علی (صفا)

َف ف ﴿َ وس نر َيطس
َ
ِه أ اَح َعَليَر فهَما َباب َمديَنة العلم )محَمد  خن َيأَخْ منهَماأأي ف جَناح علَيه   ﴾:ُجنََ

لم( لی الله علیه و آله و ـس خ َفبد ل،نسَان )علیهم السَالم(  خْ منهما يكون باألخْ من األئمة َاملهديني  (خ َاأل)ـص
ََول إلى الحا الحقيقي ََعي للوصََ ََر  من السََ ََتكمال درجات اإليمان العشََ خ َبالتالي يكون ةَاسََ
  ن يأخْ من ثمار الشجرة امللار ة.أبمرتلة: )منا أ ل اللي (خ فيكون له 

یعنی مانعی ندارد که از این دو )علم( برگیرد؛ چرا که  ؛ ﴾ ه جا آوردبر او گناهی نیست که میان آن دو سعی ب ﴿
( هستند و دریافت از آنها، از طریق دریافت )صلی الله علیه و آله و سلم(ی شهر علم )حضرت محمداینها دروازه

ی گانهده گیرد. انسان باید بكوشد تا به حج حقیقی برسد و درجات صورت می )علیهم السالم(نیاز ائمه و مهدیَّ 
تواند از ثمرات این ل گردد؛ که در آن صورت میئنا  (از ما اهل بیت)ایمان را کامل کند و به دنبال آن، به جایگاه  

 درخت مبارک، برگیرد.

أما يف  ْا العالم الجسََماني فهْه الحالة الجسََمانية َ ي الْ اب إلى الكعلة َقصََد اخ فَنما 
 ألنها تمثل افئتمار بأمر اهلل. ؛يخ فهي َاجلةتشْي إلى افنصياع لهْا األمر اإلله

 
تخرج بین الصفا والمروة أي علي وفاطمة علیهما السالم، فعن علي  -وهي إنسان کما توضح في مواضع متعددة من المتشابهات  -مما ورد أن دابة األرض  -1

: ). . . فقلت یا سیدي متی یكون هذا األمر؟ فقال: إذا حیل بینكم وبین سبیل الكعبة، واجتمع الشمس والقمر  )علیه السالم( بن مهزیار عند لقائه باْلمام المهدي  
عصا موسی وخاتم واستدار بهما الكواکب والنجوم، فقلت: متی یا بن رسول الله؟ فقال لي: في سنة کذا وکذا تخرج دابة اًلرض من بین الصفا والمروة، ومعه 

. ومعنی ذلك: أن هذا اْلنسان یكون من علي وفاطمة علیهما السالم ویخرج منهما وکذا بینهما،  ٢٢8اس إلی المحشر( غیبة الطوسي: حسلیمان، یسوق الن
  لسالم( )علیه اتقع بین النجف حیث أمیر المؤمنین  -التي ینتسب لها أول المهدیین  -فهو منهما ألنهما أبواه، وکذا یخرج بینهما في هذا العالم؛ ألن البصرة 

 والمدینة المنورة حیث موضع فاطمة علیها السالم، فیكون خروج دابة األرض والمهدي األول بین الصفا والمروة، والله أعلم وأحكم.
ـ باشدان می که همان طور که در موارد متعدد در متشابهات توضیح داده شد یک انسی زمین( ـ تر ارایه شد مشخص شد که دابة اًلرض )جنبنده از آنچه پیش   - ٢

روایت شده است:  .... عرض کردم: آقای من! این امر  شود. از علی بن مهزیار هنگام دیدارش با امام مهدیخارج می از بین صفا و مروه یعنی علی و فاطمه
(. پس گفتم: کواکب و ستارگان به آنان بپیوندندآنگاه که میان شما و راه کعبه جدایی افتد، و خورشید و ماه با هم جمع گردند و چه هنگام خواهد بود؟ فرمود: )

 خیزد در حالی که عصای موسیی زمین از بین صفا و مروه برمیدر سال فالن و فالن جنبنده ای فرزند رسول خدا! آن، چه هنگام خواهد بود؟ به من فرمود: )
 (؛ و معنای آن چنین است که این انسان از علی و فاطمه٢٢8: ح ( )غیبت طوسیدهدبا او است و مردم را به سوی محشر سوق می و انگشتری سلیمان

باشد چرا که آنها والدینش هستند و به همین صورت، در این عالم نیز از میان آنها خارج شود. پس او از آنها میباشد و از آنها و همچنین از میان آنها خارج میمی
ره می یعنی مدینه  یعنی نجف و مكان حضرت فاطمه ـ میان مكان امیر المؤمنینباشدمی که مهدی اول به آن منتسب شود؛ چرا که بصره ـ می باشد؛ پس ی منوَّ

 باشد؛ والله اعلم و احكم.خارج شدن دابة اًلرض یا همان مهدی اول از میان صفا و مروه می
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اما در این عالم جسمانی، این حالت جسمانی که عبارت است از رفتن به سوی کعبه و آهنگ آن کردن، 
بردارِی امر خداوند باشد؛ چرا که تبلور فرمانصرفاا اشاره دارد به گردن نهادن به این امر الهی، که واجب می

 باشد.  می

فهو الخْي  -فضَل اهلل ََسعي اإلنسَان  ب -أما الوصَول الحقيقي يف العوالم العلوية فهو إن تحقق  
ََل إجابَته دعاء  خ   َله ََان بفضََ ََلَحانه َفَ  (1)أقَلل(  )َإن لم يتحقق فاإلنسََ نه يتقَلب يف جَنات اهلل سََ
َعى﴿  خألنه سَعى؛ َتعالى اِن ِإفس َما سََ نرسََ ِ

نر َليرَس ِل،ر
َ
أ فالسَعي َاجب على اإلنسَان َمن بدايات  خ(2)﴾  ََ

  .السعي  و الحا يف  ْا العالم الجسماني

اما رسیدن حقیقی در عوالم باًل اگر به فضل خداوند و با سعی و کوشش انسان محقق شود تمامِی خیر است، 
ن و متعال های خداوند سبحادر بهشت  (3)(پیش آی)اش به ندای  گوییو اگر محقق نشود انسان به فضل پاسخ

اینكه برای انسان، جز آنچه خود تالش کرده است،  و ﴿است ؛ چرا که او سعی و تالش کرده متنعم می شود
 باشد. ها، حج در این عالم جسمانی میترین سعیسعی و تالش بر انسان واجب است و از ابتدایی . (4) ﴾نیست

َصل َحا بي  اهلل الحقيقيخ َ ان   نَاإلنسان يأخْ بقدر سعيه َبفضل اهلل عليهخ ف أن  َيلقى  
ََجرة  ََرةخ َ ان منا أ ل اللي  بالحقيقةخ جاز له قطف ثمار الشَ ممن أ مل مراتب اإليمان العشَ

الْي يحا الكعلة يجوز له السعي بني الصفا َاملرَةخ بل  ي َاجلة باعتلار   أن  َاأل ل منهاخ  ما  
 .(5) قلال عليه سلحانهما قل  إنها مقدمات إجابة دعاء اهلل سلحانه علده باإل

ی فضل خداوند بر او، توشه ماند این است که انسان به مقدار تالش خود و به اندازهمطلبی که باقی می
ی ایمان گانهی حقیقی خداوند را حج گزارد، و جزو کسانی باشد که به مراتب دهگیرد. اگر برسد و خانهبرمی

ها بچیند و از میوه )علیهم السالم( محمد تواند از درخت علم آلگردد، می (از ما اهل بیت)نایل شده باشد، و 
ه به آنها بخورد؛ همان طور که هر کس حج کعبه را به جا می آورد، مجاز است بین صفا و مروه سعی کند؛ با توجَّ

 
 إشارة الی حدیث خلق العقل والجهل . -1
 . 39النجم :  -٢
 خلقت عقل و جهل.ای به حدیث اشاره -3
 .39نجم:  -4
بل فأقبل، فقال  والحدیث معروف : )إن الله عز وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانیین عن یمین العرش من نوره فقال له : أدبر فأدبر، ثم قال له: أق -5

البحر األجاج ظلمانیاا فقال له: أدبر فأدبر، ثم قال له: أقبل فلم الله تبارك وتعالی: خلقتك خلقا عظیماا وکرمتك علی جمیع خلقي ، قال : ثم خلق الجهل من 
 . 31ص 1یقبل فقال له: استكبرت، فلعنه ( أصول الكافي : ج
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مات اجابت ندای خداوند سبحان به بندهآنچه گفتم، واجب می اش برای رو کردن به سوی باشد؛ چرا که از مقدَّ
 (1).باشداو سبحان می

****** 

 شود؟: چگونه علم معصوم زیاد می۱۵۷پرسش 

 ؟ )علیهم السالم(: يف يسجيد املعصوم من العلم  ما  و َارد عنهم ۱۵۷ /سؤال

 َ ل  و يجهل ثم يعلم؟ 

 شود؟تر می، علم معصوم بیشروایت شده است )علیهم السالم(چگونه همان طور که از ائمه
 شود؟داند و سپس دانا میآیا او نمی 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

لكَنه َيدرك َما أَدع يف عقَله خ َنه يجَهل بمعي ف يعلم ثم يعلم فالخ ََ ْا خطَأأإذا  َان املراد 
محجوب بالجسََد عند نزَله إلى عالم األجسََام   )علیه السََالم(نه إحيث   خالتام باهلل سََلحانه َتعالى

نه محتاج إلى اهلل سََلحانه َتعالى ليوصََل قطرة الدم اليت أَدعها أيف  ْه الدنيا لالمتحانخ أي  ما  
َمفتقر إلى اهلل سََلحانه َتعالى ليوصََل له   اهلل يف قلله إلى أطراف جسََمهخ  ْلك  و محتاج هلل

مَما أَدع يف عقَله  اً َنه يعلم َيزداد علمَ إسََََه يف َ ْا الَعالم خ أي العلم اَلْي أَدَعه يف عقَله الَتام إلى نف
من علمه املكنون   اً نه يزداد علمإخ أي َجوده يف بي  اهلل )املقامات العشَرةخ عشَرة اإليمان(خ أي   التام

 
وجل عقل را آفرید، و او اولین مخلوق از روحانیون از سمت راست عرش از نورش بود. به او فرمود: برو؛ و او پشت کرد. سپس  )حدیث معروف  -1 خداوند عزَّ

سپس جهل را از  فرماید:می ود: پیش آی؛ پس او پیش آمد. خداوند تبارک و تعالی فرمود: تو را بر ُخلقی عظیم آفریدم و برای تمامی مخلوقاتم برتری دادم. فرم
ر ک (.  ردی؛ و لعنتش نموددریای شور تشنگی پدید آورد و به او فرمود: برو؛ پس او پشت کرد. سپس به او فرمود: پیش آی؛ و او پیش نیامد. پس به او فرمود: تكبَّ

 . 31ص  1اصول کافی: ج 
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املخزَن يف قلله أَ عقله التامخ )َليس العلم يف السَََماء َف يف األرضخ َلكنه يف الصَََدَر فاسَََتفهم 
  .(1)همك(اهلل يف

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
ی داند، خیر، این اشتباه است؛ بلكه او به وسیلهداند سپس میآن باشد که وی نمی (داندنمی)اگر مراد از 

)علیهم کند؛ چرا که اوخداوند سبحان و متعال از آنچه در عقل کاملش به ودیعه نهاده شده است، درک می
ی جسد در ههنگام فرود آمدنش به این عالم جسمانی در این دنیا برای امتحان و آزمایش، به وسیل السالم(

ی خونی که در قلبش نهاده شده حجاب قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر، همان طور که او برای رسیدن قطره
باشد، به همین صورت او محتاج به خداوند و فقیر به اعضای بدنش به خداوند سبحان و متعال محتاج می

شده به نفسش در  به ودیعه نهادهاملش درگاه خداوند سبحان و متعال برای رسیدن علمی است که در عقل ک
شود؛ فهمد و علمش از آنچه در عقل کاملش به ودیعه نهاده شده است، زیاد میباشد؛ یعنی او میاین عالم می

ی ایمان(؛ یعنی زیاد شدن علم او از علمی گانه، ده مرتبهی خدا )مقامات دهبه دیگر سخن، از وجودش در خانه
باشد. علم نه در آسمان است و نه در زمین، بلكه شده در قلب یا همان عقل کاملش می داریی نگهکه پوشیده

 (٢).ها است، پس از خدا بخواهید تا شما را بفهمانددر سینه

 
 في تخوم األرض فیخرج لكم، ولكن العلم مجبول في قلوبكم، تأدبوا بآداب : )لیس العلم في السماء فینزل إلیكم، وًل)علیه السالم(روي عن أمیر المؤمنین    -1

 . ٢15، جامع الشتات للخواجوئي : ص36الروحانیین یظهر لكم( العلم والحكمة في الكتاب والسنة لمحمد الریشهري : ص
های آید، و در اعماق زمین نیست تا برایتان خارج شود؛ بلكه علم در قلبعلم در آسمان نیست که به سوی شما فرود  روایت شده است: )  )ع(از امیر المؤمنین  - ٢

ون آراسته گردید تا بر شما ظاهر شود ت ـ محمد ریشهری: ص  خودتان است، به اخالق روحانیَّ ؛  جامع الشتات ـ خاجویی: ص    36(. علم و حكمت در کتاب و سنَّ
٢15 . 



 159                                                                                 (راابع املتشاهبات)اجلزء ال

   
 

 لها علم َليس   ي العلمخ بل العلم  و ما يحدث   )مصحف فاطمة( )الجفر( َ  )الجامعة( َ فَ
ٍء  …﴿ خ(1)  املعصََوملى  إيف  ل سََاعةخ َ و من املعصََوم َ ُ ِبُكلِّ يَشر اّللس ََ  ُ ُيَعلُِّمُكُم اّللس ََ  َ اتسُقوا اّللس ََ

  .(2)﴾َعِليمْ 

شوند؛ بلكه علم آن چیزی است اند ولی علم محسوب نمیهمگی علم (مصحف فاطمه)و  (جفر)، (جامعه)
تا خدا شما را  ای الهی پیشه کنیدو تقو .... ﴿ (3):استبه معصوم و شود و از معصوم که در هر ساعت تازه می

 (4).﴾استدانهمه چیز  هبنسبت تعلیم دهد و او 

****** 

ا﴿ی : آیه۱۵۸پرسش  ةا َوَسطا مَّ
ُ
 ﴾َوَکَذِلَك َجَعْلَناُکْم أ

ََؤال َداَء َعَلى ﴿: َما معي قوَله تَعالى: ۱۵۸ /سََ َهَ ََُ َطاً ِلَتُكونُوا شََ َََ سََ ََ ًة  مَس
ُ
اُ مر أ لََِك َجَعلرنََ

َْ ََ ََ

َلَم َمنر  ا ِإفس ِلَنعر هََ َ  َعَلير َة السيِت ُ نَر لََ ا الرِقلر ا َجَعلرَنَ َمَ ََ داً  ِهَي َََ وُل َعَليرُكمر شََ ََُ سََ َيُكوَن الرس ََ اِ   َيتسِلُع  النَس

 
فقلت له: جعلت فداك إن شیعتك یتحدثون أن رسول الله  )علیه السالم(ال: )دخلت علی أبي عبد الله وهذا ما ورد في الحدیث الشریف، عن أبي بصیر ق -1

ألف باب یفتح من کل باب ألف باب،  )علیه السالم(علیا  )ص(باباا یفتح له منه ألف باب؟ قال: فقال: یا أبا محمد علم رسول الله  )علیه السالم(علم علیاا  )ص(
ة؟ العلم. قال: فنكت ساعة في األرض، ثم قال: إنه لعلم وما هو بذاك. قال: ثم قال: یا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما یدریهم ما الجامع قال: قلت: هذا والله

إنه لعلم ولیس بذاك. :  قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة ... قال: إنه لعلم ولیس بذاك. ثم سكت ساعة، ثم قال: وإن عندنا الجفر وما یدریهم ما الجفر ... قال
: إن عندنا علم ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة وما یدریهم ما مصحف فاطمة علیها السالم؟ ... إنه لعلم وما هو بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال

ال: ما یحدث باللیل والنهار، األمر من بعد األمر، ما کان وعلم ما هو کائن إلی أن تقوم الساعة .. إنه لعلم ولیس بذاك. قلت: جعلت فداك فأي شيء العلم؟ ق
 . ٢38ص 1والشيء بعد الشيء إلی یوم القیامة( الكافي : ج

 . ٢8٢البقرة :  -٢
 گویند رسول خداوارد شدم. به ایشان عرض کردم: فدایت گردم! شیعیان شما چنین می  )ع(در حدیث شریف از ابو بصیر روایت شده است: بر ابو عبد الله - 3

شود و هر باب به هزار باب بابی آموخت که به هزار باب باز می به علی ای ابا محمد! رسول خداشود؟ فرمود: )آموخت که از آن هزار باب باز می بابی به علی
(. سپس فرمود:  گرددعلم است و علم محسوب نمی سوگند که این، علم است! ایشان ساعتی بر زمین چشم دوخت و سپس فرمود: )(. عرض کردم: به خدا  دیگر

آن علم است و علم محسوب ( عرض کردم: فدایتان گردم! جامعه چیست؟ .... فرمود: ) دانند جامعه چیست؟ ای ابا محمد! نزد ما جامعه است و آیا می )
(. سپس ساعتی شودعلم است و علم محسوب نمی (.... فرمود: )دانند جفر چیست؟ نزد ما جفر است و آیا میعتی سكوت کرد و فرمود: )(. سپس ساگرددنمی

(. ساعتی سكوت نمود و سپس  گرددچیست؟.... علم است و علم محسوب نمی  دانند مصحف فاطمهنزد ما مصحف فاطمه است و آیا میسكوت کرد و فرمود: )
(. عرض کردم: فدایت شوم! گرددباشد.... این علم است و علم محسوب نمیزد ما علم آنچه گذشت و علم آنچه واقع خواهد شد تا برپایی ساعت مینفرمود: )

ص  1. کافی: ج (افتد، امری پس از امر و هر چیز پس از چیز دیگر، تا روز قیامتشود و اتفاق میآنچه در شب و روز تازه میباشد؟ فرمود: )چه چیزی علم می
٢38 . 

 . ٢8٢بقره:  - 4
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إِ  ََ ِه  َقِلُب َعَلى َعِقَلير نر َينر وَل ِممس ََُ سَ يَع الرس ََِ ُ ِلُيضَ َما َ اَن اّللس ََ  ُ يَن َ َدى اّللس ِْ
نر َ انَ ر َلَكِلَْيةً ِإفس َعَلى الس

اِ  َلَرُؤَْف َرِحيمْ  َ ِبالنس   ؟ (1)﴾ِإيَمانَُكمر ِإنس اّللس

تی میانه قرار دادیم تا بر مردمان گواه باشید ﴿معنای این سخن حق تعالی چیست؟   و چنین است که شما را امَّ
ای را که بر آن بودی فقط به این جهت قرار دادیم که کسی که از پیامبر امبر بر شما گواه باشد، و آن قبلهو پی

گردند، بازشناسیم، هر چند این سخت، ی خود بازمیی خود و بر عقیدهکند را از کسانی که بر پاشنهپیروی می
بر آن نیست که ایمان شما را تباه کند. خداوند  گران است مگر بر آنان که خداوند هدایتشان کرده باشد. خداوند

 ( ٢)(.بر مردمان مهربان و بخشاینده است

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

املسََتقيم    م األمة املحمدية الحقيقيةخ َ م الثالث مائة َالثالث عشََرخ َالوسََن  و الصََراط 
ألنه َسََََن بني األئمة َاملهدينيخ فاألمة الوسََََن  م أتلاع املهدي األَلخ َأنصََََار   ؛َ و املهدي األَل
قال خ ألنهم قادة  ؛)خْي أئمة( خ َ م أيضَاً )خْي أمة أخرج  للنا (خ بل َ)علیه السَالم(اإلمام املهدي  

مُ : ﴿تعَالى
ر
أ اِ  تََ ِرجََ ر ِللنَس خر

ُ
ٍة أ َمس
ُ
َ أ ُتمر َخْير لَور ُ نر ََ  ِ اّللس ِمُنوَن بَِ

ُتؤر ََ َكِر  ُنر َن َعِن املر َهور َتنر ََ ُرَِف  َعر املر ُرََن بَِ
َ ُُ ُم الرَفاِسُقونَ   ر

َ
أ ََ ِمُنوَن  ُؤر ُهُم املر اً َلُهمر ِمنر ُل الرِكَتاِب َلَكاَن َخْير  ر

َ
 . (3)﴾ َمَن أ

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد لله رب العالمین، و صلی   الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
ت  دیآنها امَّ مستقیم همان صراط  ( میانه)هستند؛ همان سیصد و سیزده نفر هستند؛ و  حقیقی محمَّ

ت میانه، پیروان مهدی اول یی ائمه و مهدیَّ باشد؛ چرا که او در میانهمهدی اول میهمان ،است ن قرار دارد. امَّ
تی که در میان مردم پدید آمده است ﴿باشند. اینها همچنین می)علیه السالم(ام مهدیو یاران ام   ﴾ بهترین امَّ

شما ﴿فرماید:  باشند. حق تعالی می)برترین پیشوایان( هستند؛ زیرا آنها جلودار می (خیر ائمة)باشند، و حتی  می
تی هستید که برای مردم پدید آمده کنید و نهی از منكر، و به خدا ایمان ف میاید، که امر به معروبهترین امَّ

 
 . 143البقرة :  -1
 . 143بقره:  - ٢
 .  110آل عمران :  -3
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اند ولی بیشترین آنها فاسق و آوردند برایشان بهتر بود. برخی از ایشان مؤمندارید. اگر اهل کتاب ایمان می
   (1).﴾اندنافرمان

ِ ﴿ قال تعالى: ُقوُموا ّلِلس ََ َطى  ََر الِة الرُوسَ ََس الصَ ََ َلَواِت  ََس ََالة  ي   خ(2)﴾َقاِنِتنيَ َحاِفُظوا َعَلى الصَ َالصَ
ََطى أي الوفية بني األئمة َاملهدينيخ أي َفية (3))الوفية( ََالة الوسََ خ أي حافظوا على الوفيةخ َالصََ

ََالم(املهدي األَل يف بداية  هور اإلمام املهدي   ََاً يعد   ؛)علیه السَ ألن املهدي األَل من املهدينيخ َأيضَ
ََالم(   َما يف الرَاَيات عنهم خ  من األئَمة عليهَما اطَمة اليت تَعد األئَمة من ََلد علي َفَ  )علیهم السََ
 عشر. اثين السالم

 ( وًلیت)نماز همان    ؛  (4)﴾نمازها و نماز میانه را پاس بدارید و خاضعانه برای خدا به پا خیزید  ﴿فرماید:  نیز میو  
ن؛ یعنی وًلیت مهدی اول در ییعنی وًلیت را پاس بدارید. نماز میانه یعنی وًلیت میان ائمه و مهدیَّ  (5؛)است

گردد؛ همان ن است و او از ائمه نیز محسوب مییزیرا مهدی اول، از مهدیَّ   ؛)علیه السالم(امام مهدیآغاز ظهور  
شمرده  )علیها السالم(علی و فاطمه ، تعداد ائمه دوازده نفر از فرزندان)علیهم السالم(گونه که در روایات ائمه

 اند.شده

بي جعفر  
َ
ِ  َقال:خ  )علیه السَالم(عن أ وُل اّللس َر  )صَل  اهلل علیه َ  له َ سَلم(   )َقاَل َرسَُ ِإنِّي َاثريَنر َعشََ

نر َتِس 
َ
ررَض أ
َ ُ األر َتَد اّللس َر

َ
ِجَلاَلَها ِبَنا أ ََ َتاَدَ ا  َر

َ
يِن أ ررِض َيعر

َ نرَ  َيا َعِليُّ ِزرُّ األر
َ
أ ََ لرِدي  َُ َذا َذَ َب ِمنر  َِ ِلَهاخ َف

 ر
َ
يَو ِبأ

 
َ لرِدي َساَخِ  األر َُ َظُرَااِفثرَنا َعَشَر ِمنر  َلمر ُينر ََ ِلَها   ر

َ
 .(6)( ررُض ِبأ

من و دوازده نفر از فرزندان )فرمود:  )صلی الله علیه و آله و سلم(فرمود: رسول الله)علیه السالم(امام باقر
ی ما خدا زمین را نگه داشته است های آن. به واسطهها و کوهزمین هستیم؛ یعنی میخ (ِزرَّ )من و تو ای علی، 

 
 . 110آل عمران:  - 1
 . ٢38البقرة :  -٢
داود نحن الصالة في : أنتم الصالة في کتاب الله عز وجل وأنتم الزکاة وأنتم الحج؟ فقال: )... یا )علیه السالم(عن داود بن کثیر قال : قلت ألبي عبد الله  -3

جه الله قال الله کتاب الله عز وجل، ونحن الزکاة  ونحن الصیام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن کعبة الله ونحن قبلة الله ونحن و
 . 303ص ٢4تعالی: فأینما تولوا فثم وجه الله ...( بحار األنوار: ج

 . ٢38بقره:  - 4
وجل هستید؟ و آیا شما زکات و حج می یر روایت شده است: به ابو عبد اللهاز داوود بن کث  - 5 باشید؟ فرمود: )... عرض کردم: آیا شما نماز در کتاب خداود عزَّ

وجل هستیم، ما زکات هستیم، ما روزه هستیم، ما حج هستیم، ما ماه حرام هستیم، ما  سرزمین حرام هستیم، ما ای داوود! ما همان نماز در کتاب خداوند عزَّ
وْا َفَثَمَّ َوْجُه اللِه ﴿: فرمایدی خدا و وجه خدا هستیم. حق تعالی میی خدا و قبلهکعبه  ْیَنَما ُتَوُلَّ

َ
(....(. بحار اًلنوار: به هر سو نظر کنید، وجه خدا همان جا است) ﴾َفأ

 . 303ص  ٢4ج 
 . 17ح 535ص 1الكافي : ج -6
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برد و به آنها د را در آن فرو نبرد. وقتی دوازده نفر از فرزندان من رفتند، زمین اهل خود را فرو میکه اهالی خو
 (1)(.شودفرصت داده نمی

َفٍر  :  َقاَل خ َعنر ُزَراَرةَ  بَا َجعر
َ
ُ  أ ِمعر َََ ٍد ُ لُُّهمر : )َيُقوُل   )علیه السََالم(س َماَم ِمنر  ِل ُمَحمس ِ

َر اإلر اِفثرَنا َعشَََ
 ِ وِل اّللس ََُ لرِد َرسََ َُ ْث ِمنر  ََلم(  ُمَحدس ََل  اهلل علیه َ  له َ سََ ِبي َطاِلٍب   )صََ

َ
لرِد َعِليِّ برِن أ َُ  )علیه السََََالم(ََ

 ِ َعِليٌّ  )صل  اهلل علیه َ  له َ سلم( َفَرُسوُل اّللس  .(2)اِلَداِن(ُ َما الروَ  )علیه السالم(ََ

ث )صلی الله علیه و آله و سلم(دوازده امام از آل محمد)فرماید: می)علیه السالم(ابو جعفر ، همگی ُمَحدَّ
)علیه و از فرزندان علی )صلی الله علیه و آله و سلم(گویند( از فرزندان رسول الله)فرشتگان با آنها سخن می

  (3)(.پدران آنها هستند)علیه السالم(و علی له و سلم()صلی الله علیه و آهستند، و رسول اللهالسالم(

َفٍر   ِبي َجعر
َ
ََالم(َعنر أ اِريِّ خ  )علیه السََ َََ نرصََ

َ ِ األر ِد اّللس )علیها َدَخلرُ  َعَلى َفاِطَمَة  : )َقاَل   خَعنر َجاِبِر برِن َعلر
ــالم( ا  السـ لَرِد ََ َُ اِء ِمنر  يََ ََِ صََ َر

َ اُء األر مََ ََر سََ
َ
ْح ِفَيِه أ ا َلور َهَ َدير َ يََ بَنير اِئُم  خ ََ َر  ِخُرُ ُم الرقََ َََ ُت اثريَنر َعشََ َددر )علَیه َفعََ

(خ السالم( ُهمر َعِليٌّ َثاَلَثْة ِمنر ََ ْد  ُهمر ُمَحمس  . (4)َثاَلَثْة ِمنر

)علیها َمحضر فاطمه)روایت شده است که فرمود:  از قول جابر بن عبدالله انصاری  )علیه السالم(از امام باقر
 های اوصیا از فرزندان او بود. )آن را(وارد شدم در حالی که بین دستانش لوحی بود که در آن نام السالم(

 (5)(.بود. سه نفر آنها محمد و سه نفر آنها علی بود)علیه السالم(شمردم. دوازده نفربودند. آخرین آنها قائم

 .(6) ( م مينَ إن لهْه األمة اثين عشر إمام  دى من ذرية نَيها) :)علیه السالم(نني أمْي املؤم  عن

ت دوازده امام هدایت)روایت شده است: )علیه السالم(از امیر المؤمنین گر دارد که از فرزندان این امَّ
 ( 7)(.باشندپیامبرشان هستند و آنها از من می

 
 . 17ح  535ص  1کافی: ج  - 1
 . 7ح 534ص 1الكافي : ج -٢
 . 7ح  534ص  1کافی: ج  - 3
 . 9ح 533ص 1الكافي : ج -4
 . 9ح  533ص  1کافی: ج  - 5
 . 154غیبة الطوسي : ص -6
 . 154غیبت طوسی: ص  - 7



 163                                                                                 (راابع املتشاهبات)اجلزء ال

   
 

ُتونٍََة ف : ﴿ََقال تَعالى ةَزير ِبيَس ف َغرر ََ ٍة  ِقيَس رر َََ ََن(خ َ و )املَهدي األَل ( ﴾شََ فهو خ : أي )زيتون َسََ
َ و أيضََاً شََجرة الزيتون اليت تخرج من طور سََيناء   .)علیهم السََالم(  الوسََن بني األئمة َاملهديني

ِ ِلنيَ ﴿ ٍغ ِلْلر ِصلر ََ ِن  ُُ  ِبالدُّ ر ُرُج ِمنر ُطوِر َسيرَناَء َتنَر َشَجَرةً َتخر ََ﴾(1). 

است   (مهدی اول)و او    (زیتون میانه)یعنی    ،(زیتونی که نه خاوری است و نه باختری  ﴿فرماید:  میحق تعالی  
روید: قرار دارد. همچنین او درخت زیتونی است که در طور سینا می  )علیهم السالم(نیکه در میان ائمه و مهدیَّ 

 (٢)است(. برای خورندگان غن، نان خورشیدهد و آن روروید، روغن میو درختی است که در طور سینا می ﴿

****** 

 ی عصر از نگاهی دیگر.: تفسیر سوره۱۵۹پرسش 

)علیه ن اإلنسَان علي بن أبي طالب  )إقل : خ  : يف )املتشَابهات( يف تفسَْي سَورة العصَر۱۵۹  /سَؤال
َلكن  يف يسَتثين   (خ)صَل  اهلل علیه َ  له َ سَلم(خ َ و يف خسَر نسَلًة إلى رسَول اهلل  السَالم(

 بحسب ما بين  أن  ؟! )علیه السالم(أفضل من علي  أنهمالْين  منواخ َ ْا يشعر 

است )علیه السالم(طالبانسان، علی بن ابی)ای: عصر شما فرموده یدر کتاب متشابهات در تفسیر سوره
. حال چگونه کسانی که (باشددر زیان و خسران می )صلی الله علیه و آله و سلم(و او در قیاس با پیامبر خدا

شود که آنها از ای، چنین برداشت میشوند، در حالی که از آنچه شما بیان داشتهاند استثنا میایمان آورده
 باشند؟! برتر می)علیه السالم(علی

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

 
 . ٢0المؤمنون :  -1
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ََمَلة يف الَلاء َالَلاء يف النقَطةالقر ن  لَ   ََمَلةخ َالَسََ   ن  أأي  .(1)  ه يف الَفاتَحةخ َالَفاتَحة يف الَسََ
لقلة الجزئيات َاملتنافيات  لما ارتق    ؛القر ن  لما ارتقينا إلى اهلل سَلحانه َتعالى قل تفصَيله

 . اً  لي اً العوالم امللكوتيةخ حىت تصل إلى النور َالكليات فيكون القر ن نور 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
یعنی هر چه بیشتر به  (٢)؛در نقطه (با)و  (با)، و بسمله در قرآن جملگی در فاتحه است و فاتحه در بسمله

شود؛ و این به جهت کم شدن جزئیات و سوی خداوند سبحان و متعال ارتقا یابیم، تفصیل قرآن کمتر می
باشد، که هر چه در عوالم ملكوتی بیشتر ارتقا یابی تا آنكه به نور و کلیات برسی و قرآن نوری ها میناسازگاری

 کلی گردد. 

ََورة ََر(   ََما بينتَُه عن سََ و يف مرتَلة َعالَية من القر نخ حَيث ف َجود لغْي محَمد َعلي )َالعصََ
فال َجود لغْي مخ فيكون تمام  -  نور َاحد  عليهما السََالمَعلي َفاطمة    -  )علیها الســالم(َفاطمة  

رٍ ﴿ :السََورة يف ذلك العالم  و اَن َلِفي ُخسََر نرسَََ ِ
ِر * ِإنس األر الرَعصََر  ْه  ي سََورة العصََر يف ذلك خ (3)﴾ََ

ََورة يف ذَلك الَعالمخ َ والَعالم ا اِت : ﴿لعلويخ فال َجود للقَية السََ اِلَحَ َعِملُوا الصَََََس ََ يَن  َمُنوا  ِْ
ِإفس الَس

 ِ ربر ا ِبالصس َتَواَصور ََ ا ِبالرَحقِّ  َتَواَصور  ليكون لهْا افعساض َجه. (4)﴾ََ

جایی که غیر از محمد، ی عالی از قرآن بود؛ یعنی در ی والعصر بیان داشتم، در مرتبهآنچه در تفسیر سوره
نور یكسان هستند، پس   )علیها السالم(وجود دیگری در کار نیست؛ علی و فاطمه  )علیها السالم(علی و فاطمه

سوگند به این زمان، * که انسان  ﴿شود: میغیر از آنها وجود دیگری نیست. پس تمام سوره در آن عالم چنین 
باشد، و در آن عالم، باقِی سوره که عبارت می )باًل( لویی عصر در آن عالم عُ این سوره ؛ (5)(در خسران است

 
کلها في القرآن، وعلوم القرآن کلها في السبع المثاني، وعلوم السبع المثاني في البسملة، وعلوم البسملة  : )إن علوم الكون )علیه السالم(عن أمیر المؤمنین  -1

 . ٢31في النقطة، وأنا تلك النقطة( األربعون حدیثاا للشیخ إبراهیم الخوئي : ص
قرآن در سبع مثانی )فاتحه( و علوم سبع مثانی در بسمله و  علوم هستی، جملگی در قرآن است و تمام علوم روایت شده است: ) حدیثی از امیر المؤمنین - ٢

 . ٢31(. چهل حدیث شیخ ابراهیم خویی: ص علوم بسمله در نقطه است و من آن نقطه هستم 
 .٢ –  1العصر :  -3
 . 3العصر :  -4
 . ٢و  1عصر:  - 5



 165                                                                                 (راابع املتشاهبات)اجلزء ال

   
 

مگر آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و یكدیگر را به حق سفارش کردند و یكدیگر را به  ﴿است از 
 هیچ موجودیتی ندارد، تا به این ترتیب محلی برای چنین اعتراضی وجود داشته باشد.  ،  (1)  (صبر سفارش کردند

اإلنسَان بسََب َجوده يف العالم الجسَماني  ن  إفاإلنسَان  و جنس اإلنسَانخ أي خ  أما يف  ْا العالم
ََر َتسََََاَفلخ إف إذا  من بولي اهلل يف زَماَنه َعَمل مَعه  َعِملُ ﴿يف خسََ ََ يَن  َمُنوا  ِْ

اِت ِإفس الَس اِلَحَ وا الصََََس
 ِ ربر ا ِبالصس َتَواَصور ََ ا ِبالرَحقِّ  َتَواَصور ََ﴾. 

باشد؛ یعنی انسان به سبب وجودش در عالم جسمانی، در اما در این عالم، منظور از انسان، جنس انسان می
آنها که  مگر ﴿: خسران و َپستی است مگر آنگاه که به ولیَّ خدا در زمانش ایمان آورد و به همراه او عمل نماید

 (.ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و یكدیگر را به حق سفارش کردند و یكدیگر را به صبر سفارش کردند

******* 

ْرِض َواْلِجَباِل ﴿ی : آیه۱۶۰پرسش 
َ
َماَواِت َواأْل َماَنَة َعَلی السَّ

َ
ا َعَرْضَنا اأْل  ... ﴾ِإنَّ

ََؤال نر  ِإنسا ﴿  :: ما معي قوله تعالى۱۶۰  /سَ
َ
َ أ بَنير
َ
الرِجَلاِل َفأ ََ ررِض 

َ األر ََ اِت  ََ َما ََس َمانََة َعَلى السَ
َ َنا األر ََر َعَرضَ

نرَساُن ِإنسهُ َ اَن َ لُوماً َجُهوفً  ِ
َحَمَلَها األر ََ َها  َن ِمنر َفقر شر

َ
أ ََ ِملرَنَها   ؟ (2)﴾َيحر

ل   هاها، زمین و کوهما این امانت را بر آسمان  ﴿؟  معنای این سخن حق تعالی چیست عرضه داشتیم، از تحمَّ
 (3)(.آن سرباز زدند و از آن ترسیدند. انسان آن را بر دوش گرفت؛ به راستی او ستمكاری نادان بود

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

 
 . 3عصر:  - 1
 . 7٢األحزاب :  -٢
 .7٢احزاب:  - 3
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ا ﴿تَعالى: َقال خ األَماَنة  ي: اإلَماَمة ََفَية َلي اهلل ِلَهَ  ر
َ
اِت ِإَلى أ انََ َمَ

َ َا األر نر ُتَؤدُّ
َ
ُمُرُ مر أ

ر
أ َ يََ ِإنس اّللس

 َ ِل ِإنس اّللس ُكُموا ِبالرَعدر نر َتحر
َ
اِ  أ َ النس ُتمر بَنير ِإَذا َحَكمر َ َ اَن َسِميعاً بَِصْياً  ََ ا َيِعُظُكمر ِبِه ِإنس اّللس ﴾ ِنِعمس

 . (2)اإلمام إلى اإلمام الْي يليهأي اإلمامة يؤديها  .(1)

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
ها را دهد که امانتخداوند به شما فرمان می)فرماید: تعالی می. حق است امانت، امامت و وًلیت ولیَّ خدا

انشان بازگردانید و چون در میان مردم به داوری نشینید به عدل داوری کنید. خدا شما را چه نیكو پند به صاحب
 ( 4)می سپارد.به امام پس از  ی، که امامیعنی امامت ؛ (3)(دهد. هر آینه او شنوای بینا استمی

َفَذا خ  يف  َل زَمانَفالَنا  يؤدَن الوفَية إلى َلي اهلل خَفيتهم لولي اهلل أَما الَنا  َفأَمانتهم  ي
فال تخلو أرض خ بل على النا  أن يتولوا الولي الْي بعده  خةَََََََََ تنقطع الوفي رجع َلي اهلل إلى اهلل ف

 .(5)اهلل من حجة َلو خلي  لساخ  بأ لها

باید در هر برداری آنها از ولیَّ خدا. بنابراین مردم  اما در مورد مردم، امانِت مردم عبارت است از وًلیت و فرمان
شود بلكه بر مردم زمان وًلیت را به ولیَّ خدا بدهند، و اگر ولیَّ خدا به سوی خدا رجوع کند وًلیت قطع نمی

ت خالی نمی شود که اگر خالی شود، زمین اهلش را است که وًلیت ولیَّ پس از او را بپذیرند. زمین خدا از حجَّ
 (6).بردفرو می

 
 . 58النساء :  -1
ماناِت ِإلی  )علیه السالم(في أحادیثهم، ومنها: عن أبي بصیر عن أبي عبد الله  )ع(وبهذا نطق آل البیت  -٢

َ
وا اأْل ْن ُتَؤدُّ

َ
ُمُرُکْم أ

ْ
َه َیأ في قول الله عز وجل: )ِإنَّ اللَّ

ا َیِعُظُكْم ِبِه( ، قال: )هي الو َه ِنِعمَّ ْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللَّ
َ
اِس أ ْهِلها َوِإذا َحَكْمُتْم َبْیَن النَّ

َ
 . 5٢ص  صیة یدفعها الرجل منا إلی الرجل ( الغیبة للنعماني :أ

 . 58نسا:  - 3
وجل درباره اند؛ از جمله: از ابو بصیر از ابو عبداللهدر احادیثشان در این خصوص سخن رانده )علیهم السالم(اهل بیت - 4 ُمُرُکْم ﴿ی سخن خداوند عزَّ

ْ
ِإنَّ اللَه َیأ

ن 
َ
اِس أ ْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم َبْیَن النَّ

َ
َماَناِت ِإَلی أ

َ
وْا األ ن ُتؤدُّ

َ
اأ ا َبِصیرا ا َیِعُظُكم ِبِه ِإنَّ اللَه َکاَن َسِمیعا دهد که خداوند به شما فرمان می) ﴾َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللَه ِنِعمَّ

( آینه او شنوای بینا استدهد. هر ها را به صاحبانشان بازگردانید و چون در میان مردم به داوری نشینید به عدل داوری کنید. خدا شما را چه نیكو پند میامانت
 . 5٢(. غیبت نعمانی: ص دهدمنظور، وصیت است که هر مردی از ما به مردی دیگر میروایت شده است که فرمود: )

 . 10ح 179ص 1: أتبقی األرض بغیر إمام ؟ قال: لو بقیت األرض بغیر إمام لساخت( الكافي: ج)علیه السالم( عن أبي حمزة قال: )قلت ألبي عبد الله  -5
ح  179ص  1(. کافی: ج ریزداگر زمین بدون امام باقی بماند، فرومیماند؟ فرمود: )عرض کردم: آیا زمین بدون امام باقی می از ابو حمزه: به ابا عبد الله - 6

10 . 
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ََانخ َاملنافق ََان: جنس اإلنسََ )الثاني(  :)األَل( خ َالجهول  و :األَل َالثاني خ َالظلوم  و  َاإلنسََ
 .(1) الْي خلق بعد العقل (املخلول الثاني)حيث  و الجهل 

ا﴿و  بنابراین انسان، جنس انسان است، و منافق، اولی است و دومی،    ﴾َجُهوًلا ﴿اولی و  ( یعنی  ستمكار)  ﴾َظُلوما
 (٢).که پس از عقل آفریده شد جهالت ورزید (ممخلوق دو)( یعنی دومی؛ زیرا او به نادان)

 أما السماَات َاألرض َالجلال: أي سكانها من املالئكة َاألرَاح الصالحة.

 ها یعنی ساکنان آنها از فرشتگان و ارواح نیكوکار.ها، زمین و کوهاما آسمان

ََاً إذا  ان  تامةخ قال تَعالى يف  فاألمانة  ي: الوفية هلل َاإلمامةخ َالوفية لولي اهلل إمامة أيضََ
ََلح عيين َيدي َ...( -أي َفية َلي اهلل  -بالفرائض   )من تقرب إلي  :  الحديث القديس  أي  َ   خ(3)أصَ

 
رض والجبال فأبین ان یحملنها وأشفقن(، قال: : في قول الله تبارك وتعالی: )انا عرضنا األمانة علی السماوات واأل )علیه السالم(عن جابر عن أبي جعفر  -1

 . 96)الوًلیة أبین ان یحملنها کفرا بها وعنادا وحملها اًلنسان واًلنسان الذي حملها أبو فالن ( بصائر الدرجات للصفار: ص
عن قول الله عز وجل : إنا عرضنا األمانة علی السماوات واألرض والجبال فأبین أن یحملنها وأشفقن  )علیه السالم(وعن أبي بصیر، قال: )سألت أبا عبد الله  

، قال: األمانة: الوًلیة، واًلنسان: أبو الشرور المنافق( معاني األخبار: ص   . 110منها وحملها اًلنسان إنه کان ظلوماا جهوًلا
عن قول الله عز وجل: إنا عرضنا األمانة علی السماوات واألرض والجبال   )علیه السالم(موسی الرضا  وعن الحسین بن خالد، قال: )سألت أبا الحسن علي بن

 .  110فقال: األمانة: الوًلیة، من ادعاها بغیر حق کفر( معاني األخبار: ص -اْلیة  -فأبین أن یحملنها 
ْشَفْقَن ِإنَّ ﴿ی این سخن خداوند تبارک و تعالی درباره از جابر از ابو جعفر - ٢

َ
ن َیْحِمْلَنَها َوأ

َ
َبْیَن أ

َ
ْرِض َواْلِجَباِل َفأ

َ
َماَواِت َواأْل َماَنَة َعَلی السَّ

َ
ما این امانت ) ﴾ا َعَرْضَنا اأْل

ل آن سرباز زدند و از آن ترسیدندها، زمین و کوه را بر آسمان آنها از ترس کفر و  منظور وًلیت است که ( روایت شده است که فرمود: )ها عرضه داشتیم، از تحمَّ
 . 96(. بصائر الدرجات صفار: ص عناد به آن، از برداشتنش سر باز زدند و انسان آن را بر دوش کشید، و انسانی که آن را بر دوش کشید ابو فالن بود

وجل درباره از ابو بصیر روایت شده است: از ابا عبد الله َماَنَة عَ ﴿ی سخن خداوند عزَّ
َ
ا َعَرْضَنا اأْل ْشَفْقَن ِمْنَها  ِإنَّ

َ
ن َیْحِمْلَنَها َوأ

َ
َبْیَن أ

َ
ْرِض َواْلِجَباِل َفأ

َ
َماَواِت َواأْل َلی السَّ

ا َجُهوًلا  ُه َکاَن َظُلوما نَساُن ِإنَّ ل آن سرباز زدند و از آن ترسیدند. انسان آن  ها، زمین و کوه ما این امانت را بر آسمان)  ﴾َوَحَمَلَها اْْلِ را بر دوش ها عرضه داشتیم، از تحمَّ
 . 110(. معانی اًلخبار: ص  باشدامانت، وًلیت است و انسان، ابو شرور منافق می( سوال کردم. ایشان فرمود: )گرفت؛ به راستی او ستمكاری نادان بود

وجل درباره از حسین بن خالد: از ابا الحسن علی بن موسی الرضا ا َعَرْضَنا ﴿ی سخن خداوند عزَّ ن َیْحِمْلَنَهاِإنَّ
َ
َبْیَن أ

َ
ْرِض َواْلِجَباِل َفأ

َ
َماَواِت َواأْل َماَنَة َعَلی السَّ

َ
 ﴾اأْل

ل آن سرباز زدندها، زمین و کوهما این امانت را بر آسمان) امانت یعنی وًلیت؛ هر که به ناحق ادعایش کند، کفر تا انتهاـ فرمود: )( ـها عرضه داشتیم، از تحمَّ
 . 110اًلخبار: ص (. معانی ورزیده است

 ( ، فراجع. 100/ جواب سؤال ) 3وقد مر تفصیل ذلك في المتشابهات : ج  -3
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ََلمَان منَا أ َل الليَ  ََر درجَات ؛ )َلي اهلل( أتم اإليمَانخ  سََ ه أتم العشََ خ ( 1) )درجَات اإليمَان( ألَن
ُتمر ﴿ َعٍة ِإَذا َرَجعر َسلر ََ يساٍم يِف الرَحاِّ 

َ
 .(2)﴾َثالَثِة أ

ه باشد نیز امامت است،.   و وًلیت برای ولیَّ خدا  است    خدا و امامت  مخصوصوًلیت    یعنی؛پس امانت   اگر تامَّ
ـ یعنی وًلیت ولیَّ خداـد کسی که با انجام فرایض به من نزدیكی جوی)فرماید: حق تعالی در حدیث قدسی می
دارای تمام مراتب ایمان شده است؛ همچون  (ولیَّ خدا)یعنی مانند  (3)(؛شودچشم من، دست من و .... می

روز در  سه) (4)؛گانه )درجات ایمان( دست یافته استشود؛ چرا که او به درجات دهسلمان، از ما اهل بیت می
 ( 5)حج و هفت روز چون از حج بازگردید

َلك : بأنه مَ )علیه السَالم(ن أمانة  ل إنسَان مرتلطة بصَاحب األمانةخ َ و  ما عرب عنه  أبقي 
ََود يف الر ن العراقي يف الكعلة(6)ابتلع  تاب العهد َامليثال َ و يف الحقيقة   .خ َ و الحجر األسََ

َاملمهد   إنسانخ َ و املهدي األَل َاليمانيخ َ و صاحب األمانخ َلْلك فهو الفاتح لدَلة العدل اإللهي
َ ل إنسََان يحا بي  اهلل   .()علیه السََالملهاخ َالحا م األَل بعد قائد ا اإلمام املهدي     الرئيَ َ 

ََمي املَلك اَلْي  فَبد َله من املرَر على الحجرخ َالر ن اليَمانيخ َبينهَما َباب الكعَلةخ أَ  َما سََ
 يتعا ده َيجدد العهد مع اهلل من خالله.  أنابتلع  تاب العهد َامليثالخ َفبد له 

 
: )یا عبد العزیز إن اًلیمان عشر درجات بمنزلة السلم یصعد منه مرقاة بعد المرقاة، فال  )علیه السالم(عن عبد العزیز القراطیسي قال: قال لي أبو عبد الله  -1

سفل منك تقولن صاحب الواحد لصاحب اًلثنین: لست علی شئ حتی ینتهي إلی العاشرة، وًل تسقط من هو دونك فیسقطك الذي هو فوقك، فإذا رأیت من هو أ
یطیق فتكسره فإنه من کسر مؤمنا فعلیه جبره وکان المقداد في الثامنة، وأبو ذر في التاسعة، وسلمان في العاشرة( فارفعه إلیك برفق، وًل تحملن علیه ما ًل 

 . 448 - 447الخصال للشیخ الصدوق : ص
 . 196البقرة :  -٢

 آمده است. 100پاسخ پرسش  3تفصیل بیشتر در کتاب متشابهات جلد 
ای عبد العزیز! ایمان ده درجه دارد که مانند نردبان است که پله پله باید از آن باًل رفت. به من فرمود: ) از عبد العزیز قراطیسی نقل شده است: ابو عبدالله - 4

تر از خودت است را ساقط نكن رسد. کسی که پایینای نداری، تا اینكه به دهمین پله بی اول است بگوید تو بهرهفردی که دو پله باًل رفته نباید به کسی که در پله
شكند و اگر تر از خودت دیدی، او را با محبت باًل بكش و بر او بیش از توانش تحمیل مكن که می ای پایینتا باًلتر از تو، تو را ساقط نكند و اگر کسی را در درجه

(. خصال شیخ صدوق: ص ی دهم بودی نهم و سلمان در پلهی هشتم، ابوذر در پلهدر پلهگردد. مقداد  اش بر او واجب میبندیکسی مؤمنی را بشكند، شكسته
 . 448و  447

 . 196بقره:  - 5
: )لم جعل استالم الحجر؟ فقال: إن الله عز وجل حیث أخذ میثاق بني آدم دعا الحجر ]من[ الجنة )علیه السالم(عن الحلبي، قال: قلت ألبي عبد الله  -6

 . ، وغیره184ص 4فالتقم المیثاق فهو یشهد لمن وافاه بالموافاة( الكافي : جفأمره 
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نت مرتبط است، همان طور که که امانت هر انسانی، با صاحب اما یک چیزی که باید اشاره کرد این است
و او  (1)،است که کتاب عقد و میثاق را بلعیدهشته ای  فراز آن چنین تعبیر کرده که او )علیه السالم(امام

حجراًلسود در رکن عراقی در کعبه است. او در حقیقت، انسان است، او مهدی اول و یمانی است، او صاحب 
ساز اصلی آن، و نخستین حاکم پس از فرمانده ی دولت عدل الهی و زمینهامان است، و از همین رو او گشاینده

گزارد باید بر این سنگ و بر رکن یمانی میی خدا باشد. هر کسی که حج خانهمی)علیه السالم(آن امام مهدی
ای است که کتاب عهد و میثاق را گذر کند که بین این دو، درب کعبه است؛ یا آن طور که نامیده شده، فرشته

 بلعیده و ناگزیر این شخص باید با او عهد ببندد و عهد با خداوند را از طریق آن تجدید نماید.

: )اسَتلموا الر نخ فَنه يمني اهلل يف خلقهخ يصَافح  له َ سَلم( )صَل  اهلل علیه َقال رسَول اهلل  
)صَل  اهلل علیه َ  له َ خ َمراده  (2)بها خلقهخ مصَافحة العلد أَ الدخيلخ َيشَهد ملن اسَتلمه باملوافاة(

ِله باليمني  ؛الحجر األسَََود  بالر ن: سَََلم(   ألنه َاسَََطة بني اهلل َبني   ؛ألنه موضَََوع فيهخ َإنما شَََُ
 لَنيل َالوصول َالتحَب َالرضا  اليمني حني التصافح. علاده يف ا

رکن را استالم )ببوسید و لمس( کنید چون او دست خدا )فرمود:  )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر خدا
ی ی خود و یا با پناهندهای که با بندهکند، مانند مصافحهبین بندگانش است که با آن با مخلوقاتش مصافحه می

بوسند در روز قیامت شهادت به برخورد کنند و میکند، و آن سنگ نسبت به کسانی که او را لمس میخود می
از رکن،  )صلی الله علیه و آله و سلم(و منظور آن حضرت  ( 3)(دهدو مالقات و وفای به عهد و میثاق می

)دست( تشبیه شده که  ﴾َیمین﴿به حجراًلسود است زیرا این سنگ در آن کار گذاشته شده است و از آن رو 
ی بین خدا و بندگانش در نیل و وصول و دوستی ورزیدن و خشنود گشتن است؛ همانند دست دادن در واسطه

 مصافحه کردن.

ََادل   أمر الحجر فالتقمهاخ   : )إن اهلل تلارك َتعالى ملا أخْ مواثيق العلاد)علیه السَََالم(َقال الصَ
 . (4)لتشهد لي باملوافاة( َميثاقي تعا دتهفلْلك يقال: أمانيت أديتهاخ 

 
وجل آن هنگام که  عرض کردم: چرا استالم )لمس و بوسیدن( حجر اًلسود قرار داده شد؟ فرمود: )  از حلبی روایت شده است: به ابو عبد الله - 1 خداوند عزَّ

فراخواند و به او امر فرمود. آن سنگ میثاق را بلعید؛ پس او برای کسی که به عهد وفا کرده باشد، شهادت عهد و میثاق را از بنی آدم گرفت، سنگ را از بهشت 
 و سایر منابع.  184ص  4(. کافی: ج خواهد داد

 . 65ص 1المحاسن للبرقي : ج -٢
 .65ص  1المحاسن: ج  - 3
 . 314ص 13الحر العاملي : ج -وسائل الشیعة )آل البیت(  -4
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خداوند تبارک و تعالی هنگامی که عهدهای بندگان را گرفت به سنگ )فرماید:  می)علیه السالم(امام صادق
شود امانتم را ادا کردم و به عهد و میثاقم وفا نمودم تا برایم دستور داد و او آنها را بلعید و از همین رو گفته می

 (1)(.ن گواهی دهیبه وفا کرد

 . (2))الر ن اليماني باب من أبواب الجنةخ لم يغلقه اهلل منْ فتحه( :)علیه السالم(َقال 

)رکن  (3) (فتحه منذ الله یغلقه لم الجنة أبواب  من باب  الیماني الرکن)فرماید: می)علیه السالم(امام صادق
 که آن را گشود، نبست(. های بهشت است که خدا از روزیای از دروازهیمانی دروازه

ََالم( ََقال )الر ن اليَماني َبابَنا اَلْي يَُدَخل مَنه الجَنةخ َفَيه نهر من الجَنة تلقى :  )علَیه السََ
 .(4)فيه أعمال العلاد(

 الجنة من نهر وفیه الجنة، منه ندخل الذي بابنا الیماني الرکن)فرمود: )علیه السالم(همچنین امام صادق
شویم و در آن رودی از بهشت ی ما است که از آن وارد بهشت می)رکن یمانی دروازه (5)(العباد أعمال فیه تلقی

 شود(.است که اعمال بندگان در آن ریخته می

فأقول أميت يا رب أميتخ فيقال يا محمد أدخل  …: ))صََل  اهلل علیه َ  له َ سََلم(َعن رسََول اهلل 
من اللاب األيمن من أبواب الجنة َ م  -أي املقربني أصَََحاب اليماني   -أمتك من ف حسَََاب عليهم  

 .(6)(…شر اء النا  فيما سوى ذلك من األبواب 

ت من، .... می)روایت شده است:  )صلی الله علیه و آله و سلم(از رسول خدا ت من! گویم: امَّ پروردگارم، امَّ
ت تو را بی هیچ حسابی بر آنها وارد کردم ـگفته می ی ـ از دروازهیعنی نزدیكان یاران یمانیشود: ای محمد! امَّ

 ( 7)(.باشند....های بهشت که آنها در آنچه سایرین از درهای دیگر دارند نیز شریک میایمن از دروازه

 
 . 314ص  13وسایل الشیعه )آل البیت( ـ حر عاملی: ج  - 1
 . 13ح 409ص 4الكافي : ج -٢
 . 13ح  409ص  4کافی: ج  - 3
 . 314ص 3جامع السعادات : ج -4
 . 314ص  3جامع السعادات: ج  - 5
 . 1٢8ص 1، صحیح مسلم : ج٢٢7ص 5صحیح البخاري : ج -6
 . 1٢8ص  1؛  صحیح مسلم: ج   ٢٢7ص  5صحیح بخاری: ج  - 7
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ماني صَََاحب األمانة َالْي ابتلع األمانةخ َ ي امليثال فالحجر َالر ن اليماني يشَََْيان إلى الي
ََْي إلى  ل محمد   ََالم(  اإللهيخ َاللي  )الكعلة( يشََ بََرَ اُتهُ َعَليرُكمر ﴿ )علیهم السََ ََ  ِ َمُ  اّللس َرحر

َل الرَليرِ  ِإنسهُ َحِميْد َمِجيدْ   ر
َ
 .(1)﴾أ

امانت  را بلعیده است اشاره دارد، و آنکه امانت  یو آن کس و رکن یمانی به یمانی صاحب امانتپس حجر 
رحمت و برکات خدا بر شما ﴿کند:  اشاره می)علیه السالم(میثاق الهی است. خانه )کعبه( نیز به آل محمد  همان

   (٢).(ای اهل این خانه! او ستودنی و باشكوه است

ِرَئ َعَلْیِهُم اْلُقْرآُن ًل  و)ی : آیه۱۶1پرسش 
ُ
 (َیْسُجُدوَن َوِإَذا ق

ُجُدَنَ ﴿: قال تعالى: 161 /سَؤال ِهُم الرُقرر ُن ف َيسَر ِإَذا ُقِرَئ َعَلير اآلية تْم من ف يسَجد عند   (خ3)﴾ََ
 فهل يجب السجود مع قراءة القر ن؟ خ قراءة القر ن

ِرَئ َعَلْیِهُم اْلُقْرآُن ًل َیْسُجُدوَن فرماید )حق تعالی می
ُ
بر آنان خوانده شود، سجده و آنگاه که قرآن  )(َوِإَذا ق

 تالوت  هنگام  در  سجده  ایآ،  کند  یم  نكوهش  را  کند  ینم  سجده  قرآن  تالوت  هنگام  که  یکس  ،هیآ 4(کنند؟نمی
 واجب است؟ قرآن

 الجواب: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

ََفحته على النا  يف (5))اإلمام الحجة على الخلق يف  ل زمان(القر ن  و  خ َقراءته  ي قراءة صَ
 ْه الحياة الدنياخ فيجب على النا  طاعته َالخضََوع ألمرهخ َ ْا  و السََجود الْي رفضََه إبليس 

  .)لعنه اهلل(خ َيرفضه  ل مصاب بداء إبليس )لعنه اهلل(

 
 . 73هود :  -1
 . 73هود:  - ٢
 . ٢1اًلنشقاق :  -3
 . ٢1اًلنشقاق :  - 4
 .  ٢14ص 1: )أنا القرآن الناطق( ینابیع المودة لذوي القربی: ج  )علیه السالم(قال اْلمام علي  -5
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 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله  رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
، و خواندن آن یعنی خواندن صفحه وجودش بر (1)قرآن،همان )امامی  حجت بر خلق در هر زمان است(

 که ،است یهمانسجده  نیا و باشند او فرمان میتسل و کنند اطاعت او از دیبا مردم پسمردم در این دنیاست، 
 .زندپس می را آن باشد، نیز مبتال( لعنه الله) طانیش یمار یب به که هر و پس زد راآن ( لعنه الله) طانیش

ََالم( فََعراض النَا  عن القر ن النَاطقخ َ و اإلمَام َحجَة اهلل يف زمَانهم  خ َترك )علیَه السََ
ََجود ََجود آلدم:   خ  َطاعَته  و ترك السََ ا ِللرَمالِئَكِة ﴿َ و نظْي ترك إبليس )لعَنه اهلل( السََ ِإذر ُقلرنََ ََ

َق عَ  َََ َجُدَا ِإفس ِإبرِليَس َ اَن ِمَن الرِجنِّ َفَفسَ َََ ُجُدَا آِلَدَم َفسَ ََر ِلَياَء ِمنر اسَ َر
َ
يسَتهُ أ ُذرِّ ََ َنَهُ  ُْ َفَتتسِخ

َ
ِر َربِِّه أ مر

َ
نر أ

امِلِنَي بََدفً 
ٌَّ ِبئرَس ِللظس ُ مر َلُكمر َعُد ََ  .(2)﴾ُدَِني 

 ترک اطاعتشان است، و  خود  بنابراین رویگردانی مردم از قرآن ناطق است، که او امام وحجت خدا در زمان
و وقتی که به فرشتگان از او  همان ترک سجود است، و آن مانند رویگردانی ابلیس از سجده برای آدم است: )

فرمان دادیم که بر آدم همه سجده کنید، و آنها تمام سر به سجده فرود آوردند جز شیطان که از جنس جن بود 
مرا فراموش کرده و شیطان و فرزندانش بدین جهت از طاعت خدای خود سرپیچید، پس آیا )شما فرزندان آدم(  

 
 .  34ص ٢7قال: )هذا کتاب الله الصامت، وأنا کتاب الله الناطق( وسائل الشیعة )آل البیت( : ج (ع)وعنه 
ة ًلبن البطریق قال: )وهذا کتاب الله الصامت وانا المعبر عنه، فخذوا بكتاب الله الناطق وذروا الحكم بكتاب الله الصامت إذ ًل معبر عنه غیري( العمد  (ع)وعنه  
 .  330: ص

رتد إلیك طرفك، قال: ففرج أبو عبد الله قال: ) قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتیك به قبل ان ی )ع(وعن عبد الرحمن بن کثیر الهاشمي عن أبي عبد الله 
 . ٢33 –  ٢3٢بین أصابعه فوضعها علی صدره ثم قال: والله عندنا علم الكتاب کله ( بصائر الدرجات للصفار: ص (ع)
 . ٢14ص 1ج: القربی لذوي المودة ینابیع .(هستم  ناطق قرآن من: )فرمود (ع) یعل امام - 1
 . 34ص ٢7ج( : البیت آل) الشیعة وسائل  (.هستم  خدا ناطق کتاب من و خداست صامت کتاب نیا: )فرمود( ع) او از و
زمانی  د،یکن واگذار خدا صامت کتاب با را قضاوت و دیریبگ  را خدا ناطق کتاب پس هستم، آن کننده انیب من و خداست صامت کتاب نیا و: )فرمود او)ع( ازو 

 . 330 ص: قیالبطر ابن :العمدهکتاب ". (یان کننده ی آن وجود نداردب من جز که 
گفت: پس . پلک بزنید نكهیا از قبل آورمیم شما یبرا را آن: گفت دارد، کتاب ی ازعلم که یکس : » فرمود( ع) اباعبدالله از یهاشم  ریکث بن عبدالرحمنو از 

: الصفار "اتجالدر ائر بص. "م یدار را کتاب کل علم  ما سوگند خدا بهانگشتان خود واکرد و بر سینه خود گذاشت و سپس فرمود: -امام صادق )ع( –ابوعبدالله 
 . ٢33-٢3٢ ص
 . 50الكهف :  -2
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رید در صورتی که آنها شما را سخت دشمنند؟ ظالمان را )که به جای خدا شیطان را به گیرا دوست خود می
 (1)(.طاعت برگزیدند( بسیار بد بدلی است

****** 

اِس ِمن ُکلِّ َمثَ )ی : آیه۱۶۲پرسش  ْفَنا ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِللنَّ  (ٍل َوَلَقْد َصرَّ

َ َ ﴿: قال تعالى: ۱۶۲ /سََؤال  ر
َ
اُن أ نرسَََ ِ

َ اَن األر ََ اِ  ِمنر ُ لِّ َمَثٍل  ا الرُقرر ِن ِللنس َْ َنا يِف َ  فر رس َلَقدر صَََ ََ

ٍء َجَدفً    ل اإلنسان مْموم يف  ْه اآلية؟  خ(2)﴾يَشر

اِس ِمن  )فرماید:  حق تعالی می ْفَنا ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِللنَّ ْکَثَر َشْيٍء َجَدًلا َوَلَقْد َصرَّ
َ
أ نَساُن  در )(3)(ُکلِّ َمَثٍل َوَکاَن اْْلِ

(. آیا در این خیزدایم، و انسان بیش از هر چیز به جدل برمیاین قرآن برای مردم هر گونه داستانی بیان کرده
ت شده است؟  آیه انسان مذمَّ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهدينيَالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى 

َدفً ﴿ ٍء جََ َ َ يَشر  ر
َ
اُن أ َََ نرسَََ ِ

اَن األر اعتلَار فطرتَهخ فهو مفطور   : أي بحثَاً ملعرفَة الحقيقَة﴾ََ ََ َب
َََماء اإللهَية ا ثُمس ﴿: َقال تَعالى  خَفطرَته تؤ َله للمعرَفة خ  ملعرَفة  َل األسََ اَء ُ لسَهَ َمَ ََر سََ

َ َعلسَم  َدَم األر ََ

ُتمر َصاِدِقنيَ َعَرَضُهمر َعلَ  َماِء َ ُؤفِء ِإنر ُ نر سر
َ
ُنوِني ِبأ َِ

نر
َ
اَلِئَكِة َفَقاَل أ  .(4)﴾ى املر

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله  رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
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وجو و تحقیق برای شناخت حقیقت به اعتبار یعنی جست(:خیزدو انسان بیش از هر چیز به جدل برمی ﴿
فطرتش؛ چرا که انسان بر شناخت و معرفت تمام اسماء الهی سرشته شده است و فطرتش او را برای کسب 

بیاموخت. سپس آنها را به  ها را به آدمو تمام نام ﴿فرماید: گرداند. حق تعالی میشناخت و معرفت شایسته می
 ( 1).د(های این چیزها خبر دهیگویید مرا به نامفرشتگان عرضه کرد و گفت: اگر راست می

****** 

َها ِبَقُبوٍل َحَسٍن....﴿ی : آیه۱۶۳پرسش  َلَها َربُّ   ﴾َفَتَقبَّ

ََؤال ٍن ﴿: َما معي قوَله تَعالى: ۱۶۳ /سََ َََ ا ِبَقُلوٍل َحسََ ا َربَُّهَ َلَهَ ا َفَتَقلس َلَهَ َ فس ََ َناً  َََ اَتاً َحسََ ا نَلََ َََتَهَ نر
َ
أ ََ

ا قََ  َْ ِك َ َ نسى لََ
َ
َيُم أ ا َمرر اَل يََ َقاً قََ ا ِرزر َدَ َ َد ِعنَر َجَ ََ َراَب  ِحر ا املر ا َزَ ِريَس َهَ َل َعَلير ا َدَخَ ا ُ لسَمَ الََ ر ُ َو ِمنر َزَ ِريَس

ِ ِحَساٍب 
ُزُل َمنر َيَشاُء ِبَغْير َ َيرر ِ ِإنس اّللس ِد اّللس  ؟  (2)﴾ِعنر

معنای این آیه چیست: پس پروردگارش آن دختر را به نیكی پذیرفت، و به وجهی پسندیده پرورشش داد و 
گفت: یافت؛ میزکریا به محراب نزد او می رفت، پیش او روزی می  کهزکریا را به سرپرستی او گماشت. هر وقت  

حساب خدا؛ زیرا او هر کس را که بخواهد بی: از جانب گفترسد؟ مریم میکجا می ازای مریم! اینها برای تو 
 (3)(.دهدروزی می

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

قاً ﴿ َدَ ا ِرزر َجَد ِعنر : أي علم َحكمة َمعرفةخ فاملحراب َالصََالة مورد معراج املؤمن َفيض ﴾ََ
خ َالرزل الدنيوي مكانه غْي املحراب املعد للصَََالةخ َاأل ل  ْلك. فاإلنسَََان ف يأ ل اهلل عليه

ن  ان الرزل الدنيوي أيضاً ينَزل على مريمخ َلكن املراد باآلية  و إَ و َاقف يصلي يف املحرابخ َ
هُ ﴿ :الرزل الحقيقي َ و العلم َالحكَمة َاملعرَفةخ ََلَْلك ا َربَس ا َزَ ِريَس َك َدَعَ الَِ بر ِلي ُ نََ اَل َربِّ َ َ قََ
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اءِ  َعَ ِميُع اَلدُّ َََ ًة ِإنَسَك سََ لََ ًة َطيِّ يَس َ خ َعَلل َ ْا اَلدَعاء (1)﴾ِمنر لََُدنَرَك ُذرِّ َرائي ﴿ بََََََََ ََ ََواِلَي ِمنر  ُ  املر ِإنِّي ِخفَر
اً  ِلي  ََ ِتي َعاِقراً َفَهبر ِلي ِمنر َلُدنرَك 

َ
َرأ َ انَِ  امر ََ﴾(2) . 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
محراب و نماز خاستگاه معراج مؤمن و فیض خدا   ،یعنی علم و حكمت و معرفت  :  ﴾ یافتپیش او روزی می  ﴿

؛ و به باشد تاسیس شده غیِر محرابی است که برای نماز جایی از بر او است و جایگاه رزق و روزی دنیوی، در
رزق و  هرچندخورد. گزارد چیزی نمیایستد و در محراب نماز میهمین صورت خوردن؛ هنگامی که انسان می

ولی منظور آیه، رزق حقیقی است که علم و حكمت   است  آمدهفرود می  )علیها السالم(روزی دنیوی نیز بر مریم  
ریا پروردگارش را ندا داد و گفت: ای پروردگار من! مرا ازجانب خود در آنجا زک  ﴿باشد و از همین رو:  و معرفت می

پس   من  ﴿نماید:  میو علت این دعا را نیز چنین بیان    ،  (3)﴾ی دعا هستیفرزندی پاکیزه عطا فرما، که تو شنونده
  (4).﴾از مرگ خویش، از نزدیكان بیمناکم و زنم نازا است. مرا از جانب خود فرزندی عطا فرما

ََواِليَ ا﴿ ََرائيلخ خاف منهم على عيَسَََ ﴾ملر ََالم(   : أي علماء بين إسََ ألنه  ان يعلم ؛  )علیه السََ
ََالم(بأمرهخ فز ريا   ََالم(  ا)علیه و الحجة على مريم   )علیه السَ ََالم(خ َأراد ز ريا  السَ  )علیه السَ

 ََ ََرة لولي اهلل عيىسََ )علَیه ذرَية طيَلة ترث  ل يعقوب حقيَقةخ أي مْياث الحكَمة َالنلوة َالنصََ
له شَََأنها ن اهلل  ف  َلشَََأنهاخ ف  السَََالم(  ا)علیهفرزقه اهلل يحيى. فكفالة ز ريا ملريم   السَََالم(
َلَها َزَ ِريسا﴿ َ فس أَلي العزم مصَلح خ نيب من )علیه السَالم(ْم لعيىسَ أنها أ م ما يف شَأنها  و أخ َ﴾ََ

 للديانة اإللهية.

آگاه او از امر بیم داشت؛ زیرا )علیه السالم(یعنی علمای بنی اسرائیل و از آنها بر حضرت عیسی ﴾اْلَمَواِلَي ﴿ 
ت بر مریم)علیه السالم(. حضرت زکریابود ای که نسل پاکیزه)علیه السالم(بود و زکریا )علیها السالم( حجَّ

ت، و یاری و نصرت برای ولیَّ خدا عیسیمیراث واقعی آل یعقوب ی را به )علیه السالم(عنی میراث حكمت و نبوَّ
)علیها  را روزی او گردانید. اینكه زکریا کفالت مریم)علیه السالم(ارث َبَرد خواستار شده بود، و خداوند نیز یحیی

ل شأن علیه السالم()را برعهده داشت به خاطر شأن و منزلت مریم بوده؛ چرا که خداوند زکریا السالم( را متكفَّ
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)علیها ترین شأن و جایگاه مریمو مهم ﴾ و زکریا را به سرپرستی او گماشت ﴿گردانید  )علیها السالم( مریم
 العزِم اصالحگر دین الهی بود. پیامبر اولو)علیه السالم(آن بود که وی مادر حضرت عیسی السالم(

ا  أن   َما  ََالم(يحيى اَلْي  و إجَاَبة دَعاء ز رَي  َان أ م َما فَيه  و إجَاَبة دَعاء  )علَیه السََ
ََ أز رياخ َذلك   ََر لعيىسَ ََلح الناصَ ََالم(نه أصَ لِّي يِف ﴿خ  )علیه السَ َََ ُ َو َقاِئْم ُيصَ ََ اَلِئَكُة  َفَناَدترهُ املر

 ِ قاً ِبَكِلَمٍة ِمَن اّللس دِّ َيى ُمصَََ ُرَك ِبَيحر ََشََِّ َ ُي نس اّللس
َ
َراِب أ ِحر اِلِحنيَ املر اً ِمَن الصََس ي  َِ

نَ ََ وراً  َحصََُ ََ داً  يِّ سَََ ََ خ ( 1) ﴾  
خ فهو سيد )علیه السالم(خ َ لمة اهلل َالسيد الحصور  و عيىس )علیه السالم(َاملصدل  و يحيى 

 من أَلي العزمخ ََمِلك بين إسرائيلخ َحصور ف يأتي النساء َف الدنيا. 

، اجابت بود)علیه السالم(ی اجابت دعای زکریانتیجهکه حیایی ترین شاخصه در مورد یطور که مهمهمان
پس همچنان که در  ﴿شد: )علیه السالم(شدن دعای زکریا بود و این یعنی اینكه او یار و یاور حضرت عیسی

ای از خداوند دهد که کلمهندایش دادند: خداوند تو را به یحیی بشارت می  ،محراب به نماز ایستاده بود فرشتگان
)علیه همان یحیی   (  تصدیق کننده  ﴿  (٢).﴾دار است و پیامبری از شایستگانکند که او آقا و خویشتنا تصدیق میر 

ها است که او سید و آقایی از اولوالعزم)علیه السالم(دار، عیسیی خداوند و آقای خویشتنکلمه  است و  السالم(
ا«   رود و نه دنیا.دار( یعنی نه به سراغ زنان می)خویشتنو پادشاه بنی اسرائیل بود. »َحُصورا

د:  ب الوَل ِتي  ﴿َاآلن لننظر يف دعَاء ز ريَاخ َ و طَل
َ
َرأ ِ  امر انََ ََ ََ َرائي  ََ ََواِلَي ِمنر  ُ  املر ِإنِّي ِخفَر ََ

ُقوَب  َيِرُث ِمنر  ِل َيعر ََ اً * َيِرثُيِن  ِلي  ََ اً َعاِقراً َفَهبر ِلي ِمنر َلُدنرَك  َعلرهُ َربِّ َرِضي  اجر ََ﴾(3) . 

 ،پس از مرگ خویش، از نزدیكان  من):  نگریمکه درخواست فرزند بود می)علیه السالم(اکنون به دعای زکریا
)علیه بر خاندان یعقوب بر من و میراث بیمناکم و زنم نازا است. مرا از جانب خود فرزندی عطا فرما * که میراث 

 (4).(بدهروردگار من، شایسته و پسندیده قرار باشد و او را، ای پالسالم(

َرائي﴿ -۱ ََ ََواِلَي ِمنر  ُ  املر ِإنِّي ِخفر  )علیه السََالم(خفتهم على عيىسََ   أي علماء بين إسََرائيل  :﴾ََ
( اً ) ب لي َلد  من اهللخ فََََ   )علیه السالم(السيد ََمِلك بين إسرائيلخ َ لمة اهلل. َ نا طلب ز ريا  
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اليت ألمر مريم  ــالم(يتم  َف ا السـ ََاب رأيسخ   )علیـه بَعد موتي فقَد بلَغ  من الكرب َالعمر حىت شَََ
 . )علیه السالم(ن أ ون ميتاً عند بعث عيىس أفاملتوقع 

ُقوَب ﴿  -۲ َيِرُث ِمنر  ِل َيعر ََ )قائم   )علیه السالم(خ فعيىس )علیه السالم(يف نصرة عيىس   :﴾  َيِرثُيِن 
خ َ فالته نيابة عن  ل )علیه السَالم(له نيابة عن ز ريا    )علیه السَالم(ى   ل يعقوب(خ فنصَرة يحي

 يعقوب الصالحني من األنَياء َاملرسلني َاألَلياء. 

)علیه  أي راضََياً باللالء َافمتحانخ َتعرضََه للقتل يف نصََرة عيىَسَ   :﴾َاجعله رب رضََياً ﴿ -۳
ن ُيلعث أقلل   )علیه السَالم(رة عيىسَ تالميْه َالنا  لنصَ   )علیه السَالم(ه يحيى . فقد َج  السَالم(
  َُقتل َاستشهد يف بداية بعث عيىس. )علیه السالم(عيىس 

از )علیه السالم(یعنی علمای بنی اسرائیل، که زکریا : ﴾ من پس از مرگ خویش، از نزدیكان بیمناکم ﴿ -1
د و پادشاه بنی اسرائیل و کلمة الله بود )علیه السالم(آنها بر عیسی )علیه بیم داشت. در اینجا زکریاکه سیَّ

پس از مرگم را  )علیها السالم(تا کفالت و سرپرستی مریم  (به من فرزندی عطا فرما)خواهد از خدا میالسالم(
که  رودام تا حدی که موهایم سفید شده است و انتظار میادامه دهد؛ زیرا من به سن پیری و کهنسالی رسیده

 مرده باشم.()علیه السالمهنگام بعثت عیسی

؛ چرا که )علیه السالم(در یاری و نصرت عیسی : ﴾ بر خاندان یعقوب باشدبر من و میراث که میراث  ﴿ -٢
)علیه برای او، به نیابت از زکریا)علیه السالم(»قائم آل یعقوب« بود. یاری و نصرت یحیی)علیه السالم(عیسی

 .خواهد بود كان آل یعقوب از انبیا، مرسلین و اولیااش به نیابت از صالحین و شایستبود، و سرپرستیالسالم(

یعنی او را به بال و امتحان و در معرض کشته  : ﴾ و او را، ای پروردگار من، شایسته و پسندیده قرار بده ﴿ -3
پیش از آنكه )علیه السالم(خوشنود و راضی نما. یحیی)علیه السالم(شدن در راه یاری و نصرت عیسی

خواند. فرامی)علیه السالم(مبعوث شود شاگردانش و مردم را به یاری و نصرت عیسی)علیه السالم(عیسی
 کشته و شهید شد. )علیه السالم(در ابتدای بعثت عیسی)علیه السالم(یحیی
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ا  ََالم(فز رَي ه السََ ُ  ِمَن  ﴿:)علَی در بََلَغر َقَ ََ اِقراً  ِتي عََ
َ
َرأ ِ  امر انََ ََ ََ نسى َيُكوُن ِلي ُغالْم 

َ
اَل َربِّ أ َقَ

اً الرِك  ِلَك ﴿ خأي لوف فضلك ف يكون لي غالم .....: (1)  ﴾رَبِ ِعِتي  َْ  أي فضل ربك عليك.   :(2)﴾َقاَل َ 

گفت: ای پروردگار من! مرا از کجا پسری باشد، حال آنكه زنم نازا است و من خود در  ﴿)علیه السالم(زکریا
 ؛  (4)ین(اینچن گفت)یعنی اگر فضل تو نباشد، مرا پسری نخواهد بود....  ؛ (3)﴾امخوردگی رسیدهپیری به سال

 یعنی فضل پروردگارت بر تو.

نسى َيُكونُ ﴿ )علیها السـالم(َمريم  
َ
لُُق   َقاَل ر َربِّ أ ُ َيخر ِلِك اّللس َْ ْر َقاَل َ  يِن بَشَََ سََر سَََ َلمر َيمر ََ َلْد  ََ ِلي 

نسَما َيُقوُل َلهُ ُ نر َفَيُكونُ  َِ راً َف مر
َ
  .(5)﴾َما َيَشاُء ِإَذا َقَأ أ

مریم گفت: ای پروردگار من! چگونه مرا فرزندی باشد، در حالی که بشری مرا لمس )  )علیها السالم(  و مریم
ی چیزی کند به محض اینكه به او آفریند؛ چون ارادهسان که خدا هر چه بخواهد میاست؟ گفت: بدیننكرده  

 ( 6).(شودگوید موجود شو، موجود می

َلدْ ﴿ ََ نسى َيُكوُن ِلي 
َ
ِلِك   …﴿ خأي لوف فضَََلك ف يكون لي َلد  :﴾َقاَل ر َربِّ أ َْ أي  ﴾: …َقاَل َ 
 فضل ربِك عليِك.

یعنی اگر فضل تو نباشد مرا پسری نخواهد بود :﴾ دگار من! چگونه مرا فرزندی باشدمریم گفت: ای پرور  ﴿
 یعنی فضل پروردگارت بر تو..(: ..نسا.... گفت: بدین﴿

نرِجيَل ﴿ ِ
األر ََ َراةَ  التسور ََ َمَة  الرِحكر ََ ُيَعلُِّمهُ الرِكَتاَب    .َ ْا  و الفضل َالرزل: (7)﴾ََ

 و این همان فضل و رزق و روزی است. : (8)﴾آموزدمیخداوند به او کتاب و حكمت و تورات و انجیل  و ﴿

 
 .8مریم :  -1
 .9مریم :  -٢
 .8مریم:  - 3
 .9مریم:  - 4
 . 47آل عمران :  -5
 . 47آل عمران:  - 6
 . 48آل عمران :  -7
 . 48آل عمران:  - 8
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الََ ر ُ َو ﴿ ا قََ َْ ِك َ َ نسى لََ
َ
َيُم أ ا َمرر اَل يََ اً قََ َق ا ِرزر َدَ َ َد ِعنَر جََ ََ َراَب  ِحر ا املر ا َزَ ِريَس َهَ َل َعَلير ا َدخََ ِمنر  ُ لسَمَ

ِ ِإنس  ِد اّللس ِ ِحَساٍب ِعنر
ُزُل َمنر َيَشاُء ِبَغْير َ َيرر  َالحمد هلل. فالفضل بغْي حسابخ (1)﴾اّللس

روزی  )علیها السالم(می رفت پیش او )علیها السالم(به محراب نزد او)علیه السالم(وقت که زکریا هر ﴿
: از گفتمی السالم()علیها رسد؟ مریم! اینها برای تو از کجا می)علیها السالم(گفت: ای مریمیافت؛ میمی

حساب است. و الحمد آری فضل، بی ؛ (٢) ﴾دهدحساب روزی میجانب خدا؛ زیرا او هر کس را که بخواهد بی
 لله.

****** 

ُجوِم ﴿ی : آیه۱۶۴پرسش  ِسُم ِبَمَواِقِع النُّ
ْ
ق
ُ
 . ﴾َفاَل أ

ِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجومِ ﴿:  ما معي قوله تعالى: ۱۶۴ /سؤال قر
ُ
 ؟  (3)﴾َفال أ

 . (4) ﴾ستارگانهای س سوگند به جایگاهپ ﴿ی حق تعالی چیست؟ معنای این گفته

 بسم اهلل الرحمن الرحيم لجواب:ا

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

: )إن أ ل  له َ سَلم()صَل  اهلل علیه َ خ قال رسَول اهلل (5)  )علیهم السَالم( ل محمد  النجوم  م:
 .(6)(ن النجوم أمان أل ل السماءأبييت أمان أل ل األرض  ما 

 
 . 37آل عمران :  -1
 . 37آل عمران:  - ٢
 .75الواقعة :  -3
 . 75واقعه:  -4
یقول في قول الله عز وجل: )فال أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم [  )علیه السالم(عن المفضل بن عمر الجعفي، قال: )سمعت أبا عبد الله  -5

)علیه  . وعن أبي جعفر 43٢6، ح 377ص 3یحلف بها الرجل یقول : إن ذلك عند الله عظیم ( من ًل یحضره الفقیه : ج )ع(یعني به الیمین بالبراءة من األئمة 
ما غاب نجم طلع نجم، حتی إذا أشرتم بأصابعكم وملتم بأعناقكم، غیب الله عنكم نجمكم، فاستوت بنو عبد المطلب ، قال: )إنما نحن کنجوم السماء کلالسالم(

 .8باب في الغیبة، ح 338ص 1، فلم یعرف أي من أي ، فإذا طلع نجمكم فاحمدوا ربكم( الكافي : ج
 . 738اًلمالي للشیخ الصدوق : ص -6
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 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد  لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
فرمود: »اهل بیت   الله علیه و آله و سلم()صلی پیامبر خدا( 1)هستند. )علیهم السالم( ستارگان، آل محمد

 ( ٢)آسمان هستند«. گونه که ستارگان امان اهلاند همانمن امان اهل زمین

مواقع النجوم يف السماء ففيها  ية من  يات اهلل سلحانه َتعالىخ فالنجوم السلعة الدالة على  أما
ََماء يمثلون  ل محمد   ََالم(نجمة الجدي يف السََ  اً َعلي  اً محمد: )الثة األَلى تمثلخ فالث)علیهم السََ

ن األقرب إلى الثالثة اافثن؛ خ أما األربعة اللقية فهي دالة بحسََب ترتيلها  ()علیها السََالم(َفاطمة  
ََني  ) ما   ََن َالحسََ ََالم(الحسََ خ ( األئمة الثمانية )ن األخريان أحد ما تدل على  اخ َافثنعليهما السََ

 خ َ ما األقرب إلى نجمة الجدي. ()علیه السالمَاألخرى تدل على اإلمام املهدي 

. ستارگان دارندرا در برهای خداوند سبحان و متعال ای از نشانههای ستارگان در آسمان، نشانهاما جایگاه
 السالم( م)علیه آسمان دًللت دارند، تمثیلی از آل محمد دری قطبی( ی جدی )ستارهگانه که بر ستارههفت

حسب ترتیب است و چهار ستاره دیگر بر )علیهم السالم( سان محمد، علی و فاطمهباشند: سه تای اول بهمی
شان و از دوتای دیگر، یكی  اند از حسن و حسینعبارت  ی اولتر به سه تاخود، دًللت دارند. دو تای نزدیک

ی و این دو به ستاره  )علیه السالم(مهدی دًللت دارد و دیگری بر امام  )علیهم السالم(گانهی هشتبر ائمه
 ترند. قطبی )جدی( نزدیک

 
ل از عمر جعفی: شنیدم اباع -1 وجل ﴿درباره بدالله امام صادقاز مفضَّ ُجوِم  ی این سخن خداوند عزَّ ْقِسُم ِبَمواِقِع الُنَّ

ُ
ُه َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُموَن َعِظیٌم  *َفالأ پس ﴾ )َو ِإَنَّ

ائمه بخورد، در نظر خداوند بسی فرماید: اگر کسی سوگند بیزاری از این آیه می( فرمود: »های ستارگان * و اگر بدانید این سوگندی است بزرگسوگند به جایگاه
ما همانند ستارگان آسمان هستیم؛ وقتی یكی از ما روایت شده است که فرمود: » ؛ و از اباجعفر43٢6ح  377ص  3«. من ًلیحضره الفقیه: ج عظیم است

کند. ی شما را مخفی می هنگام خداوند ستارهمایل شوید و در آن هایتان متتان اشاره کنید و با گردنکه با انگشتان گردد تا آنای دیگر نمایان میمخفی شود، ستاره 
ط شوند و هیچ یک از دیگری بازشناخته نشود. پس هرگاه ستارهپس فرزندان عبد  338ص  1«. کافی ج تان نمایان شد، پروردگارتان را سپاس گوییدالمطلب مسلَّ
 . 8باب در غیبت ح 

 . 738امالی شیخ صدوق: ص  -٢
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دليل القللةخ فله يسََتدل النا   َ ل  ْه النجوم  ي دالة على الجدي يف السََماء. َالجدي  و
خ َالقللة  ي جهة السَجود إلى اهلل سَلحانه َتعالىخ فنجمة الجدي  ي  على القللة يف الليل املظلم
فة بهخ )علیه السالم(الدالة على اإلمام املهدي   َ ْا شأن النجوم يف السماء. خ(1) أي املعرِّ

گر قبله است و در شِب تار ی قطبی )جدی( در آسمان اشاره دارند و جدی اشارهتمامی این ستارگان بر ستاره
گیرند. قبله جهت سجده گزاردن به سوی خداوند سبحان و متعال ز آن برای یافتن قبله راهنمایی میمردم ا

و این  (٢)دًللت دارد؛ یعنی آن حضرت را می شناساند؛ )علیه السالم( ی قطبی نیز بر امام مهدیاست و ستاره
 است شأن و جایگاه ستارگان در آسمان.

ََماءخ َ ي ف تتحرك ألنها َاقعة على محور  ؛  َنجمة الجدي  ي النجمة الوحيدة الثابتة يف السََ
 .دَران األرض

 

 

 

 

 
، )ع(، وهذا ما نطقت به روایاتهم )ع(بشكل عام ویعرفهم حق األئمة  )ع(فالمهدي األول هو من یشیر ویدل الناس إلی اْلمام المهدي بشكل خاص واألئمة  - 1

  358الدین وتمام النعمة : ص للمهدیین ووصفهم بـأنهم )قوم من شیعتنا یدعون الناس إلی مواًلتنا ومعرفة حقنا( کمال )علیه السالم(فورد ذکر اْلمام الصادق 
بقولهم: )وًل یسأل عن  )ع(، أو الحدیث اْلخر الوارد عنهم 179، وفي الحدیث اْلخر: )فاسألوه عن تلك العظائم التي یجیب فیها مثله( غیبة النعماني : ص 56ح

 . ٢50شيء بین صدفیها إًل أجاب( المصدر المتقدم : ص
)علیهم کند و ائمه به طور عام؛ و مهدی اول حق ائمهاشاره و مردم را به او راهنمایی می اص به امام مهدیمهدی اول همان کسی است که به صورتی خ -٢

گروهی از شیعیانمان ها »که آن در مورد مهدیین آمده و این   ی امام صادقذکر شده است. گفته   )علیهم السالم(شناساند و این در روایاتشانرا به آنان می   السالم(
پس، ( و در حدیثی دیگر: »56ح  358اند )کمال الدین و تمام النعمة: ص « توصیف شدهکنندمردم را به پیروی از ما و شناخت حق ما راهنمایی می  هستند که

  )علیهم السالم( هااز آن  ( یا در حدیثی دیگر که179« )غیبت نعمانی: ص  ها را پاسخ گوید، بپرسیدتواند آنترین اموری که کسی مگر شبیه به او نمیاز او از بزرگ
« )غیبت نعمانی: ص که پاسخ گویدشود مگر اینی صدف قرار دارد )هر چیز غامضی ـ مترجم( پرسیده نمیچیزی که بین دو کفه و از هیچوارد شده است: »

٢50 .) 
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قرار گرفته  زمین چرخش محور بر که چرا ندارد؛ حرکتی و است آسمان در پایدار ی ستاره تنها قطبی ی ستاره
 است.

 

هُ ﴿قال تعالى:  ُنوٍن * ف َيَمسَُّ َلُموَن َعِظيْم * ِإنسهُ َلُقرر ْن َ ِريْم * يِف ِ َتاٍب َمكر ْم َلور َتعر ِإنسهُ َلَقسََ ََ

ِ ُنوَن   نرُتمر ُمدر
َ
ا الرَحِديِث أ َْ َفِلَه

َ
َعامَلِنَي * أ

ِزيْل ِمنر َربِّ الر ُرََن * َتنر َُطهس  ْا القسَم قسَم   ن  إي أ خ(1)﴾…ِإفس املر
ا  م: محَمد َعلي  ة عليَه داَل دال على اإلَمام املَهديخ َالنجوم اَل بنجَمة الجَديخ َ و املَهدي األَل اَل

النجوم   )علیهم السََالم(خ َ م  (2))علیه السََالم(َفاطمة َالحسََن َالحسََني َاألئمة َاإلمام املهدي  
ُفوا أنهماَلداَلة على نجَمة الجَدي أَ املَهدي األَلخ ذَلك  َالرَاَيات  الَنا  َبه من خالل  المهم عرس

 
 .81 –  76الواقعة :  -1
یشیرون إلی المهدي   )ع(فقد تم تفصیل القول فیها في کتاب )المهدي والمهدیین في القرآن والسنة( وأما أن األئمة    )ع(أما بالنسبة ًلرتباط النجوم بآل البیت    -٢

)علیه ن إصدارات أنصار اْلمام المهدي األول في عالم الشهادة فعن طریق روایاتهم التي وصفته أدق الوصف، فراجع کتاب )البالغ المبین( و )النور المبین(، م
 . السالم(
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َ م يشَْيَن  خ(1))علیهم السَالم(اليت َردت عنهمخ َ ْلك من خالل الرؤى اليت يرا ا املؤمنون بهم  
)علَیه َنه اَلدلَيل إلى اإلَمام املَهدي إألَنه نجَمة الجَدي اَلداَلة على القلَلةخ أي  ؛إلى إتَلاع املَهدي األَل

ِإنسهُ لَ ﴿قال تعالى: خ السالم( َلُموَن َعِظيمْ ََ  .(2)﴾َقَسْم َلور َتعر

قدر * در و اگر بدانید این سوگندی است بزرگ * هر آینه، این قرآنی است گرامی ﴿فرماید: حق تعالی می
کتابی مكنون * که جز پاکان بر آن دست نیازند * نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است * آیا این سخن را 

او مهدی اول . ی جدی )قطبی( استیعنی این سوگند، سوگند به ستاره ؛ (3)﴾ شمارید؟....سبک و دروغ می
اند از: کند و ستارگاِن دًللت کننده بر آن عبارت دًللت و راهنمایی می  )علیه السالم(است که بر امام مهدی

ستارگان راهنمایی کننده به  هاآن (4)؛)علیهم السالم( محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین، ائمه و امام مهدی
ها وارد شده است، او را به شان و روایاتی که از آنسخنان که از طریقی جدی یا مهدی اول هستند؛ چراستاره
ها بینند و آنرا می  )علیهم السالم(  از طریق رؤیاهایی که مؤمنان این معصومیناند همچنین  معرفی کردهمردم  

نی ی قطبی است که بر قبله دًللت دارد؛ یعکه او همان ستارهچرا (5)کنند؛را به پیروی از مهدی اول دعوت می

 
حین خرجت الرایات السود من خرسان، إذ قال: )اجلسوا في بیوتكم فإذا رأیتمونا قد اجتمعنا علی رجل  )علیه السالم(من هذه األحادیث قول اْلمام الصادق  -1

فال یمكن اجتماعهم إًل في الرؤیا  )علیه السالم(ائم متوفون بأجمعهم إًل اْلمام القائم في زمن الق )ع(، واألئمة ٢03فانهدوا إلینا بالسالح( الغیبة للنعماني: ص 
صدارات أنصار أو الكشف عند أهل البصائر، والكثیر من الروایات غیرها، راجع کتاب )فصل الخطاب في حجیة رؤیا أولي األلباب( لألستاذ أحمد حطاب، من إ

 اْلمام المهدي.
 الروایة اًلتیة اشارة الی المهدي األول بأنه هو النجم الذي علی األمة أن تصبر حتی یظهر لهم :ولعل في  -٢

: )یأتي علی الناس زمان یصیبهم فیه سبطة  یأرز العلم فیها بین المسجدین کما تأرز الحیة في جحرها، )علیه السالم(عن أبان بن تغلب، قال: قال لي أبو عبد الله  
قلت: فكیف نصنع  یعني بین مكة والمدینة، فبینما هم کذلك إذ أطلع الله عز وجل لهم نجمهم، قال: قلت: وما السبطة ؟ قال: الفترة والغیبة ْلمامكم، قال:

 .  349کونوا علی ما أنتم علیه حتی یطلع الله لكم نجمكم( کمال الدین وتمام النعمة : صفیما بین ذلك ؟ فقال: 

 ووصفه بأنه )طالع المشرق( : )... واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشرق سلك بكم مناهج الرسول   )علیه السالم(وهو أیضاا الذي یشیر الیه کالم اْلمام علي  
وکفیتم مؤونة الطلب والتعسف ونبذتم الثقل الفادح عن األعناق وًل یبعد الله إًل من أبی وظلم واعتسف وأخذ ما لیس له،  فتداویتم من العمی والصم والبكم 

 . 66 - 63ص 8وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون( الكافي : ج 
 . 81تا  76واقعه:  -3
ت« آمده است. ائمه )علیهم السالم(بیتتفصیل چگونگی ارتباط داشتن ستارگان به اهل -4 در عالم  )علیهم السالم(در کتاب »مهدی و مهدیین در قرآن و سنَّ

های »بالغ مبین« و »نور مبین« از توانید به کتابکنند. می ترین توصیف وصف می کنند؛ از طریق روایاتشان که او را با دقیقشهادت به مهدی اول اشاره می
 ید.مراجعه نمای انتشارات انصار امام مهدی

که  هاتان بنشینید و هنگامی در خانهفرماید: »خیزند که می های سیاه از خراسان برمیبرای هنگامی است که پرچم  ی این احادیث گفتار امام صادق از جمله  -5
اند تا وفات یافته ائم به غیر از امام قائم در زمان ق )علیهم السالم((. ائمه٢03« )غیبت نعمانی: ص ایم، با سالح به سوی ما بشتابیددیدید ما بر مردی گرد آمده

باشد مگر در رؤیا یا از طریق مكاشفه برای اهل بصیرت. روایات بسیار دیگری نیز وجود دارد. به کتاب »سخن نهایی در ها ناممكن میگرد آیند و گرد آمدن آن
 مراجعه نمایید. امام مهدیی استاد احمد حطاب از انتشارت انصار حجت بودن رؤیای صاحبان ِخَرد« نوشته



 184                                                                                                                              متشاهبات)جلد چهارم(
 
 

و اگر بدانید این سوگندی است   ﴿:  فرمایدباشد. حق تعالی میمی  )علیه السالم(  وی راهنما به سوی امام مهدی
 (1).﴾بزرگ 

َلِأ الرَعِظيِم  : ﴿أخرىَيف  ية   . أي  و املهدي األَل َاليمانيخ (2)﴾َعمس َيَتَساَءلُوَن * َعِن النس

 یعنی مهدی اول و یمانی. ؛  (3)﴾پرسند؟ * از آن خبر بزرگ از چه می ﴿: ای دیگرو در آیه

هُ َلُقرر ْن َ ِريمْ ﴿ ُرَنَ ﴿ألن أَل املَهديني  ؛َنه القر ن الَناطقإ: أي ﴾ِإنَس َُطهس هُ ِإفس املر : ف ﴾ف َيَمسَََََُّ
ََي ََحاب اإلمام املهدي ناً يعرف شَ ََر أصَ )علیه  من حقيقته إف املطهرَنخ َ م الثالث مائة َثالثة عشَ
 .السالم(

ُه َلُقْرآٌن َکِریٌم ﴿  : ﴾جز پاکان بر آن دست نیازند  ﴿باشد یعنی او قرآن ناطق است؛ زیرا نخستیِن مهدیین می ﴾ِإنَّ
چیزی از حقیقت   باشندمی )علیه السالم(  سیصد و سیزده نفر اصحاب امام مهدی  که هماناکسی به جز پاکان  

 داند. او نمی

ِ ُنونَ ﴿ نرُتمر ُمدر
َ
ا الرَحِديِث أ َْ َفِلَه

َ
 نتم شا ون.أ: أي بهْا الحديث ﴾أ

 یعنی شما از این سخن در شک و تردید هستید. : ﴾ شمارید؟آیا این سخن را سبک و دروغ می ﴿

 
ت باید صبر پیشه کنند تا ظاهر شود، میکه مهدی اول همان ستاره ای به اینرو، اشارهدر روایات پیش  -1  باشد:ای است که امَّ

علم مانند ماری که به ًلنه خود پناه ای وجود خواهد داشت که زمانی بر مردم خواهد آمد که در آن برههبه من فرمود: » از ابان بن تغلب که گفت: ابوعبدالله
ای از زمان «. عرض کردم: منظور از برههای بر مردم طلوع خواهد کردهنگام است که ستارهبرد؛ یعنی بین مكه و مدینه، و در آنبرد، به گوشه ای پناه میمی

ی شما را ظاهر چه هستید باقی بمانید تا خداوند ستارهبر آند: »«. عرض کردم: در این حین چه باید بكنیم؟ فرموفترت و غیبت امامتان چیست؟ فرمود : »
 . 349«. کمال الدین و تمام النعمة: ص گرداند

مشرق  (  گرقیام)ی  بدانید اگر از طلوع کننده »....    نماید:ی مشرقی« به او اشاره میکننده در وصفش با عبارت »طلوع  همچنین او کسی است که گفتار امام علی
هاتان شوید و بار سنگین را از شانهدهد و از رنج طلب و خودکامگی آسوده میکری و گنگی نجات می، آورد و از کوریاو شما را به آیین پیامبر درمی ، یدپیروی کن

چه را که از آِن او نیست به د و آنباز زند و ظلم پیشه نماید و زور بگویکه از پذیرش حق سرسازد مگر آنخداوند کسی را از رحمت خود دور نمی . نهیدبر زمین می
 . 66تا  63ص  8. کافی: ج «گاه برخواهند گشتاند به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتکه ستم کرده و کسانی؛ ناحق بستاند

 . ٢ –  1النبأ :  -٢
 . ٢و  1نبأ:  -3
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الرَوترِر *﴿َقال تعالى:  ََ ِع  فر الَشس ََ ٍر *  َلَياٍل َعَشر ََ ِر *  الرَفجر ي  ََ ِْ ْم ِل  يِف َذِلَك َقَسَ
ِر * َ لر ِل ِإَذا َيَسر اللسير ََ

رٍ    .(1)﴾ ِحجر

گانه، * و سوگند به شفع )ُجفت( های دهی صبح، * و سوگند به شبسوگند به سپیده  ﴿:  فرمایدو حق تعالی می
وجود و وتر )تک(، * و سوگند به شب چون روی به رفتن نهد * آیا در این خصوص سوگندی برای خردمند 

 ( ٢).﴾دارد؟

 

رِ ﴿ الرَفجر رٍ ﴿خ  )علیه السالم(:  و اإلمام املهدي  ﴾ََ َلَياٍل َعشر عرب   خ)علیهم السالم( م األئمة  ﴾:  ََ
 عنهم الليالي ألنهم عاشوا يف دَلة الظاملني.

هستند،   )علیهم السالم(  گانه(: ائمههای ده)شب  ﴾َوَلَیاٍل َعْشرٍ ﴿  است.  )علیه السالم(  : امام مهدی﴿َوالَفجِر﴾
 اند.کرده ها تعبیر کرده چون در دولت ستمكاران زندگیها به شبکه از آن

الرَوترر﴿ ََ ِع  فر الشَس )صَل  اهلل علیه خ َالوتر  و رسَول اهلل عليهما السَالم: الشَفع علي َفاطمة  ﴾ََ
ألنهما نور َاحدخ َعرب عن رسََول اهلل ؛ لشََفعبا  عليهما السََالمخ عرب عن علي َفاطمة  َ  له َ سََلم(

 .(3) ألنه ف نظْي له يف الخلق؛ بالوتر )صل  اهلل علیه َ  له َ سلم(

ْفِع َواْلَوْترِ ﴿ . از علی و )صلی الله علیه و آله و سلم( است و »وتر« رسول خدا  : »شفع« علی و فاطمه﴾َوالشَّ
)صلی یكسان هستند، و از رسول خدا ، نوریبزرگوار که این دوبه شفع تعبیر کرده؛ چرا )علیها السالم( فاطمه

 ( 4).بی همتاستنظیر و در میان خلق بی  که آن حضرت به وتر؛ چرا  الله علیه و آله و سلم(

 
 .5 –  1الفجر :  -1
 .5تا  1فجر:  -٢
قال قوله تعالی : )والفجر( هو القائم و )اللیالي العشر( األئمة علیهم السالم من الحسن إلی الحسن، و )الشفع( أمیر   )علیه السالم(عن جابر عن أبي عبد الله    -3

( بحار األنوار: )علیه السالم( لی قیام القائم المؤمنین وفاطمة علیهما السالم، و )الوتر( هو الله وحده ًل شریك له )واللیل إذا یسر( هي دولة حبتر . فهي تسري إ
 . 78ص  ٢4ج 
از حسن تا حسین  و شفع،   )علیهم السالم(گانهها، امامان ده سخن حق تعالی: والفجر، منظور قائم است و شب روایت شده است: » از جابر از ابوعبدالله -4

«. بحار اًلنوار: یابدباشد که تا زمان قیام قائم ادامه میحكومت حبتر می ﴾والیل اذا یسر﴿ ندارد وو وتر، منظور خداوند است که شریكی  المؤمنین و فاطمهامیر
 . 78ص  ٢4ج 
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رِ ﴿ ِل ِإَذا َيسََر اللسير  أنها ليل يموََ خ َالظلم َالظالم املرافق لها نقضََ  دَلة الظاملنيا: أي إذا  ﴾ََ
 .)علیه السالم(َيْ ب عند بزَغ فجر اإلمام املهدي 

از که دولت ستمگران و ظلم و تاریكِی همراه آن یعنی هنگامی : ﴾و سوگند به شب چون روی به رفتن نهد  ﴿
 رسد.و به پایان می رود، می )علیه السالم(به هنگام برآمدن صبح امام مهدی ؛ گویی شبی است کهبین برود

رٍ ﴿ ي ِحجر ِْ ْم ِل  يِف َذِلَك َقسَََََ
: قسََََم  و املهدي األَلخ أي  ل يف ذلك دفلة َبيان  اٍف يف ﴾َ لر

 معرفة املهدي األَل. 

سوگند همان مهدی اول است؛ یعنی آیا در آن  : ﴾آیا در این خصوص سوگندی برای خردمند وجود دارد؟ ﴿
 دارد؟ زمان دًللت و بیان کافی در معرفت مهدی اول وجود

َثُمو﴿  ََ لَُها يِف الرِلالِد *  َلقر ِمثر َف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد * ِإَرَم َذاِت الرِعَماِد * السيِت َلمر ُيخر َلمر َتَر َ ير
َ
يَن  أ ِْ

َد الس
َر ِبالر  خر َ َُا ِفيَها الرَفَساَد * َفَصبس َجابُوا الصس  ر

َ
ا يِف الرِلالِد * َفأ يَن َطَغور ِْ

َتاِد * الس َر
َ َن ِذي األر َعور ِفرر ََ َواِد * 

َصادِ  ِرر
اٍب * ِإنس َربسَك َلِلاملر َْ َط َع ِهمر َربَُّك َسور )رَح املهدي األَل(  ي من جند اهللخَ  ان     إن  أي    خ(1)﴾    َعَلير

نزل جند اهلل من املالئكة العْاب بعاد َثمود َفرعونخ أعندما  )علیه السالم(مع علي بن أبي طالب 
  .(2)الْين طغوا يف اللالد

ی ها داشت؟ * که همانند آن در هیچ شهر ندیدی که پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ * با ارم که ستون آیا﴿
ها ها، * آنی میخبریدند، * و قوم فرعون، آن دارندهآفریده نشده بود * و قوم ثمود که در آن وادی سنگ می

 
 .14 –  6الفجر :  -1
تسمی التطنجیة : ) ... ولو علمتم ما کان بین آدم ونوح من عجائب اصطنعتها، وأمم أهلكتها: فحق علیهم  )علیه السالم(جاء في خطبة ألمیر المؤمنین  -٢

أنا صاحب عاد والجنات،    القول، فبئس ما کانوا یفعلون. أنا صاحب الطوفان األول، أنا صاحب الطوفان الثاني، أنا صاحب سیل العرم، أنا صاحب األسرار المكنونات،
 ٢63شارق أنوار الیقین: صد واْلیات، أنا مدمرها، أنا مزلزلها، أنا مرجعها، أنا مهلكها، أنا مدبرها، أنا بأبیها، أنا داحیها، أنا ممیتها، أنا محییها ...( مأنا صاحب ثمو

- ٢64 . 
 . 111ص  5أنه قال : ) یا علي کنت مع األنبیاء سراا ومعي جهراا ( نفحات األزهار للمیالني : ج  )ص(وعن الرسول 

في حدیث طویل جاء فیه : )...  أنا حملت نوحاا في السفینة، أنا صاحب  )علیه السالم(عن أمیر المؤمنین  )علیه السالم(وعن سلمان المحمدي وأبي ذر الغفاري 
خطاب، وبي تمت نبوة محمد، أنا یونس في بطن الحوت، وأنا الذي حاورت موسی في البحر، وأهلكت القرون األولی، أعطیت علم األنبیاء واألوصیاء، وفصل ال

، أنا کأب الدنیا لوجهها، أنا عذاب یوم الظلة، أنا الخضر معلم موسی، أنا معلم داود وسلی مان، أنا ذو القرنین، أنا الذي أجریت األنهار والبحار، وفجرت األرض عیوناا
 . ٢57نادي من مكان بعید، أنا دابة األرض ...( مشارق أنوار الیقین : ص دفعت سمكها بإذن الله عز وجل، أنا دحوت أرضها، أنا عذاب یوم الظلة، أنا الم
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ی عذاب را بر سرشان ها به فساد درافزودند * و پروردگار تو تازیانه* و در آنها طغیان کردند، که در سرزمین
یعنی »روح مهدی اول« جزو لشكر خداوند است و همراه   ؛  (1)﴾فرود آورد * زیرا پروردگار تو سخت در کمین است

که لشكر خدا از فرشتگان عذاب را بر عاد، ثمود و فرعون که زمانیبوده،   )علیه السالم(طالببا علی بن ابی 
 (٢)فروفرستاد. ،ها طغیان کردنددر سرزمین

)علَیه َنه َيأتمر َبأمر اإلَمام املَهدي أَمالئكَة اهلل َجنود اهلل َيأتمرَن َبأمر املَهدي األَلخ  َما 
يأتمر بأمر محمد   )علیه السَََالم(خ َ كْا علي  )علیه السَََالم(خ حىت يصَََل األمر إلى علي السَََالم(

 خ َمحمد بأمر اهلل.)صل  اهلل علیه َ  له َ سلم(

 )علیه السالم(  گونه که وی از امام مهدیبرند، هماناول فرمان میفرشتگان خدا و لشكریان خدا از مهدی  
از  )علیه السالم( برسد و به همین صورت، علی )علیه السالم( که امر به حضرت علیبرد تا اینفرمان می

 برد و محمد نیز فرمانبر فرمان خداوند است.فرمان می  )صلی الله علیه و آله و سلم(حضرت محمد

ََلحانه َتعالىنزل أفالْي   ََل  اهلل علیه َ  له َ َ و محمد   خالعْاب باألمم املتمردة  و اهلل سََ )صََ
ََلم( ََالم( خ َ و عليسََ ََالم( َ و اإلمَام املهَدي )علیَه السََ َ م خ …َ و املهَدي األَل خ … )علیَه السََ

 مالئكة اهلل الْين يأتمرَن بأمر جند اهلل سلحانه َتعالى.

تکسی )صلی خداوند سبحان و متعال است، و او حضرت محمد ،نازل کردهای سرکش که عذاب را بر امَّ
، که عذاب را نازل کرد  است  )علیه السالم(  ، و او حضرت علیکه عذاب را نازل کرد  است  الله علیه و آله و سلم(

 
 . 14تا  6فجر:  -1
تالمؤمنین که به تطنجیه معروف است، آمده: »....  ای از امیردر خطبه   -٢ ها که هالک کردم؛ عذاب اگر بدانید بین آدم و نوح چه عجایبی به انجام رسانیدم و امَّ

ق  گرفت و چه بد اعمالی انجام دادند! من صاحب طوفان اول و صاحب طوفان دوم هستم، من صاحب سیل ارم هستم، من صاحب اسرار َسر به حق بر آنان تعلَّ
شان و نده کنشان هستم، نابودها را ویران کردم، زلزله ایجاد کردم، من بازگردانندهها، همراه قوم ثمود و آن آیات، من آنبه ُمهر هستم، همراه قوم عاد و آن باغ

 . ٢64و  ٢63....«. مشارق انوار الیقین: ص شان هستم کننده شان و زندهشان، میرانندهشان هستم، گستراننده کننده شان، من بناتدبیر کننده 
 . 111ص  5«. نفحات اًلزهار میالنی: ج ای علی! تو در نهان با انبیا بودی و آشكارا با منروایت شده است: » از رسول خدا

من نوح را در کشتی حمل کردم، من همراه یونس در شكم ماهی  در حدیثی طوًلنی روایت شده است: »....  المؤمنینمان محمدی و ابوذر غفاری از امیراز سل
و فصل الخطاب.   های پیشین را هالک نمود. به من علم انبیا و اوصیا داده شدهکه سرزمین بودم، و من همان کسی هستم که با موسی در دریا سخن گفت، کسی 

ت محمد تكمیل می  های زمین را شكافتم. من دنیا را بر رویش افكندم. من عذاب روز قیامت هستم. من شود. من دریاها را جاری ساختم، و چشمهبا من نبوَّ
وجل سدش را برداشت. من القرنینم. من همان کسی هستم که به اذن خدای داوود و سلیمان هستم. من ذوخضر معلم موسی هستم. من تعلیم دهنده  وند عزَّ

 . ٢57....«. مشارق انوار الیقین: ص ی زمین هستم زمین را گسترانیدم. من عذاب روز قیامت هستم. من همان منادی از مكانی دور هستم. من جنبنده
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 .... وکه عذاب را نازل کرد ... و او مهدی اول است که عذاب را نازل کرد است )علیه السالم( و او امام مهدی
 رسانند.ها فرشتگان خدایند که امر لشكر خداوند سبحان و متعال را به اجرا میآن

****** 

ْلَنا َلُه ِفیَها....﴿ی : آیه۱۶۵پرسش   ﴾َمن َکاَن ُیِریُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ

اُء مِلَنر ﴿: قوله تعالى:  ۱۶۵  /سََؤال لرَنا َلهُ ِفيَها َما نَشَََ  نُِريُد ثُمس َجَعلرَنا َلهُ َمنر َ اَن ُيِريُد الرَعاِجَلَة َعجس
ا  َك  ََ ََلنَِ

ُ
أ ِمْن فََ ُ َو ُمؤر ََ ا  َيَهَ عر َََ ا سََ َعى َلَهَ َََ سََ ََ ِخَرةَ  َراَد اآلر

َ
َمنر أ ََ ُحوراً *  در ُموَماً مََ ْر ا مََ ال ََ ََر َم َيصََ َن َجَهنس

ُكوراً  ُيُهمر َمشر   .(1)﴾َسعر

اش که بخواهیم ارزانیبخواهیم برای کسیکس که خواهان این جهان زودگذر باشد هرچه  هر﴿آیهمعنای این  
که قصد آخرت نماید و در طلب گاه جهنم را جایگاه او سازیم تا نكوهیده و مردود به آن درُافتد * و هرداریم، آن

شان که مؤمن باشد، آنان کسانی هستند که از سعی و تالشحالیآن سعی و تالشش را در آن به کار بندد در
 (٢).﴾شدگزاری خواهد سپاس

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :الجواب

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

جعل   فمن توجه إلى أحد ما.  َ ْا إلى املغربخ   ْا إلى املشرلخ  الدنيا َاآلخرة طريقان مختلفان
ف يجتمع َحب اَلدنَيا  .ب إنسََََانَف يجتمَعان يف قلَ خ فال يجتمَعان يف عني إنسََََان خاألخرى يف  هره

َلو  ان  لها   ختسََََاَي الدنيا عنده جناح بعوضََََة َاهلل فخ  يف  .(3)َحب اآلخرة يف قلب إنسََََان

 
 .19 –  18اْلسراء :  - 1
 . 19و  18إسراء:  -٢
: )علیه السالم( ، وقال علي 106ح ٢78ص  1: )الدنیا واْلخرة ضرتان بقدر ما تقرب من أحدهما تبعد عن األخری( عوالي اللئالي : ج)ص( قال رسول الله  - 3

قرب   ش بینهما، کلما)إن الدنیا واْلخرة عدوان متفاوتان وسبیالن مختلفان، فمن أحب الدنیا وتوًلها أبغض اْلخرة وعاداها. وهما بمنزلة المشرق والمغرب وما
 ( . 103من واحد بعد من اْلخر، وهما بعد ضرتان ( نهج البالغة/ الحكم القصار )
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اء  ة امَل ََرَب ا شََ ا  َان لكَافر فيَه ََام مَنْ خ  يف. (1)قيَمة عَنده مَل َاهلل لم ينظر إلى َعالم األجسَََ
 ...   يف َ يف؟  (2)خلقه

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
که به یكی روی آورد، دیگری رو به مغرب. کسی ،رو به مشرق دارد و آن ،دنیا و آخرت دو مسیر متفاوتند؛ این

گردند. حب و دوستی و در قلب انسان با هم جمع نمیدو در چشم انسان خود نهاده است؛ و این سر را پشت
که به خدا سوگند دنیا در و چگونه باهم جمع شوند حال آن (3)شوند؛دنیا و حب آخرت در قلب انسان جمع نمی

ای ارزش ندارد که اگر برای او قدر و قیمتی داشت، کافر در آن جرعه آبی ی بال پشهنظر خداوند به اندازه
که خداوند از وقتی که عالم اجسام را آفریده به آن نگاه نینداخته و چگونه چنین باشد حال آن (4)نوشید؛نمی

 و چگونه.... و چگونه.... (5)است؟

ِ الرَغُرَرُ ﴿ نسُكمر ِباّللس ف َيُغرس ََ نرَيا  نسُكُم الرَحَياةُ الدُّ  .(6)﴾َفال َتُغرس

 ( 7).﴾زنهار زندگی دنیا شما را نفریبد، و آن فریبنده، به خدا مغرورتان نگرداند ﴿

 
في نصیحة ألحد أصحابه جاء فیها : )یا فضیل ابن یسار، لو عدلت الدنیا عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقی عدوه منها   )علیه السالم(قال اْلمام الصادق    -1

 .5ح ٢46ص ٢شربة ماء( الكافي : ج 
  ٢73ص  1: )إن الله لم ینظر إلی األجسام منذ خلقها(، وفي الجامع الصغیر للسیوطي: ج)ص( في تفسیر الفاتحة للمال صدر المتألهین ، قال رسول الله  -٢
 : )إنَّ الله تعالی لم یخلق خلقاا هو أبغض إلیه من الدنیا، وما نظر إلیها منذ خلقها بغضاا لها(.)ص( ، قال رسول الله 1780ح
ح  ٢78ص  1: ج اللئالی «. عوالی تر شود، از دیگری دور خواهد شدخالف یكدیگر هستند؛ هر اندازه به یكی نزدیکدنیا و آخرت بر فرماید: »می رسول خدا -3

رزد آخرت را دشمن داشته، با که دنیا را دوست بدارد و به آن عشق و اند؛ پس کسی ناپذیر و دو راه مختلفدنیا و آخرت دو دشمن آشتی فرماید: »می  ؛ و علی106
دو همانند َهوو  طرف نزدیک شود از دیگری دور گردد، و آن گاه به یكی از دو ی این دو راه، هر اند: پویندهدو همچون مشرق و مغربکند. این آن عداوت می

 . 103«. نهج البالغه: حمت باشندمی
وجل به اندازهمده است: »فرماید آبه یكی از یارانش می در نصیحتی که امام صادق -4 ای ارزش و ی بال پشهای فضیل بن یسار! اگر دنیا در نظر خداوند عزَّ

 . 5ح  ٢46ص  ٢«. کافی: ج نوشیدقیمت داشت، دشمن او جرعه آبی از آن نمی 
« و  دها را خلق کرد به آن نگاه نینداخته استکه عالم جسخداوند از زمانیفرماید: » می ی فاتحه مال صدرا المتألهین آمده است: رسول خدادر تفسیر سوره  -5

خداوند متعال خلقتی که بیش از دنیا به او دشمنی کرده باشد، نیافریده فرمود: »  روایت شده است که رسول خدا  1780ح    ٢73ص    1در جامع الصغیر سیوطی ج  
 «. که با انزجار آن را آفرید به آن ننگریستهاست و از زمانی

 . 5فاطر :  -6
 . 5فاطر:  -7
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اِجلََةَ ﴿ اَن ُيِرَيُد الرعََ اُء مِلَنر نُِرَيدُ ﴿ خأي اَلدنَيا  ﴾:َمنر  ََ ا نَشََََََ ا مََ هُ ِفيَهَ ا لََ لرنََ أي أعَطاه اهلل ﴾: َعجس
ما يطلب اإلنسََان الدنيا َيخسََر ملن يريد إعطاءهخ فرب  فيها إذا أراد اهللخ َيعطي اهلل ما يريد إعطاءه

 اآلخرةخ َلكنه ف يحصل على يشء من الدنياخ فيخسر الدنيا َاآلخرة.

اش که بخواهیم ارزانیچه بخواهیم برای کسیهر  ﴿یعنی دنیا    ،  ﴾که خواهان این جهان زودگذر باشد    کسهر  ﴿
که چه را که اراده کند ببخشد، به کسیسازد و آنمند میاو را بهره یعنی اگر خداوند اراده کند در آن ، ﴾داریم 

بخشد؛ اما چه بسا انسان دنیا را بطلبد و آخرت را از کف بدهد ولی چیزی از دنیا هم به دست نیاورد بخواهد می
 .نصیب خود کنددنیا و آخرت را  خسران و درنتیجه

ا يف اآلخرة خسَََََارة عظيمَةثم تكون نتيجَ  دنَي ا خ ﴿ة طَاَلب اَل الَ َ ََر َم َيصََ هُ َجَهنس ا لََ ثُمس َجَعلرنََ
ُحوراً  ُموماً َمدر ْر    .(1)﴾َم

گاه جهنم را جایگاه او آن ﴿: خواهد بود بس عظیم ی خواستن دنیا در برابر آخرت، زیانیبه این ترتیب نتیجه
 ( ٢).﴾سازیم تا نكوهیده و مردود به آن درُافتد

ُ َو ُمؤرِمنْ ََ ﴿ ََ َيَها  َسَعى َلَها َسعر ََ ِخَرةَ  َراَد اآلر
َ
: إرادة الدنيا ف تحتاج إلى يشء فقن النية  ﴾َمنر أ

َالحجة يف  ل زمانخ  أما إرادة اآلخرة فتحتاج إلى اإليمان بولي اهلل األعظمخ َاإلعراض عن اآلخرة
َالحجة على النا  يف  ل زمانخ َ ْا السعي  و من القرض الْي  َتحتاج إلى السعي مع َلي اهلل

ْر ﴿قال عنه تعالى:  جر
َ
َلهُ أ ََ ضاً َحَسناً َفُيَضاِعَفهُ َلهُ  َ َقرر ِرُض اّللس ي ُيقر ِْ

  .(3)﴾َ ِريمْ َمنر َذا الس

 : ﴾باشد  که مؤمنکه قصد آخرت نماید و در طلب آن سعی و تالشش را در آن به کار بندد در حالیو هر ﴿
ت و روی ترین ولیَّ خواهی به ایمان به بزرگولی آخرت  .نیاز ندارد گردانی از آخرت دنیاخواهی به چیزی جز نیَّ

ت بر مردم در هر زمان  ت خدا در هر زمان نیاز دارد و مستلزم کار و تالش همراه با ولیَّ خدا و حجَّ خداوند و حجَّ

 
 .18اْلسراء :  -1
 .18اسراء:  -٢
 .11الحدید :  -3
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کیست که خدا  ﴿فرماید: اش میست که خدای متعال دربارهی همان قرضی ااست و این کار و تالش از جمله
  (1).﴾را قرضی نیكو دهد تا برای او دو چندانش کند و او را پاداش نیكو باشد؟

خ إما مادية يف أموالخ أَ يسعى بجهده مع َلي اهللخ َيجا د (2)  أي يصل اإلمام بصلة:  َيقرض اهلل
 َالصلة األخْية أفضل قطعاً من األَلى. خمع َلي اهلل بلسانه َيده

 خداوند، ولیَّ  راه در کهاین یا است؛ اموال در که مادی یا (3)ای دهد،به خدا قرض دهد یعنی به امام صله
 است.  برتر اولی از قطعاا  ی دوم،صله. کند تالش خداوند ولیَّ  با دستش، و زبان با و کند کوشش و تالش

ألن اإليمان به  و اإليمان باهلل سََلحانه َتعالى  ؛َلي اهلل بعد اإليمان بهَ ؤفء الْي يسََعون مع 
ُكوراً ﴿ ُيُهمر َمشََر عر قرضََوه  و سََلحانه أألنهم    ؛خ َالْي يشََكر م  و اهلل سََلحانه َتعالى﴾سَََ

َعلى اهلل سَدادهخ فيكون سَداد   قرضَاً هلل(  السَعي مع اإلمام) َتعالىخ فقد جعل سَلحانه  ْا األمر
خ فقد شََكرَا نعمة اهلل عليهم بولي اهلل َسََعوا معه َنألنهم علاد شََا ر  ؛ ؤفءاهلل  و شََكر 
ُكورُ ﴿إلى اهللخ  َقِليْل ِمنر ِعَلاِدَي الشس ََ﴾(4). 

باشد؛ چرا که ایمان کنند، پس از ایمان آوردن به او میکه همراه با ولیَّ خدا سعی و تالش میاین کسانی
و  ، ﴾گزاری خواهد شد شان سپاساز سعی و تالش ، ﴿باشدمتعال میو  آوردن به او، ایمان به خداوند سبحان

ها به خداوند سبحان و متعال کند خود خداوند سبحان و متعال است؛ زیرا آنگزاری میها سپاسکه از آنکسی

 
 .11حدید:  -1
 ، باب صلة اًلمام، وفیه سبعة أحادیث منها:  537ص 1انظر: الكافي : ج -٢

یقول: )ما من شئ أحب إلی الله من إخراج الدراهم إلی اًلمام وإن الله لیجعل له الدرهم  )علیه السالم(عن الخیبري ویونس بن ظبیان قاًل: سمعنا أبا عبد الله 
الله في صلة اًلمام في الجنة مثل جبل أحد، ثم قال : إن الله تعالی یقول في کتابه: من ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له أضعافا کثیرة، قال: هو و 

 خاصة(. 
قال: )سألته عن قول الله عز وجل: من ذا الذي یقرض الله قرضاا حسناا فیضاعفه له وله أجر کریم، قال:  )علیه السالم(أبي إبراهیم وعن إسحاق بن عمار، عن 

 نزلت في صلة اًلمام(. 
تر از دادن درهم به داشتنی چیز نزد خداوند دوست هیچ باب صله به امام که در آن هفت حدیث وجود دارد مراجعه نمایید؛ از جمله: »  537ص  1به کافی ج  -3

ا ﴿:  فرمایدخداوند متعال در کتابش می «. سپس فرمود: »نمایدامام نیست که خداوند آن درهم را در بهشت برای او چون کوه احد می ِذي ُیْقِرُض اللَه َقْرضا َمن َذا الَّ
ْجٌر َکِریٌم 

َ
ا َفُیَضاِعَفُه َلُه َوَلُه أ به خدا سوگند منظور، به « فرمود: »(نیكو دهد تا برای او دو چندانش کند و او را پاداش نیكو باشد؟ کیست که خدا را قرضی ﴾ )َحَسنا

 «.باشدطور خاص صله به امام می
وجل سوال کردم  از اسحاق بن عمار از ابا ابراهیم  ا َفیُ ﴿روایت شده است: از این سخن خداوند عزَّ ا َحَسنا ِذي ُیْقِرُض اللَه َقْرضا ْجٌر َکِریٌم َمن َذا الَّ

َ
﴾ َضاِعَفُه َلُه َوَلُه أ

 «.ی صله به امام نازل شده استدرباره ( فرمود: »کیست که خدا را قرضی نیكو دهد تا برای او دو چندانش کند و او را پاداش نیكو باشد؟ )
 . 13سـبأ :  -4
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بازپرداخت آن نیز اند و خداوند خود این )کار و تالش همراه با امام( را قرضی به خدا در نظر گرفته و قرض داده
ها بندگانی هستند آن زیراباشد؛ ها میگزاری از اینی خداوند است و پرداخت خداوند همان سپاسبر عهده

اند اند و به همراه او به سوی خداوند، سعی و تالش نمودهشاکر، که نعمت ولیَّ خداوند بر خودشان را شكر گزارده
 (1). ﴾گزارند و اندکی از بندگان من سپاس ﴿

فمن َشكره   )علیهم الَسالم(ألنها خاَصة بآل محمد  ؛ََشكر اهلل لعلد  و نعمة ما بعد ا نعمة
ِإنس ﴿ :) ل أتى( انظر ماذا قال تعالى يف سَََورتهم َ ي .(2)  اهلل  ان منهمخ )سَََلمان منا أ ل اللي (

ُكوراً  ُيُكمر َمشَر عر َ اَن سََ ََ ا َ اَن َلُكمر َجَزاًء  َْ ن سَعيهم مشَكور يف سَورة خ َ ؤفء الْي(3)﴾  َ 
ََلم(محَمد  :)َ ل أتى(  م ََل  اهلل علَیه َ  َله َ سََ ََني َاألئَمة   )صََ ََن َالحسََ َعلي ََفاطَمة َالحسََ
ََاف م َجا د معهم بماله َقلله َلسَانه َيده  ان   خ فمن سَعى سَعيهم)علیهم السَالم(ن  وَاملهدي
ُكوراً ﴿ خمنهم ُيُهمر َمشر ََلِنَك َ اَن َسعر

ُ
 أي منا أ ل اللي . خ(4) ﴾َفأ

؛ زیرا نعمتی است که به آل وجود ندارد گزاری خداوند از بنده، نعمتی است که باًلتر از آن نعمتی سپاس
)علیهم های آنگزارش باشد، در زمرهکه خداوند سپاساختصاص داده شده و کسی)علیهم السالم(  محمد

ها )هل اتی( ی مربوط به آنبنگر خداوند متعال در سوره  (5)خواهد بود »سلمان از ما اهل بیت است«.   السالم(
ها که در و این ، (6)﴾گزاری شده است این پاداش شما است و از سعی و کوششتان سپاس ﴿چه فرموده است: 

و علی،  )صلی الله علیه و آله و سلم(  حضرت محمد ی »هل اتی« از سعی و کوششان قدردانی شده استسوره
ها سعی و تالش که همانند سعی آنکسی  هستند. لذا،)علیهم السالم(   نیفاطمه، حسن، حسین، ائمه و مهدیَّ 

آنان کسانی   ﴿ها است:  ها جهاد کند، از آنو با مال و قلب و زبان و دستش همراه با آن  کند  ها پیرویکند و از آن
 . (7)﴾گزاری خواهد شد شان سپاساز سعی و تالش که هستند

****** 

 
 . 13سبأ:  -1
 . ٢8٢ح 70ص  1: ج )علیه السالم(عیون أخبار الرضا  -٢
 . ٢٢اْلنسان :  -3
 .19اْلسراء :  -4
 .٢8٢ح  70ص  1: ج اعیون اخبار الرض -5
 . ٢٢انسان:  -6
 .19إسراء:  -7
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ُه....﴿ی : آیه۱۶۶پرسش   )و حق خویشاوندان را ادا کن....( ﴾َوآِت َذا اْلُقْرَبی َحقَّ

ََؤال يراً * ِإنس ﴿: قال تعالى: ۱۶۶ /سََ ِْ رر َتلر
ِّْ ف ُتَل ََ يِل  َِ ََس َن السََ

ابر ََ ِكنَي  ََر ِسََ املر ََ هُ  بَى َحقس ََ ِت َذا الرُقرر

ََس  َواَن الشَ ِريَن َ انُوا ِإخر ِّْ َُل َطاُن ِلَربِِّه َ ُفوراً املر ير ََس َ اَن الشَ ََ َ يف   ما معي  ْه اآلية؟. (1)﴾  َياِطنِي 
ن أمع   يكون التلْير؟ َ و ربما من صَََغائر الْنوب بهْه الخطورة َيجعل اإلنسَََان أخاً للشَََيطان

َياِطنيِ : ﴿ لائر الْنوب لم يعرب عنها بهكْا تعلْي َواَن الشس  !؟ ﴾َ انُوا ِإخر

کاری مكن و حق خویشاوندان و مسكینان و در راه ماندگان را ادا کن و هیچ اسراف ﴿: فرمایدمیحق تعالی 
معنای این  . (٢)﴾کاران برادران شیاطین هستند و شیطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است * که اسراف

چنین وچک باشد ولی به آن اینباشد؟ و چه بسا تبذیر جزو گناهان ککاری چگونه میآیه چیست؟ تبذیر و اسراف
َکاُنوْا ِإْخَواَن ﴿به که از گناهان کبیره گرداند و حال آنشده است که انسان را برادر شیطان میداده اهمیت 

َیاِطیِن   ؟!تعبیر نشده است ﴾الشَّ

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ملهدينيَالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َا

يراً ﴿ يف اآلية اليت قللها قال تعالى: ِْ رر َتلر
ِّْ ف ُتَل ََ يِل  َِ َن السََس

ابر ََ ِكنَي  ِسََر املر ََ هُ  بَى َحقس ﴾ ََ ِت َذا الرُقرر
ــالم)َذَ القربى:  ل محمَد  . ةَ يِف ﴿خ قَال تعَالى: (3)(علیهم السـ ََودس راً ِإفس املر جر

َ
ِه أ لُُكمر َعَليَر

َ
أ ََر سَََ
َ
لر ف أ قَُ

بَى َيتمسََََكن بني يدي اهلل مثلهمخ فهم   فال يوجد إنسََََان يتْلل  خخ َ م مسََََا ني اهلل(4)﴾الرُقرر
  .مسا ني اهلل

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد  لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا

 
 .٢7 –  ٢6اْلسراء :  -1
 . ٢7و  ٢6إسراء:  -٢
الی الشام وسبهم من قبل شیخ من أهل الشام، قال: ).. قال له علي بن  )علیه السالم( روی الشیخ الصدوق في أمالیه عند مجئ سبایا اًلمام الحسین  -3

القربی( ؟ قال : بلی. قال: الحسین علیهما السالم : )أما قرأت کتاب الله عز وجل ؟ قال: نعم. قال: أما قرأت هذه اْلیة ) قل ًل أسئلكم علیه أجرا إًل المودة في  
 . ٢30ربی حقه( ؟ قال: بلی. قال : فنحن هم ..( اًلمالي : صفنحن أولئك. ثم قال: أما قرأت )وآت ذا الق

 . ٢3الشوری :  -4
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و حق خویشاوندان و مسكینان و در راه  ﴿فرماید: ای که پیش از آن آمده است خداوند متعال میدر آیه
حق تعالی  (1)هستند. )علیهم السالم( ذی القربی، آل محمد : ﴾ کاری مكن ماندگان را ادا کن و هیچ اسراف

ها و این ، (٢)﴾کنم مگر دوست داشتن خویشاوندان بگو: بر این رسالت مزدی از شما طلب نمی ﴿فرماید: می
ها، کند؛ بنابراین اینها در پیشگاه خدا اظهار حقارت و مسكنت نمیمسكینان خدایند و هیچ انسانی به مانند آن

 مسكینان خداوند هستند.

بن السَََيل أي سَََيل اهللخ أي طريق اهللخ اخ ف)علیهم الســالم(َابن السَََيل أيضََاً  ي يف  ل محمد
فهم أي  ل محمد أبناء سَََيل اهللخ َحقهم عند  ل إنسََان  و  ل ما يملك من مال َقوة بدنيةخ 

ََعى معهمأخ أي )علیهم الســـالم(َ ل ما َ له اهلل له فهو حقهم ََعى  ن يسََ خ بعد إيمانه بهمخ ألنه يسََ
ــال حقهم َ لَها …َ  …بَماَله َجسَََََده َ  َله اهلل َبهخ َجعَله أَماَنة عَنده م()علیهم السـ ِإنَسا ﴿ خاَلْي خوس

َحمَ  ََ َها  َن ِمنر َفقر َشر
َ
أ ََ ِملرَنَها  نر َيحر

َ
َ أ بَنير
َ
الرِجَلاِل َفأ ََ ررِض 

َ األر ََ اِت  ََ َما َمانََة َعَلى الَسس
َ َنا األر اُن ِإنسهُ َعَرَضر نرَسَ ِ

َلَها اإلر
 خ فهم األدفء على اهلل.  ألنه لوف محمد َ ل محمد ملا خلق اهلل الخلق ؛(3)﴾َ اَن َ لُوماً َجُهوفً 

ِبیِل ﴿ ِبیِل ﴿باشد. منظور از  می   )علیهم السالم()در راه مانده( نیز آل محمد  ﴾اْبَن السَّ راه و سبیل خدا   ﴾اْبَن السَّ
ها بر هر انسانی، و حق آنیعنی آل محمد ماندگان در راه خدایند  هابنابراین آن باشد؛یعنی طریق الهی می

)علیهم هاچه که خداوند به او بخشیده، حق آنباشد، و نیز هرچه در تملكش باشد از مال و توان بدنی میهر
که او با مال و ها همراه با آنان تالش و کوشش کند؛ چراکه پس از ایمان آوردن به آناست؛ یعنی این  السالم(

است که خداوند به او واگذار  )علیهم السالم( ها همه حق آل محمدند و اینکبدن و.... و.... خود تالش می
ل ها، زمین و کوهما این امانت را بر آسمان  ﴿:  است  قرار دادهکرده و آن را امانتی نزد او   ها عرضه داشتیم، از تحمَّ

که اگر چرا ؛ (4)﴾ دان بودآن سرباز زدند و از آن ترسیدند. انسان آن را بر دوش گرفت؛ به راستی او ستمكاری نا
 باشند.راهنمایان به سوی خدا می  لذا آنانآفرید؛  نبودند، خداوند خلق را نمی  )علیهم السالم(  محمد و آل محمد

 
 کند: .... علی بن الحسینها توسط شامیان روایت می به شام و سبَّ و دشنام داده شدن به آن شیخ صدوق در امالی هنگام وارد شدن فرزندان امام حسین -1

وجل را نخوانبه او فرمود: » َة ِفي اْلُقْرَبی ﴿  ای؟!آیا این آیه را نخواندهام. فرمود: »« گفت: چرا، خواندهای؟!دهآیا کتاب خداوند عزَّ ا ِإًلَّ اْلَمَودَّ ْجرا
َ
ُلُكْم َعَلْیِه أ

َ
ْسأ

َ
﴾  ُقل ًلَّ أ

 ایآیا نخوانده«. سپس فرمود:  ها هستیم ما همان ام. فرمود: »گفت: خوانده  («کنم مگر دوست داشتن خویشاوندانبگو: بر این رسالت مزدی از شما طلب نمی )
هُ )  . ٢30....«. امالی: ص هاییم ما همان « گفت: آری. فرمود: »(؟ و حق خویشاوندان را ادا کن) (َوآِت َذا اْلُقْرَبی َحقَّ
 . ٢3شوری:  -٢
 . 7٢األحزاب :  -3
 . 7٢احزاب:  -4
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يراً ﴿ ِْ رر َتلَر
ِّْ ف ُتلََ ََعر : أي ف تُ ﴾ََ ََعَيك مع   ضََ ََلقخ فتَلْل جَهدك َسََ حقهم اَلْي بينَته فيَما سََ

 م ءعََدَ مخ أَ من يخََالفهمخ فتكون  من يرمي نعمََة اهلل يف املزبلََة َالنجََاسََََََةخ ألن أعََدا
َمخالفيهم  م املزبلة َالنجاَسة َاللالوعةخ فتكون بْلك نظْي عدَ م اللعني )الَشيطان( َأخاً لهخ 

ف بها َتكون بْلك قد خن  األمانة اليت ائتمنك بما ضََََيع  من حقوقهم اليت خولك اهلل التصََََر
 اهلل عليها.

ها یا دشمنان آن به یاریتر بیان کردم ضایع مگردان و ها را که پیشیعنی حق آن : ﴾و هیچ اسراف نكن  ﴿
که در این صورت، همانند کسی خواهی بود که نعمت خداوند را  بپردازی ها داردکه سر ناسازگاری با آنکسی
باشند دانی و نجاست میها و مخالفانشان، همان زبالهکه دشمنان آندانی و نجاست افكنده است چرالهدر زبا

ها که د بدین دلیل که حقوق آنها )شیطان( و برادر او خواهی شکه به این ترتیب، همانند دشمن لعین آن
ه امانتی که خداوند به تو سپرده خیانت ها را به تو داده ضایع کردی و به این ترتیب بخداوند اجازه تصرف در آن

 کردی.

َطاُن ِلَربِِّه َ ُفوراً ﴿ ير َ اَن الشَََس ََ َياِطنِي  َواَن الشَََس ِريَن َ انُوا ِإخر ِّْ َُل  ْا  و معي اآليةخ   خ(1)﴾ِإنس املر
  )علیهم الـسالم(خ َمن التلْير أيضَاً إعطاء أسَرار م  (2))علیهم الـسالم(أي الْين يلْرَن حقول  ل محمد  

 لعدَ م َمخالفهم الْي ف ترجى  دايته. )علیهم السالم(َجوا ر  المهم 

این  . (3)﴾کاران برادران شیاطین هستند و شیطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است اسراف ﴿ همانا
و از جمله ( 4)کنند،اسراف و تبذیر می لیهم السالم()عکه در حقوق آل محمدمعنای آیه است؛ یعنی کسانی

برای آن دسته از  )علیهم السالم( هاها و گوهرهای سخنان آنها، افشای اسرار آنهای تبذیر حق آنمصداق
 باشد.ها نمیها است که امیدی بر هدایت آندشمنان و مخالفین آن

 
 .٢7اْلسراء :  -1
(، قال: )ًل تبذروا وًلیة علي  )علیه السالم(عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله  -٢  1( المحاسن للبرقي : ج)علیه السالم(في قول الله: )وًل تبذر تبذیراا

 . ٢84ص  ٢5، بحار األنوار: ج ٢57ص
( قال: )ًل تبذر في وًلیة عل  . 57ح ٢88ص  ٢( تفسیر العیاشي: ج)علیه السالم(ي وعن جمیل عن إسحاق بن عمار في قوله: )وًل تبذر تبذیراا

 .٢7إسراء:  -3
ای این سخن خداوند ﴿از اسحاق بن عمار از ابوعبدالله که درباره -4 ْر َتْبِذیرا «. محاسن را ضایع مكن وًلیت علی( فرمود: »کاری مكنو هیچ اسراف﴾ )َوًَل ُتَبذِّ

 . ٢84ص  ٢5؛  بحار اًلنوار: ج ٢57ص  1برقی: ج 
ا﴿ی از جمیل بن اسحاق درباره ْر َتْبِذیرا   ٢88ص  ٢«. تفسیر عیاشی: ج کاری نكناسراف در وًلیت علی( روایت شده است: » کاری مكنو هیچ اسراف﴾ )َوًَل ُتَبذِّ

 .57ح 
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****** 

ا....َوِسیَق ﴿ی ی آیه: درباره۱۶۷پرسش  َم ُزَمرا ِذیَن َکَفُروا ِإَلی َجَهنَّ  ﴾الَّ

 : بسم اهلل الرحمن الرحيم  َالصالة َالسالم على محمد َ ل محمد۱۶۷ /سؤال

 سيدي اليماني السالم عليكم َرحمة اهلل َبر اته

َإذا صََدل السََائل  لك خ  َأنتم  ل محمد معدن الكرمخ أرجو اإلجابة على أسََنليت فَني سََائل
 :املسؤَل

 بسم الله الرحمن الرحیم و سالم و صلوات بر محمد و آل محمد!
 اقای من یمانی سالم علیكم و رحمت خدا و برکاتش بر شما باد

م به سوالم پاسخ دهید که من درخواست کننده هستم و شما آل محمد معدن جود و کرم؛ که اگر ر امیدوا
 هد شد.هالک خوا سوال شوندهدرخواست کننده راست گوید، 

اَل َلُهمر ﴿قَال تعَالى:  قََ ََ ا  برَوابُهََ
َ
ا ُفِتحََ ر أ اُءَ ََ َم ُزَمراً َحىتس ِإَذا جََ يَن َ َفُرَا ِإَلى َجَهنس ِْ

يَق الَس ََِ سََ ََ

ُرَنَُكمر ِلَقاَء   ِْ ُينر ََ لُوَن َعَليرُكمر  َياِت َربُِّكمر  ْل ِمنرُكمر َيتر ََُ ِتُكمر ُرسَ
ر
َلمر َيأ
َ
ا َقالُوا َخَزنَُتَها أ َْ ِمُكمر َ  َيور

اِفِرينَ  اِب َعَلى الركََ َْ ُة الرعََ َلِكنر َحقَس ر َ ِلمََ ََ ا َربسُهمر ِإَلى ﴿ََقال تَعالى:  .  (1)﴾بََلى  يَن اتسَقور ِْ
يَق الَس ََِ سََ ََ

الْم َعَلير  َََ ا سََ اَل َلُهمر َخَزنَُتهََ قََ ََ ا  برَوابُهََ
َ
ُفِتحََ ر أ ََ ا  اُءَ ََ ِة ُزَمراً َحىتس ِإَذا جََ ا الرَجنَس ُخلُو ََ ادر ُتمر فََ ُكمر ِطلر

  .(2)﴾َخاِلِدينَ 

و کافران گروه گروه به جهنم رانده شوند و چون به جهنم رسند درهایش گشوده گردد ﴿:فرمایدحق تعالی می
و نگهبانان آتش گویند: آیا فرستادگانی از خود شما بر شما مبعوث نشدند تا آیات پروردگارتان را برایتان بخوانند 

و  ، (3)﴾ی عذاب محقق شده بودگویند: بلی ولی بر کافران کلمهاز دیدار در چنین روزی بترسانند؟ می و شما را
شوند و چون به بهشت و آنان را که از پروردگارشان ترسیده بودند گروه گروه به بهشت برده می ﴿فرماید: مینیز 
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شما! گوارایتان باد! جاودانه به اندرون برسند درهایش گشوده گردد و نگاهبانان بهشت گویندشان: سالم بر 
 ( 1).﴾آیید

َالتسََََاؤل  َنا عن الفرل بني قوَله تَعالى )فتَح  أبوابَها( عَند ذ ر َحاَلة دخول الكَافرين إلى 
)َفتَح  أبوابَها( عَند ذ ر َحاَلة دخول املتقني إلى الجَنة يف  (خ َبني قوَله تَعالى:71جهنم يف اآلَية )

 يف الثانيةخ َلمر يْ ره يف األَلى؟(خ فِلَم ذ ر حرف الواَ 73اآلية )

ْبَواُبَها﴿تعالی ی تفاوت میان این سخن حق آید دربارهجا پیش میپرسشی که در این
َ
هنگام بیان  به ﴾ُفِتَحْت أ

ْبَواُبَها﴿با گفتار  71ی وضعیت داخل شدن کافرین در جهنم در آیه
َ
به هنگام بیان وضعیت داخل  ﴾َو ُفِتَحْت أ

ی نخست ی دوم حرف »واو« آمده است ولی در آیهباشد؛ چرا در آیهمی  73ی  شدن تقواپیشگان به بهشت در آیه
 خیر؟

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

َ  خالَنار عَقاب در َخلََ ر ِمنر  ﴿ل فَيهخ فهو امتَهانخ َقال تَعالى: َالعَقاب ف تَفاَضََ َمٍم قََ
ُ
ُخلُوا يِف أ اَل ادر قََ
اَرُ وا ِفيهََ  ا َحىتس ِإَذا ادس َتَهَ خر

ُ
ْة َلَعنََ ر أ مَس

ُ
ا َدَخلََ ر أ اِر ُ لسمََ نرِس يِف النَس ِ

األر ََ ِلُكمر ِمَن الرِجنِّ  الََ ر َقلر ا َجِميَعاً قََ
َفُ مر َربسَنا َ ؤُ 

ُ
َراُ مر أِل خر

ُ
َلُمونَ أ َلِكنر ف َتعر ََ ْف  اِر َقاَل ِلُكلٍّ ِضعر فاً ِمَن النس اباً ِضعر َْ َضلُّونَا َفآِتِهمر َع

َ
﴾ فِء أ

فلمجرد مجيء َحضََور أ ل النار املسََتحقني لها  عقوبة لهم على سََوء أعمالهم تفتح أبوابها  .(2)
تسََلمها أحد م فهي ليسََ  لهم جميعاًخ فال فضََل لفوج منهم مثاًل ليسََلم مفاتيح النارخ َحىت لو 

  رامة له ألنه َارد ا. 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد  لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
باشد. آتش عذاب است و در عذاب هیچ برتری و فزونی جستنی در کار نیست و تنها کوچكی و حقارت می

ت﴿: فرمایدالی میحق تع اند، در آتش داخل شوید. هایی از جن و انس که پیش از شما بودهگوید: به میان امَّ
ت همكیش خود را لعنت کند تا چون همگی در آن تی که به آتش داخل شود امَّ هایی جا گرد آیند، گروههر امَّ
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گارا! اینان ما را گمراه کردند، دو چندان در اند گویند: پرورد هایی که پیشوا بودهی گروهاند دربارهکه پیرو بوده
پس اهل آتش که به خاطر   (1).﴾دانیدآتش عذابشان کن. گوید: عذاب همه دو چندان است، ولی شما نمی

ها گشوده که بیایند و حضور یابند، تمام درهای جهنم برای آنبه محض این  انداعمال بدشان مستحق آن شده
ها هیچ فضل و برتری وجود ندارد که مثالا کلیدهای آتش را تحویل گیرد، و از آنگردد و بر هیچ گروهی می

 شود. که او در آتش وارد میاو نیست؛ چرا  ایکرامتی بر بزرگواری و  ها کلیدها را دریافت دارد،  حتی اگر یكی از آن

زمرة  ما يف السََورة  -أما الجنة فهي الثوابخ َيف عرصََات يوم القيامة ُيكافأ فوج من بين  دم 
ََلم مفَاتيح الجنَة َيكون  َْا الفوج )أَ الزمرة( أَل الَداخلني إلى الجنَةخ َ م الَْين أبَ  - ن يسََ

َََحاب الجَنة يف القَياَمة للَيان فضَََََل أَ ل  يفتحون َباب الجَنةخ َبهم تفتح الجَنةخ فيَحاسَََََب أصََ
َ م   خفالواَ أفادت )الساخي َاملهلة(خ حىت يسََلم  ؤفء الفوج )الزمرة( مفاتيح الجنة ل منهم.الفَضَ 

 . )علیه السالم(أصحاب القائم 

چه که در سوره آمده مطابق آناز فرزندان آدم  گروهیهای روز قیامت اما بهشت پاداش است و در عرصه
ها هستند که انی خواهند بود که وارد بهشت می شوند و آناین دسته یا گروه اولین کس .گیرندپاداش می است
گردد. بنابراین اهل بهشت به این جهت مورد حساب ها بهشت گشوده میو با آنگشایند  های بهشت را میدرب 

ها مشخص گردد. بنابراین »واو« عقب انداختن گیرند تا فضیلت و برتری اهل فضیلت از میان آنو کتاب قرار می
 ها، اصحاب قائمکه این دسته )گروه( کلیدهای بهشت را دریافت دارند و اینرساند تا ایندادن را میو مهلت 

 باشند. می )علیه السالم(

 م ء ألن أسَََما؛ فهم يدخلون النار بغْي حسَََابخ للساخي َاملهلة معهم أما أصَََحاب النار فال داعٍ 
 َف يحاسََلهم فكفى بالنار مكلم غْي مكتوبة يف سََجل الحياةخ بل  م أموات ف يكلمهم اهلل

ف  ﴿لهم   ََ ِخَرِة  ََلِنَك ف َخالَل َلُهمر يِف اآلر
ُ
َماِنِهمر َثَمناً َقِلياًل أ ير

َ
أ ََ  ِ ِد اّللس َسََُن ِبَعهر يَن َيشَََر ِْ

ُيَكلُِّمُهُم ِإنس الس
َلُهمر َعَ  ََ يِهمر  ف ُيَز ِّ ََ ِة  اَمَ َم الرِقيََ ِهمر َيور ُظُر ِإَلير ف َينر ََ  ُ ِليمْ اّللس

َ
اْب أ َََ ﴿ََقال تَعالى:  خ(2)﴾َْ سََ اَل اخر َا ؤُ قََ

ف ُتَكلُِّمونِ  ََ   .(3)﴾ِفيَها 
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حساب به آتش داخل ها بیباشد و آناما دلیلی برای به عقب انداختن و مهلت دادن به اهل آتش نمی
ها مردگانی هستند که خداوند با آنان حیات ثبت نشده است؛ بلكه آن سجلها در که اسامی آنشوند؛ چرامی

عهد  کهکسانی﴿گوید: ها سخن مینماید و همین بس که آتش با آنها را محاسبه نمیگوید و آنسخن نمی
 فروشند در آخرت نصیبی ندارند و خداوند در روز قیامت نه با آنانخدا و سوگندهای خود را به بهایی اندک می

گوید: در ﴿ (1)﴾سازد، و برایشان عذابی است دردآورنگرد و نه آنان را پاکیزه میگوید و نه به آنان میسخن می
 (.آتش گم شوید و با من سخن مگویید

نُتْم َلَها َواِرُدوَن ﴿ی : آیه۱۶۸پرسش 
َ
َم أ ُكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللِه َحَصُب َجَهنَّ  ﴾ِإنَّ

 :موفنا املفدى السيد أحمد الحسن )حفظه اهلل(: ۱۶۸ /سؤال

ََلمني عن معي اآلية:   ََألين أحد املسََ ََار َقد سََ ِ ﴿أنا أحد األنصََ ُلُدََن ِمنر ُدَِن اّللس َما َتعر ََ ِإنسُكمر 
اِرُدَنَ  ََ نرُتمر َلَها 

َ
َم أ ُب َجَهنس َََ ََ بن مريم   خ(2)﴾َحصَ ََيح يعلدَن عيىسَ ََارى َاملسَ )علیه فلو  ان  النصَ

يدخل يف جهنم  و َأمه العْراء )سَالم اهلل عليهما(خ أم   )علیه السَالم(هل يعين أن عيىسَ ف  خالسَالم(
 ؟!  ناك تفسْي  خر

 الحسن که خداوند حفظش کند! ما، سید احمد گرامیآقا و سید 
پرستیدید شما و آن چیزهایی که سوای الله می ﴿یمن یكی از انصار هستم و یكی از مسلمانان از معنای آیه

از من سوال کرده است. اگر نصاری و مسیحیان عیسی  ، (3)﴾شوید های جهنم هستید که به آن وارد میمهیز
و مادرش  )علیه السالم( را بپرستند، آیا این به آن معنا است که حضرت عیسی )علیه السالم(بن مریم

 که آیه تفسیر دیگری دارد؟!شوند؟ یا اینوارد جهنم می  )علیها السالم(عذرا

 سم اهلل الرحمن الرحيمبالجواب: 

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني
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لرَطاٍن ِإنر َيتسِلُعوَن  ﴿ ُ ِبَها ِمنر َسُ نرَزَل اّللس
َ
ََ بَاُؤُ مر َما أ نرُتمر 

َ
ُتُموَ ا أ ير مس َماْء َسَ َسر

َ
َما ِإنر ِ َي ِإفس أ ََ نس  ِإفس الظس

َلَقدر َجاَءُ مر ِمنر َربِِّهُم الرُهَدى ََ نرُفُس 
َ َوى األر   .(1)﴾َتهر

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد  لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
ها نفرستاده و خداوند هیچ دلیلی بر آناید  ها دادههایی که خود و پدرانتان به آنها چیزی نیستند جز ناماین  ﴿

  ( ٢).﴾که از جانب پروردگارشان هدایت آمده است  روند و حال آناست. تنها از ِپِی گمان و هوای نفس خویش می

َََية  م ء فمعي اآلَية: إنهم َأ وا  خإن حقيَقة علودَية  ؤفء  ي أنهم يعَلدَن األَنا َاأل واء النفسََ
ر   عس َََ رَن  م جهنم   خاألنا َالهوى جهنم يف داخلهمخ فكان حطلهاحطب جهنمخ فقد سََ ََعِّ ََيُسََ َسََ
نه على طول املسَََْية اإلنسَََانية يحارب الدين بالدينخ أي يحارب العلماء أَيكونون حطلها.  ما  

َََياء -  أي اَلْين يعَلدَنهم -  غْي الَعاملني َأتَلاعهم َمقَلدَ م َقال خ َمن يؤمن بهم   األنََياء َاألَصََ
َا﴿تعَالى:  ُْ ِ  اتسخََ ابَاً ِمنر ُدَِن اّللس بََ رر

َ
انَُهمر أ لََ ُر ر ََ اَرُ مر  لََ حر

َ
أي اتلعوا علمَاء م َحَاربوا األنَيَاء  خ(3)﴾أ

  .خ فأمىس  ؤفء األتلاع يعلدَن علماء م غْي العاملني من دَن اهلل)علیهم السالم(َاألَصياء 

تکه حقیقت بندگی این افراد آن است  پرستند؛ های نفسانی را میو هواها و خواست )خود خواهی(انانیَّ
جهنم را ، اند و »َمن« )انا( و خواست نفسشان هیزم جهنمها و هواهایباشد: آنبنابراین معنای آیه چنین می

و  کردخواهند  وررا شعلهها خود، جهنم ور ساخته است و درنتیجه هیزم آن هستند و آنشان شعلهدر درون
که در طول مسیر حرکت انسانی، دین به جنگ دین رفته است؛ یعنی علمای کما اینخواهند شد.  هیزمش

دان آنبی که به ایشان ایمان با انبیا و اوصیا و کسانی پرستندها را میکه آنیعنی کسانیا هعمل و پیروان و مقلَّ
 ؛  (4)﴾گرفتند جای الله به خدایی  ا َاحبار و راهبان خویش را بههآن ﴿: فرمایدجنگند. حق تعالی میاند میآورده

جنگیدند. به این ترتیب این پیروان، در واقع  )علیهم السالم(  یعنی از علمای خود پیروی کردند و با انبیا و اوصیا
 عمل خود را به جای خداوند به پرستش گرفتند.علمای بی
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 ِ ِد اّللس ِبي َعلَر
َ
ََالم(َرد عن أ َباَباً ِمنر ُدَِن ﴿يف قوَله تَعالى:  )علَیه السََ رر

َ
َلانَُهمر أ َلاَرُ مر َُر ر حر

َ
َا أ ُْ اتسَخَ

 ِ ِ َما َدَعور )  َفَقاَل:﴾خ  اّللس َما َاّللس
َ
َحلُّوا َلُهمر َحَراماً أ

َ
َجابُوُ مر ََلِكنر أ

َ
ُ مر َما أ نرُفِسِهمر ََلور َدَعور

َ
ُ مر ِإَلى ِعَلاَدِة أ

ُعُرَنَ  ِهمر َحالفً َفَعَلُدَُ مر ِمنر َحيرُث ف َيشر ُموا َعَلير  .(1)(ََحرس

بان خویش را به جای الله به ها َاحبار و راهآن ﴿ی این گفتار حق تعالی درباره )علیه السالم( عبداللهاز ابو
ها ایشان را به عبادت خودشان فرانخواندند روایت شده است که فرمود: »به خدا سوگند که آن  ،  ﴾خدایی گرفتند  

ها حرام نمودند و ها حالل و حاللی را بر آنگفتند؛ اما حرامی را بر آنکردند پاسخشان نمیکه اگر چنین می
آگاه نبودند عبادت کردند« ایها را به گونهدرنتیجه آن  (٢).که خود 

****** 

 
علی أن ما کان في األمم السابقة سیحصل في هذه األمة   )ص(إنما جعل الله تعالی في القرآن لینتفع بها الناس ولیأخذوا منها عبرة ولهذا أیضاا نبه الرسول  -1

هل اتبع علماءه  حذو النعل بالنعل، وبعد هذه اْلیة الكریمة والحدیث الشریف لیسأل اْلنسان نفسه هل هو من الذین تنطبق علیه هذه اْلیة والحدیث؟ لیسأل
: )فقهاء آخر الزمان شر فقهاء تحت ظل )ص(أم من جملة مصادیق حدیث رسول الله  بدلیل؟ وما هو الدلیل علی إتباعهم؟ ثم هل هم من الذین یصح إتباعهم؟ 

ویقولون له: )ارجع  )علیه السالم(بأنهم أول من یحارب اْلمام المهدي  )ع(السماء منهم خرجت الفتنة والیهم تعود(. وهل هؤًلء من الذین وصفهم أهل البیت 
َخُذوا َه یابن فاطمة فالدین بخیر(، فما زلنا نستلم ا ُسوُل َیا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتَّ َذا لحقوق )أموال اْلمام( فال حاجة لقدومك، أو من جملة مصادیق قوله تعالی: )َوَقاَل الرَّ

( الفرقان : وقالوا إن حدیثهم لیس  )ع(هؤًلء الذین قالوا إن القرآن واًلستدًلل به لیس بحجة، أم من الذین طعنوا في حدیث أهل البیت  ،30اْلُقْرآَن َمْهُجوراا
 بحجة وغیر ذلك الكثیر الكثیر من الذي یفضحه الواقع المعاش.

دهد خبر می رو رسول خدامند گردند و از آن عبرت گیرند و از همین چه در قرآن است را برای این قرار داده که مردم بهرهجز این نیست که خداوند متعال آن  -٢
ت که آن ت نیز حاصل خواهد شد. پس، از این آیههای پیشین واقچه در امَّ ی کریم و حدیث شریف انسان باید از خود بپرسد ع گشته است، قدم به قدم در این امَّ

فقهای آخرالزمان شرورترین فقهایی هستند که آسمان بر » که: ی مصادیق حدیث رسول خداباشند؟ یا از زمرهکه آیا او جزو کسانی است که مصداق این آیه می
که اولین ها را به اینآن   )علیهم السالم(بیت« و آیا اینان از جمله کسانی هستند که اهل گرددها بازمی شود و به آن ها خارج میها سایه افكنده است؛ فتنه از آن آن

گویند: »بازگرد ای فرزند فاطمه که دین به سالمت است« که ما حقوق )اموال امام( را تسلیم باشند و به او می خیزند، میبه نبرد برمی  که با امام مهدیکسانی 
اباشند: ﴿کنیم؛ پس دلیلی بر آمدن تو وجود ندارد؛ یا از جمله مصادیق این سخن حق تعالی می نمی َخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورا ُسوُل َیا َرِبَّ ِإَنَّ َقْوِمي اَتَّ ﴾ َوَقاَل الَرَّ

که ی کسانی باشد؛ یا از جملهگویند قرآن و استدًلل به آن دلیل نمیکه می(. این کسانی 30( )فرقان:  فرستاده گفت: ای پروردگار من! قوم من قرآن را ترک گفتند)
ت نیست و بسیار بسیار کسان دیگری که در زندگی روزمره به آن هتک حرمت  گویند حدیث آنزنند و میطعنه می )علیهم السالم(بیت دیث اهلبر ح ها حجَّ
 کنند. می

http://www.alro7.net/ayaq.php?sourid=25&aya=30
http://www.alro7.net/ayaq.php?sourid=25&aya=30
http://www.alro7.net/ayaq.php?sourid=25&aya=30
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 ی یاد شده در قرآن کدام است؟گانههای سه: تاریكی۱۶۹پرسش 

ََؤال ا ﴿: َما  ي الظلَمات الثالث يف قوَله تَعالى: ۱۶۹ /سََ َهَ َل ِمنر َدٍة ثُمس َجعََ اَحِ ََ ٍس  َخَلَقُكمر ِمنر نَفر
نرَزَل َلُكمر ِمَن 

َ
أ ََ ا  َجهََ َر ِد َخلرٍق يِف َز اِتُكمر َخلرقَاً ِمنر بَعَر هََ مس

ُ
لُُقُكمر يِف بُُطوِن أ اٍج َيخر ََ زر

َ
َة أ اِنيََ اِم َثمََ نرعََ

َ األر
َرُفونَ  نسى ُتصر

َ
ُلرُك ف ِإَلَه ِإفس ُ َو َفأ ُ َربُُّكمر َلهُ املر  .  (1)﴾ُ لَُماٍت َثالٍث َذِلُكُم اّللس

شما را از یک نْفس بیافرید و سپس جفتش را از  ﴿دام است؟ گانه کهای سهدر این سخن حق تعالی تاریكی
آن قرار داد و برایتان از چهارپایان هشت جفت بیافرید. شما را در شكم مادرانتان طیَّ خلقتی پس از خلقتی 

روایی از آن او گانه آفرینش بخشید. این است خدای یكتا پروردگار شما. فرمانهای سهدیگر در درون تاریكي
  (٢).﴾؟شویدگردانیده می نیست. پس چگونه روي خدایی جز اواست. 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

 َ لمة الرجعةخ َ ي عوالم قو  النَزَل.خ  لمة الْرخ َ لمة الدنيا:  ي 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد  لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
 باشند.عوالم قوس نزول می که رجعتذر، تاریكی دنیا و تاریكی عالم  از تاریكی ندعبارتها این تاریكی 

ََعود  ي األنوار الثالثَة َ ي َ ي  .َالعودة بعَد الفنَاءخ َالفنَاءخ الفنَاءقلَل : َعوالم قو  الصََ
ََلم(مراَتب محَمد  ََل  اهلل علَیه َ  َله َ سََ َبَعد خ َبَعد فتح الحَجابخ الثالَثة قَلل فتح الحَجاب )صََ
ه  .عودة الحجَاب ارخ َبني عودَت ة فال يلقى إف اهلل الواحَد القَه ْات اإللهَي اء يف اَل فهو يخفق بني الفَن

 إلى األنا َالشخصية.

ی گانهها مراتب سهپیش از فنا، فنا شدن و بازگشت پس از فنا؛ و این یهگاننوار سهعوالم قوس صعود ا
حجاب و پس از بازگشت  کشفحجاب، پس از  کشفپیش از  )صلی الله علیه و آله و سلم( حضرت محمد

 
 . 6الزمر :  -1
 . 6زمر:  -٢
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ماند مگر خداوند واحد قهار، و باشند. آن حضرت بین فنا شدن در ذات الهی که چیزی باقی نمیحجاب می
 کند.بازگشتش به من و شخصیت، نوسان می

َ هور   َتجلي النور يف الظلمة  خَ ْه املراتب الستة يف قو  الصعود َالنزَل تمثل  ل الوجود
 .س  مراتبالَ َاَ الصعود تشْي إلى الستة أيام َ .َ ي َاَ النزَلخ الظلماتاملوجودات بالنور يف 

  .زَلَ( َاَ الن )  

 .( َاَ الصعود َ )

ی نور در تاریكی و ظهور موجودات گانه در قوس صعود و نزول، بیاناین مراتب شش گر کل وجود، و تجلَّ
اشند؛ و »واو« صعود اشاره دارد به شش روز و شش بها که همان »واو« نزول است، میتوسط نور در تاریكی

 مرتبه.
 «: واو نزول.»

 »و«: واو صعود.

لعدم إدراك َمعرفة ؛    الواَ تدل على الحْية يف قو  الصََعود َ ي الحْية يف النور أَالدائرة يف ر 
قو  فتكون مراتب   خالنور التام الْي ف  لمة فيهخ َ و اهلل سَلحانه َتعالى معرفة تامة َ املة

 َالثالثة  ي العودة إلى األنا َالشخصية بعد الفناء.خ َبعد الفتح َالفناءخ الصعود  ي: قلل الفتح 

نماید و این، حیرت و سرگردانی در نور ای که در سر »واو« قرار دارد بر حیرت در قوس صعود دًللت میدایره
نیست، و او خدای سبحان معرفت و است؛ به دلیل عدم ادراک و شناخت نور تامی که هیچ ظلمتی در آن 

حجاب، پس از فتح و  کشفباشد. بنابراین مراتب قوس صعود عبارت است از: پیش از شناخت تام و کامل می
 فنا، و سومی بازگشت به من و شخصیت پس از فنا است.

ل منَها يشءخ َبل  ي  لَمة   ىأَما الحْية يف الظلَمة ألنَها يف أدن ََعدم مراتلَها ف تَُدرك َف ُيحصََََس
ل منَها    ََ ْه  ي حقيَقة امَلادة خليس لَها حظ من الوجود إف َقابليتَها للوجود  لَمة ََعدم ف ُيحصَََََس

 َإ هار ا لها.  خ لوف تجلي الصورة امللكوتية فيها يشءخ َف ُيعرف منها يشء

ز آن شود و چیزی اترین مراتب آن است، درک نمیجا که در پاییناما حیرت و سرگردانی در ظلمت از آن
نبرده  قابلیتش برای موجود بودن جزای از وجود نبرده گردد؛ بلكه ظلمت و عدمی است که بهرهحاصل نمی
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ی صورت ملكوتی در آن و ظاهر شدنش برای آن نباشد، ظلمت است ؛ و این، همان حقیقت ماده است و اگر تجلَّ
 گردد.نمیشود، ، چیزی از آن دانسته چیزی از آن حاصل نمیو عدمی است که هیچ

ََعود يف قَيامَ خ ثم النزَل إلى  لَمة امَلادةخ َعالم اَلْر : فتكون مراَتب قو  النزَل  ي  ة ثم الصََ
 :َ ي املرتلة الثالثةخ َ ْه  ي صورة قو  النَزَل َالصعودخ القائم حىت الوصول إلى الرجعة

 

 

 

 

اند از: عالم ذر، سپس نزول به ظلمت ماده، سپس صعود در قیامت قائم بنابراین مراتب قوس نزول عبارت 
 باشد:ت زیر میی سوم است. تصویر قوس نزول و صعود به صور ، و این مرحلهرجعتتا رسیدن به 

 

ل  ل الوجود من بدايته إلى نهايتهخ َ و محمد  .               )صل  اهلل علیه َ  له َ سلم( َباجتماعهما َتداخلهما يتحصس
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گردد؛ که همان حضرت و با گرد آمدن و آمیخته شدن این دو با هم، تمام وجود از ابتدا تا انتها حاصل می
 باشد.می  )صلی الله علیه و آله و سلم(محمد

****** 

 .نگرانی به ایمنی بدل کن تا تو را بندگی کند و شریكت قرار ندهد«: معنای »ترس او را پس از ۱۷۰پرسش 

ََؤال ََالم( : َما معي َ ْه الفقرة من دَعاء اففتَتاح اَلْي َرد عن اإلَمام املَهدي ۱۷۰ /سََ : )علَیه السََ
  ؟(1))أبدله من بعد خوفه أمناً يعلدك ف يشرك بك شيناً(

وارد شده است چیست؟ » ترس او را پس   )علیه السالم(  از دعای افتتاح که از امام مهدی  قسمتمعنای این  
 (٢).از نگرانی به ایمنی بدل کن تا تو را بندگی کند و برای تو شریكی قرار ندهد «

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

 أن ُيفتح له الفتح امللني فتنتهي األناخ فال يلقى إف اهلل الواحد القهار.: أي

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد  لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
ت به پایان برسد و   ی قهار باقی نماند.جز خداوند یگانهیعنی برای آن حضرت فتح مبین رخ دهد و منیَّ

 
 دعاء اًلفتتاح / مفاتیح الجنان. -1
 دعای افتتاح: مفاتیح الجنان.  -٢
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هُخ أما بالنسََلة ألمْي قد أتضََح َفتحُ   )صََل  اهلل علیه َ  له َ سََلم(فلالنسََلة لرسََول اهلل محمد  
يف   )صََل  اهلل علیه َ  له َ سََلم(ففتحه بفتح الحجاب مع رسََول اهلل محمد    )علیه السََالم(املؤمنني  

خ فيكون  ْلك أمْي املؤمنني علي یه َ  له َ سَََلم()صَََل  اهلل علاآلِن الْي يفتح فيه لرسَََول اهلل 
خ َيعود يف  ٍن )علیه السَََالم(أيضَََاً يف  ٍن ف يلقى إف اهلل الواحد القهارخ َف يلقى علي   )علیه السَََالم(

  خر إلى األنا َالشخصية. 

 ، فتح آن حضرت روشن شد. در خصوص)صلی الله علیه و آله و سلم(در خصوص پیامبر خدا حضرت محمد
)صلی الله علیه ، فتح آن حضرت با فتح حجاب همراه با پیامبر خدا حضرت محمد)علیه السالم(المؤمنینامیر

افتد، و اتفاق می  )صلی الله علیه و آله و سلم(ای که فتح برای رسول خدااست در همان لحظه  و آله و سلم(
 ماند، و علیای جز خدای واحد قهار باقی نمینیز در لحظه  )علیه السالم(  به این ترتیب برای امیرالمؤمنین علی

 گردد.ماند، و در آنی دیگر به من و شخصیت بازمیباقی نمی )علیه السالم(

ََالم(اَلْي ُفتح ألمْي املؤمنني  ن  أَلكن الفرل  َالحجَاب األَل منهَما  خ  َما حجَاَبان )علَیه السََ
 .)علیه السَََالم( َ كْا إلى اإلمام املهدي  خ  )علیه السَََالم(فتح لرسَََول اهلل بالحقيقةخ َالثاني لعلي 

لحَصول الفتح   ؛خ َلم يعد له َشرك بمعي َجود األنااً َيف نهاية الغيلة الَصغرى فتح له فلم يعد خائف
  .)علیه السالم(له 

شود، دو حجاب است: حجاب فتح می )علیه السالم( المؤمنینای امیرچه بر اما تفاوت در این است که آن
است؛   )علیه السالم(  و دومی برای حضرت علی  )صلی الله علیه و آله و سلم(  اول، فتح حقیقی برای پیامبر خدا

. در پایان غیبت صغری برای آن حضرت حجاب برداشته شد )علیه السالم(  و به همین ترتیب برای امام مهدی
فتح برای ایشان، شرک به معنای »وجوِد من« برای آن  وقوعگردد و به دلیل آن حضرت دیگر ترسان نمیو 

 دهد.حضرت رخ نمی

  أما يف زمن الظهور فالْي يحتاج له الفتح  و املهدي األَلخ َ و الخائف امللدل من بعد خوفه أمناً 
ن صََََفحة َجوده األنا يف  نات أي أن خ َاملطلوب له أن: )يعلدك ف يشََََرك بك شََََيناً(خ أي أن ترفع ع

  يفتح له.

باشد؛ او ترسانی است که پس از ترسش، که به فتح نیازمند است مهدی اول میکسی  اما در زمان ظهور، آن
ت تبدیل می » تو را بندگی کند و برای تو  خواسته شده است این است که برای وی کهچه گردد، و آنبه امنیَّ



 207                                                                                 (راابع املتشاهبات)اجلزء ال

   
 

ی وجود »من« ارتقا یابد؛ یعنی فتح و گشایش برایش حاصل یعنی در لحظاتی از صفحه ؛شریكی قرار ندهد « 
 شود.

خ فلما فتح له انتقل من  )صََل  اهلل علیه َ  له َ سََلم( ان مع رسََول اهلل    َرَح القد  األعظم
ََول إلى أمْي املؤمنني   ََالم(الرسَ ََول اهلل أل  ؛)علیه السَ ََلم(ن رسَ ََل  اهلل علیه َ  له َ سَ ََتغي   )صَ اسَ

 بالتسديد اآلتي من الفتح عن تسديد رَح القد  األعظم.

که حجاب بر آن حضرت گشوده بود و هنگامی   )صلی الله علیه و آله و سلم(روح القدس اعظم با پیامبر خدا
  )صلی الله علیه و آله و سلم(دیگر پیامبر خدا  کهانتقال یافت؛ چرا )علیه السالم(  شد، از پیامبر به امیرالمؤمنین

 نیاز گشت.با تسدید )توفیق( برآمده از فتح، از تسدید روح القدس اعظم بی

ََالم(َ كْا اإلمام املهدي  ََتغين يف زمن الظهور عن رَح القد  األعظم )علیه السََ ألنه فتح له يف  ؛يسََ
دي األَلخ فكما يصَدل أنفسَنا َأنفسَكم على  زمن الغيلة الصَغرىخ فينتقل رَح القد  األعظم إلى امله

)علیه  خ  ْلك يصََدل  نا على اإلمام املهدي )علیه السََالم(َعلي  )صََل  اهلل علیه َ  له َ سََلم(رسََول اهلل 
خ من جهة الرداء الْي لَسََه رسََول اهلل َأمْي املؤمنني َ و رَح القد  )علیه السََالم(َاملهدي األَل  السََالم(
ٍَ ف فال إاألعظم. َ أفضََل من علي   )صََل  اهلل علیه َ  له َ سََلم(بينهما إف من  ْه الجهةخ فرسََول اهلل  تسََا

   .)علیه السالم(

که حجاب از آن باشد؛ چرانیاز مینیز در زمان ظهور از روح القدس اعظم بی )علیه السالم( امام مهدی
یابد و به مهدی اول انتقال میحضرت در زمان غیبت صغری برداشته شده است؛ بنابراین روح القدس اعظم 

 و حضرت علی  )صلی الله علیه و آله و سلم(طور که عبارت »أنفسنا  و أنفسكم« )ما و شما( بر رسول خداهمان
صدق    )علیه السالم(و مهدی اول  )علیه السالم(  کند، در این زمان نیز بر امام مهدیصدق می )علیه السالم(

 )علیه السالم( المؤمنینو امیر  )صلی الله علیه و آله و سلم(ایی که پیامبر خدانماید. این مقارنه از نظر ردمی
ی تساوی برقرار نیست، مگر از این نظر؛ ها رابطهباشد، وگرنه بین آنپوشیدند که همان روح القدس اعظم می

 باشد.می )علیه السالم( برتر از حضرت علی  )صلی الله علیه و آله و سلم(و پیامبر خدا

أفضََل من املهدي األَلخ َتسََاَيهم من  ْه الجهة جهة   )علیه السََالم(َ ْلك اإلمام املهدي 
ألنه يحتاج إلى التسَديدخ َلم يحصَل له   ؛الْي تردى به املهدي األَل  خ َ و رَح القد  األعظمءالردا
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نات ف يلقى  ألنه يف   ؛حصََل له الفتحخ فتسََديده من الفتح   )علیه السََالم(بينما اإلمام املهدي   .  الفتح 
 إف اهلل الواحد القهار.

ها در این خصوص، از نیز برتر از مهدی اول است و برابری آن )علیه السالم( به همین ترتیب امام مهدی 
به تسدید )توفیق که او  باشد؛ یعنی روح القدس اعظم که مهدی اول آن را به تن کرد؛ چراجهت پوشیدن ردا می

رخ  )علیه السالم( حالی که فتح برای امام مهدیو یاری( نیازمند است و فتح برای او حاصل نگشته است؛ در
باشد؛ زیرا او در لحظاتی است که در آن جز خدای واحد قهار باقی داده و تسدید آن حضرت از طریق فتح می

 ماند.نمی

ََ )خ  هْا يسدد برَح القد  األعظملخ  أما املهدي األَل فلم يحصل له الفتح  أن يعلدك َُيدعى له بَ
فالعلادة خ يعرف إف اهلل  يرا ا فال يرى َف أي حىت األنا املوجودة بني جنَيه فخ  (يشََََرك بك شََََيناً   ف

  ي املعرفة.

یابد و برایش اما برای مهدی اول فتح حاصل نگشته و به همین دلیل او با روح القدس اعظم تسدید می
« )تا تو را بندگی کند و برای تو شریكی قرار ندهد(؛ یعنی تا نه دعا میگواین شود »أن یعبدک ًلیشرک بک شیئاا
ت موجود  آن را نبیند و چیزی نبیند و چیزی نشناسد مگر خداوند را؛ که عبادت، همان معرفت   در خودجا که منیَّ

 باشد.و شناخت می

 أي يحصل له الفتح امللني.خ غْيك حىت نفسهف يعرف : َف يشرك بكخ أي يعرفك: يعلدك

تو را بشناسد و »ًلیشرک بک« یعنی غیر از تو کسی را نشناسد حتی خودش را؛ یعنی فتح مبین  ا»یعبدک« ی
 برای او حاصل گردد.

َأيضاً أصحاب القائم غْي املهدي األَل يسددَن برَح القد خ َلكن رَح قد  دَن رَح القد  
)َيضَََع اهلل يده على رؤَ    خ(1)فلْلك فهم ُيعصَََمون: )عهدك يف  فك(األعظمخ َ ْل بحسَََله.  

 .(2)العلاد فجمع بها عقولهم َ مل  به أحالمهم(

 
قال : )إذا قام القائم بعث في أقالیم األرض، في کل  )علیه السالم(، عن الباقر 319، والغیبة للنعماني : ص467عن دًلئل اْلمامة للطبري )الشیعي( : ص -1

، یقول: عهدك في کفك فإذا ورد علیك أمر ًل تفهمه وًل تعرف القضاء فیه فانظر إلی کفك واعمل بما فیها(.   إقلیم رجالا
 . ٢1ح ٢5ص 1، قال: )إذا قام قائمنا وضع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وکملت به أحالمهم( الكافي : ج)علیه السالم(أبي جعفر عن  -٢
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یابند روح القدس تسدید می  وسیلهب  ،یک به فراخور وضعیت خودهر،  اصحاب قائم غیر از مهدی اولهمچنین  
 ( 1)اند: »عهدک في کفک«ها نیز معصومو، آنر از همین . تر از روح القدس اعظم استولی روح قدس پایین

کند هایشان را جمع میدهد. با آن عقلو خداوند دستش را بر سر بندگان قرار می(، »عهدت در دستت است)
  (٢)«.گرداندو رؤیاها و آرزوهایشان را با آن کامل می

****** 

وَلی َواْلِْخَرةِ َوُهَو اللُه ًَل ِإَلَه ِإًلَّ ُهَو ﴿ی : آیه۱۷۱پرسش 
ُ
 ﴾َلُه اْلَحْمُد ِفي اأْل

ُم ﴿: ما معي قوله تعالى: ۱۷۱  /سَؤال َلهُ الرُحكر ََ ِخَرِة  اآلر ََ ََلى 
ُ ُد يِف األر ُ ف ِإَلَه ِإفس ُ َو َلهُ الرَحمر ُ َو اّللس ََ

َجُعونَ  ِه ُترر ِإَلير ََ﴾(3). 

او نیست. ستایش خاص او است، چه   است خدایی که معبودی جز  او  ﴿معنای این سخن حق تعالی چیست؟  
  (4) (.شویددر این جهان و چه در جهان دیگر و فرمان، فرمان او است و همگان به او بازگردانیده می

 اهلل الرحمن الرحيمبسم الجواب: 

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

بحسب املعرفة   الحمد الحقيقي هلل سلحانه َتعالىخ َ و الثناء عليه بشكل أ مل َأتم  ن  إأي 
ُدَنِ ﴿بمرتَلة َعالَية:  لَُ نرَس ِإفس ِلَيعر ِ

األر ََ ُ  الرِجنس  ا َخَلَقر مََ أي يعرفونخ ََ ْه املعرَفة الَعالَية َاليت   خ(5)﴾ََ
ََماء ال ََماء األَلى )سَ ََماء تمثل الغرض من الخلق تتحقق يف األَلى َ ي السَ رجعة(خ َقللها  ي )سَ

 
از زمین کسی ای که قائم به پا خیزد، برای هر منطقه هنگامی که فرمود: »  . از امام باقر319و غیبت نعمانی: ص  467دًلیل اًلمامة طبری )شیعی(: ص  -1

گوید: عهد تو در دستت است؛ پس اگر موضوعی بر تو ارائه شد که آن را نفهمیدی و قضاوت در مورد آن را ندانستی به کف دستت نگاه کن کند و می را ارسال می
 «.و به آن عمل نما

کند و رؤیاها و آرزوهایشان را با آن کامل  هایشان را جمع می دهد، عقلقرار می که قائم ما به پا خیزد دستش را بر سر بندگان هنگامی که فرمود: » جعفراز ابو -٢
 «.گرداندمی

 . 70القصص :  -3
 . 70قصص:  -4
 . 56الذریات: -5
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ََالم(اَلْر(خ ََبدايتَها أي )َبداَية األَلى( يف  هور اإلَمام املَهدي  خ حَيث تَلدأ مرحَلة األَلى )علَیه السََ
 .الرجعةَمقدمات تمهيد لعالم 

 پاسخ: 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسل  یماا
ترین و همان ستایش و ثنای بر او به کامل .تنها برای خداوند سبحان و متعال است ،یعنی ستایش حقیقی

جن و انس را جز برای پرستش خود  ﴿د: باشی عالی میاساس شناخت و معرفت به مرتبه بر شكل ترینتمام
باشد شناخت و معرفت عالی که تبلور َغَرض آفرینش می( و این  تا مرا بشناسندیعنی »لیعرفوِن« )  ؛  (1)﴾امنیافریده

در اولی که آسمان اول )آسمان رجعت( است محقق گشته و نیز پیش از آن )آسمان ذر( و آغاز آن یعنی »بدایة 
مات زمینه؛ که در آن، مرحله)علیه السالم(اولی« )آغاز نخست( در ظهور امام مهدی سازی ی نخستین و مقدَّ

 گردد.آغاز می برای عالم رجعت

ََالم(: أي الَحا مَية هلل بحكم اإلَمام املَهدي ﴾ََله الحكم﴿ )علیهم خ َاملَهديني  )علَیه السََ
 ثم الرجعةخ َالحكم لءنَياء َاملرسلني َاألئمة َاألَصياء. السالم( 

. تو سپس رجع )علیهم السالم( مهدیینو  )علیه السالم( داری امام مهدیحكومتبا یعنی  :﴾َوَلُه اْلُحْكُم ﴿
 . ستانبیا، فرستادگان، ائمه و اوصیامختص داری حاکمیت تنها برای خداوند است، و حكومت

ََالحهمخ ﴾لَيه ترجعونإَ﴿ ََلَحاَنه َتَعالى يف الرجَعةخ أي ليَجازي الصََََالحني بصََ : إلى اهلل سََ
ََاً( ََاً َمن محض الكفر محضَ  ما َرد  (2)َالظاملني بظلمهم يف الرجعة )من محض اإليمان محضَ

ََالم( عنهم  خ فيكَال لكَل  َالم  يَلهخ َيكَال لكَل صَََََالح  يَلهخ فينتقم اهلل )علیهم السََ
 من الظاملني الْين محضوا الكفر محضاً. لءنَياء َاملرسلني َاألئمة

یعنی در  گردیدباز می به سوی خداوند سبحان و متعال در رجعت : ﴾ شویدو به سوی او بازگردانیده می ﴿
 طور که از ائمهشان پاداش دهد و ظالمین را به ظلمشان کیفر فرماید؛ همانرا به صالح رجعت، صالحین
آن کسی که ایمان خالص داشته باشد و آن کس که کفر خالص داشته روایت شده است: » )علیهم السالم(

 
 . 56ذاریات:  -1
 . ٢4الحسن بن سلیمان الصفار : ص  -مختصر بصائر الدرجات  -٢
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گیرد و اش را مینهکند و هر صالح و نیكوکاری نیز پیمااش را دریافت میهر ظالمی پیمانه ،بنابراین (1)؛«باشد
 گیرد.خداوند انتقام انبیا، فرستادگان و امامان را از ظالمانی که کفر محض دارند، می

ِجُعونَ ﴿ رَبِ َلَعلسُهمر َيرر
 ر
َ اِب األر َْ نَى ُدََن الرَع در

َ اِب األر َْ ُهمر ِمَن الرَع يَقنس ِْ َلُن َلنْيقنهم من العْاب   خ(2)﴾ََ
ألنها  شَََف تام للحقائق َ ل  ؛أما اآلخرة فالحمد فيها أ مل َأتم َأعظم  األدنى )يف الرجعة(.

َم َحِديدْ ﴿ خبحسله َك ِغَطاَءَك َفَلَصُرَك الرَيور َنا َعنر ا َفَكَشفر َْ َلٍة ِمنر َ    .(3)﴾َلَقدر ُ نرَ  يِف َغفر

از عذاب دنیا )در  : (4)﴾تر به ایشان بچشانیم، باشد که بازگردندو عذاب دنیا را پیش از آن عذاب بزرگ ﴿
ترین شكل ترین و عظیمترین و تمامچشانیم، اما در آخرت، سپاس و ستایش به کاملرجعت( به آنها می

وضعیت و جایگاه هر شخص صورت برداری تام و تمام از حقایق به فراخور باشد؛ چرا که در آنجا پردهمی
   (5)است(.شده از این غافل بودی. ما پرده از برابرت برداشتیم و امروز چشمانت تیزبین  تو ﴿: گیردمی

ي  ﴿ ِْ
ِ الس ُد ّلِلس َقالُوا الرَحمر ََ نرَهاُر 

َ ِتِهُم األر ِري ِمنر َتحر ُدَِرِ مر ِمنر ِغلٍّ َتجر َنا َما يِف صََُ نََزعر َما ََ ََ ا  َْ َ َدانَا ِلَه
ةُ  نر ِتلرُكُم الرَجنَس

َ
نُوُدَا أ ََ الرَحقِّ  ا بَِ

ُل َربِّنََ اَءتر ُرسَََََُ در جََ ُ َلقََ َدانََا اّللس نر  ََ
َ
ف أ ِدَي َلور تََ ا ِلَنهر ا   ُ نَس ا ِبمََ َِرثرُتُمو ََ

ُ
أ

َملُونَ  ُتمر َتعر هخ ئ سَب َعابحسَله يغسف من رحمة اهلل بح  أي رفع )األنا( من الصَدَرخ َ ْل   خ(6)﴾ُ نر
 َيكال له بمكياله الْي صنعه بأعماله الصالحة.

کنیم. نهرها در زیر پایشان جاری است. گویند: حمد و سپاس مخصوص ای را از دلشان برمیو هر گونه کینه﴿
یافتیم، فرستادگان خداوندی است که ما را به این راه راهبری نمود و اگر ما را راهبری نكرده بود، راه خویش نمی

کردید این بهشت را به میراث روردگارمان به حق آمدند؛ و آنگاه ایشان را ندا دهند که به پاداش کارهایی که میپ
و  گیردمی ها؛ هر یک به فراخور ظرفیش، از رحمت خداوند بریعنی برداشته شدن »من« از سینه ؛ (7)﴾ایدبرده

 شود.یای که با اعمال نیكویش ساخته است، پیمانه مبه پیمانه

 
 . ٢4مختصر بصائر الدرجات ـ حسن بن سلیمان صفار: ص  - 1
 . ٢1السجدة :  -٢
 . ٢٢قَّ :  -3
 .٢1سجده:  - 4
 . ٢٢ق:  - 5
 .43األعراف :  -6
 .43اعراف:  - 7
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****** 

 : معنی »ن« در قرآن کریم و »ب« در بسمله چیست؟ ۱۷۲پرسش 

ُطُرَنَ ﴿: ما معي )ن( يف ۱۷۲  /سََؤال َما َيسََر ََ الرَقَلِم  ََ ََ )ب( يف   خ(1)﴾نر  ِ ﴿َما معي الَََََ ِم اّللس ِبسََر
ِحيمِ  َمِن الرس حر  ؟  (2)﴾الرس

ْحَمِن بِ ﴿ی  آیهو معنای »ب« در    ،  (3) ﴾نویسندنون. سوگند به قلم و آنچه می  ﴿ی  آیهمعنای »ن« در   ْسِم اللِه الرَّ
ِحیِم   چیست؟  (4)﴾الرَّ

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

 ألن  ؛  َعاء ينزل فيه الفيضخ َالنون  (َعاء) النون َاللاء  و  َشََكلخ لكل حرف شََكل َمعي
ََالم( النقطة تحتهخ َاللاء َنقطتها علي   ألن   ؛النقطة فوقهخ َاللاء َعاء يفيض منه النور  خ )علیه السَ

 .(5))صل  اهلل علیه َ  له َ سلم(َالنون َنقطتها محمد

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی مح  مد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
باشد. نون ظرفی است که فیض در آن نازل شكل نون و »ب«، »ظرف« می .شكل و معنایی دارد ،هر حرف

شود؛ زیرا نقطه زیر آن است. شود؛ چرا که نقطه باًلی آن است، و »ب« ظرفی است که از آن نور افاضه میمی

 
 .1القلم :  -1
 .1الفاتحة :  -٢
 .1قلم:  - 3
 .1فاتحه:  - 4
 8( مستدرك سفینة البحار للشیخ علي النمازي : ج)علیه السالم(، والقلم اسم ألمیر المؤمنین  )ص(: )ْن، اسم لرسول الله  )علیه السالم( قال اْلمام الصادق    -5

 . 583 –  58٢ص
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)صلی الله علیه و آله و ی آن حضرت محمداست و نون و نقطه)علیه السالم( ی آن حضرت علی»ب« و نقطه
 ( 1).سلم(

ا اللَاء فهي ه. أَم ازل فيهَاخ َ ي تحتوَي النور َن النون نور اهللخ َف ا املعي: َف خ أي النور (2) بهَاء اهلل أَم
 .(3) يشع منهاخ فالنور يفيض من اهلل إلى محمدخ َمن محمد إلى عليخ َمن علي إلى النا 

گیرد. »باء« بهاء الله )عظمت می  بر  شود و نون آن را دراما معنی: نون، نور خداوند است و نور در آن نازل می
)صلی الله علیه و آله یابد. پس نور از خدا به سوی محمد یعنی نور از آن تشعشع می (4)؛و جالل خداوند( است

   (5).رسدو از علی به مردم می)علیه السالم( شود و از محمد به علیافاضه می و سلم(

****** 

دشمنی ورزید نه ابلیس  )علیه السالم( و علی )صلی الله علیه و آله و سلم( محمدعمر با  : چرا ۱۷۳پرسش 
 ؟!(الله هلعن)

عمر َليس   )علیه السَََالم(َعلي   )صَََل  اهلل علیه َ  له َ سَََلم(  : ملاذا عادى محمد۱۷۳  /سَََؤال
 ؟)علیهم السالم( إبليس )لعنه اهلل(  لقية األنَياء َاملرسلني 

نه ابلیس دشمنی ورزید  )علیه السالم(  و حضرت علی  علیه و آله و سلم(  )صلی الله  حضرت محمدعمر با    چرا
 )لعنه الله(که با  بقیه انبیا و مرسلین عداوت ورزید؟

 
و   58٢ص  8«. مستدرک سفینة البحار شیخ علی نمازی: ج است و قلم اسمی برای امیر المؤمنین نون، اسمی برای رسول خدافرماید: »می امام صادق - 1

583 . 
عن تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، قال : الباء بهاء الله والسین سناء الله والمیم مجد الله(  )علیه السالم(عن عبد الله بن سنان، قال: )سألت أبا عبد الله  -٢

 . 114ص 1الكافي : ج
( حول معنی أنَّ القرآن کله في نقطة  6/ سؤال رقم )1المتشابهات : ج -وتجد تفصیالا لهذین الحرفین في کالم السید حولهما في: أسرار اْلمام المهدي  -3

 الباء. 
«. کافی: باء، بهاء خدا، سین، سنای خدا و میم، مجد خداوند استاز تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم پرسیدم، فرمود: »  از عبد الله بن سنان: از ابا عبد الله  - 4

 . 114ص  1ج 
ی باء ی معنی اینكه تمام قرآن در نقطهدرباره  6پرسش  1ـ متشابهات: ج   )ع(توانید در کتاب اسرار امام مهدی ی این دو حرف را میتر دربارهتفصیل بیش  - 5

 توانید بیابید.است می
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 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

َطرح أمره َاحتياجه على خ  يف يوم للشََََكوى  ألن إبليس )لعنه اهلل(  ان يصََََعد إلى السََََماء
 بابهخ اهلل الرحمن الرحيم يف الخلق.  )علیه السالم(َ و محمد خ َعلي  (اهلل يف الخلق)

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
و احتیاجش را بر خدای   امرکرد و  برای شكایت به آسمان صعود می  یروز   ،خداوند لعنتش کندزیرا ابلیس که  

 نمود. الله الرحمن الرحیمن در خلق است عرضه  ؛ی او دروازه )علیهم السالم(  محمد و علی ،خلق میان در

ََالم( فلَما نزل محَمد  ََالم(َعلي  )علیهم السََ إبليس من  إلى األرض )َباب اهلل(خ ُمنع  )علَیه السََ
َها ﴿نزف إلى األرض َجعل على السَماء حر  شَديدخ   اً َعلي  اً ألن محمد  ؛السَماء ُعُد ِمنر ا نَقر نسا ُ نس

َ
أ ََ

داً  َهاباً َرصَََ َن َيِجدر َلهُ شََِ
َتِمِع اآلر ِع َفَمنر َيسََر مر  اً فَبليس )لعنة اهلل( ف يواجه محمد  خ(2()1)﴾  َمَقاِعَد ِللسََس

ََالم اً َعليَ  َزيَِّننس َلُهمر يِف ﴿ خََلْا َاجههَما معلم إبليس اَلْي أغواه عليهَما السََ
ُ
َتيِن أَل َوير غر

َ
ا أ اَل َربِّ ِبَمَ قََ

َمِعنيَ  جر
َ
ُهمر أ ِوَينس غر

ُ
أَل ََ ررِض 

َ  غواني َ و الثاني. أأي بالْي  خ(3)﴾األر

ی خدا( به زمین فرود آمدند، ابلیس از آسمان )دروازه )علیه السالم( و حضرت علی  وقتی حضرت محمد
به زمین فرود آمده بودند و آسمان از  )علیه السالم(و علی  )صلی الله علیه و آله و سلم( منع شد؛ زیرا محمد

نشستیم، اما اکنون هر میتوان گوش فرا داد ها که میما در آن جاي﴿: نگهبانان و پاسداران توانا ُپر شده بود
)صلی الله علیه و با محمد علیه الله هپس ابلیس لعن ،(5)  (4)(که استراق سمع کند، شهابی را در کمین خود یابد

 
 .9الجـن :  -1
قال: )ولقد رأیت المالئكة  )ص(یذکر فیه مناقب الرسول  )علیه السالم(: في حدیث طویل عن أمیر المؤمنین 45ص 10أنظر : بحار األنوار للمجلسي : ج -٢

،  تصعد و تنزل وتسبح وتقدس وتضطرب النجوم وتتساقط عالمة لمیالده، ولقد هم إبلیس بالظعن في السماء لما رأی من األعاجیب في تلك اللیلة  )ص(لیلة ولد 
سمع، فلما رأوا العجائب أرادوا أن یسترقوا السمع فإذا هم قد حجبوا عن السماوات کلها; ورموا بالشهب وکان له مقعد في السماء الثالثة والشیاطین یسترقون ال

 ( وفیه أحادیث أخری فراجع .)ص(جاللة لنبوة  محمد 
 .39الحجر :  -3
 .9جن:  - 4
شب فرماید: »کند، میرا ذکر می  که در آن مناقب رسول خدا  مراجعه نمایید: در حدیثی طوًلنی از امیر المؤمنین  45ص  10به بحار اًلنوار مجلسی ج  - 5

اضطراب بودند و ستارگان کردند و اجرام آسمانی و ستارگان در مالئكه میان زمین و آسمان در حرکت بودند و خدای را تسبیح و تقدیس می وًلدت آن حضرت
تر تالش کرد به آسمان برود در حالی که او پیش های وًلدت آن حضرت بود. ابلیس که آن امور عجیب را دیده بودکردند و اینها عالمت و نشانهسقوط می
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: رویارو نشد و معلم و استاد ابلیس که او را گمراه نمود با آن دو رویارو شد )علیه السالم( و علی آله و سلم( 
یعنی  ؛ (1) ﴾گفت: ای پروردگار من، با آنچه مرا گمراه نمودی، در زمین برایشان بیارایم و همگان را گمراه کنم)

 باشد.همان دومی می که ودی آن کسی که مرا گمراه نمبه وسیله

َدَح عليَ ( 2)الضََََب  عفعَله م  بن حرَيث ََما ََإبليس مَلا رأى عمر ََالم( اً مََ خ َفَبليس )لعَنه )علَیه السََ
ََالم( اً َعليَ   اً اهلل( لم يواَجه محَمد ألن ؛  خ َبل اَلْي َاجههم معلَمه َ و )الجَهل َالظلَمة()علَیه السََ

  و )العقل األَل( َالثاني )عمر(  و )الجهل(. اً محمد

را مدح و ثنا )علیه السالم( کند، حضرت علیسوسمار بیعت میابلیس وقتی عمرو بن حریث را دید که با 
)علیه  و حضرت علی )صلی الله علیه و آله و سلم( با حضرت محمد (الله هلعن)بنابراین ابلیس  ( 3).گفت

باشد؛ چرا که رویارو نشد بلكه آن کس که با آنها رویارو شد، معلم او بود و او همان »جهل و ظلمت« میالسالم(
 »عقل اول« است و دومی )عمر( »جهل«.محمد 

: )إن اهلل عز َجل خلق العقل َ و أَل خلق من الرَحانيني عن يمني  )علیه السالم(قال أبو علد اهلل  
 فقال له: أدبر فأدبرخ ثم قال له: أقلل فأقللخ فقال اهلل تلارك َتعالى: خلقتك خلقاً خ العر  من نوره

 
ها راق سمع کنند اما این بار از تمام آسمانخواستند استکردند. وقتی که آن عجایب را دیدند میجایگاهی در آسمان سوم داشت و شیاطین استراق سمع می

ت پیامبر اکرمی شهابمطرود و به وسیله   « و احادیث دیگری نیز در آن وجود دارد. بود ها رانده شدند و این به جهت جاللت و شكوه نبوَّ
 . 39حجر:  - 1
ي بن الحسین، عن أبیه، قال: )لما أراد علي علیه السالم یسیر إلی  ما فعله عمرو بن حریث مع الضب روته عدة أحادیث، هذا منها: عن أبي حمزة، عن عل -٢

ه ]البجلي[، وقالوا: النهروان استنفر أهل الكوفة ، وأمرهم أن یعسكروا بالمدائن، فتأخر عنه شبث بن ربعي وعمرو بن حریث واألشعث بن قیس وجریر ابن عبد الل
فقال لهم: قد فعلتموها، سوءة لكم من مشائخ، فوالله مالكم من حاجة تتخلفون علیها ، وإني ألعلم ما  ائذن لنا أیاما نتخلف عنك في بعض حوائجنا ونلحق بك.

صیدونه، فتخلعوني  في قلوبكم وسأبین لكم تریدون أن تثبطوا عني الناس، وکأني بكم بالخورنق وقد بسطتم سفرکم للطعام إذ یمر بكم ضب ، فتأمرون صبیانكم فی
 . 70ح ٢٢5ص ٢الجرائح للراوندي : جوتبایعونه( الخرائج و 

روایت شده است که فرمود:  از پدرش ی آنچه عمرو بن حریث با سوسمار انجام داد احادیثی وجود دارد، از جمله: از ابو حمزه از علی بن الحسیندرباره - 3
دستور داد که در مدائن اردو بزنند. شبث بن ربعی و عمرو بن حریث خواست به سمت نهروان حرکت کند، از اهل کوفه یاری خواست و به آنان    هنگامی که علی»

ملحق شویم. به آنها فرمود: و اشعث بن قیس و جریر بن عبدالله کوتاهی کردند و گفتند به ما چند روز فرصت بده تا برخی نیازهای خود را برآورده سازیم و بعد به تو  
دانم آنچه را که در امدید و به خدا سوگند شما نیاز و احتیاجی ندارید تا به خاطر آن از جنگ شانه خالی کنید، و میبه خدا سوگند به دلیل دشمنی با بزرگان سپاه نی

 خواهید مردم را از دورم پراکنده سازید و گویا در خورنق با شما بودم آنگاه که برای غذا خوردن سفره پهن کردید که کنم؛ شما می سینه دارید و برایتان آشكار می 
 . 70ح  ٢٢5ص  ٢«. خرایج و جرایح راوندی: ج سوسماری بر شما گذر کرد. به کودکانتان گفتید او را صید کنند. مرا وانهادید و با او بیعت کردید



 216                                                                                                                              متشاهبات)جلد چهارم(
 
 

فقال له: أدبر خ م خلق الجهل من اللحر األجاج  لمانياً َ رمتك على جميع خلقيخ قال: ث عظيماً 
 . (1)فقال له: استكربتخ فلعنه(خ فأدبرخ ثم قال له: أقلل فلم يقلل

فرماید: »خداوند بلند مرتبه عقل را آفرید. او اولین مخلوقی از روحانیون بود که می)علیه السالم(  ابو عبد الله
بیافرید. به او فرمود: پیش آی، پیش آمد و سپس فرمود: برو، رفت. خداوند از سمت راست عرش از نورش 

تبارک و تعالی فرمود: تو را بر ُخلقی عظیم خلق کردم و بر جمیع خالیقم برتری دارم. سپس جهل را در دریای 
ر کردی؟ شور تشنگی بیافرید. به او فرمود: پشت کن، رفت. سپس فرمود: بازگرد، و بازنگشت. به او فرمود: ت كبَّ

 (٢).و لعنتش نمود«

****** 

 کنید؟در شكم ماهی را اثبات می)علیه السالم(: چگونه زنده ماندن یونس۱۷۴پرسش 

يف بطن الحوت   )علیه السََالم(:  يف تفسََر بطريقة علمية مكوث النيب يونس  ۱۷۴  /سََؤال
َ يف  ان  علادته؟ َما  و التسََيح الْي بفضَله خرج من   ؟مع فقدان الغْاء َالهواء َالشَمس

 بطن الحوت؟

در شكم ماهی را بدون غذا، هوا و خورشید به روش علمی اثبات )علیه السالم(چگونه زنده ماندن یونس
 هی بیرون آمد چه بود؟ کنید؟ عبادتش چگونه بود؟ و تسبیحی که به فضل آن از شكم مامی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

نر  ﴿قال تعالى:  
َ
ف أ ُظوْم * َلور ُ َو َمكر ََ اِحِب الرُحوِت ِإذر نَاَدى  ف َتُكنر َ صََ ََ ِم َربَِّك  رِبر ِلُحكر َفاصَر

َمةْ  ُمومْ  َتَداَرَ هُ ِنعر ْر ُ َو َم ََ َْ ِبالرَعَراِء   .(3)﴾ِمنر َربِِّه َلُنِل

 
 . 110ص 1بحار األنوار : ج -1
 .110ص  1بحار اًلنوار: ج  - ٢
 .49 –  48القلم :  -3



 217                                                                                 (راابع املتشاهبات)اجلزء ال

   
 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
مباش که با دلی پر در برابر فرمان پروردگارت صبر پیشه کن و چون صاحب ماهی  ﴿فرماید: حق تعالی می

حالی به صحرا، عریان و اندوه ندا درداد * اگر نعمتی از جانب پروردگارش او را در بر نگرفته بود، با پریشان
  (1).﴾افتادمی سرپناه بی

ََِث يِف ﴿َقال تعالى:  ِحنَي * َلَل لِّ َُسَ
نسهُ َ اَن ِمَن املر

َ
ف أ ُ َو ُمِليْم * َفَلور ََ ِم َفالرَتَقَمهُ الرُحوُت  ِنِه ِإَلى َيور  بَطر

ِطنيٍ  ِه َشَجَرةً ِمنر َيقر َنا َعَلير ََتر نر
َ
أ ََ ُ َو َسِقيْم *  ََ نَاُه ِبالرَعَراِء  ْر َعُثوَن * َفَنَل   .(2)﴾ُيلر

گر خویشتن بود * پس اگر نه از س ماهی ببلعیدش در حالی که او سرزنشپ﴿: فرمایدو همچنین می
ماند * پس او را در حالی که بیمار بود شوند در شكم ماهی میبرانگیخته میبود، * تا روزی که گویان میتسبیح 

  (4) ( 3).﴾سرپناه افكندیم، * و بر فراز سرش درختی از یقطین رویانیدیمبه خشكی، عریان و بی

ََالم(إن يونس  مََات يف بطن الحوتخ َرَحََه نظرت الى  لمََات جهنمخ َنظر إلى  )علیََه السََ
 .طلقاتها السفلية

 جر: الدين. َالش

در شكم ماهی ُمرد و روحش به ظلمات جهنم نگریست و همچنین به طبقات پایین آن )علیه السالم(یونس
 نگاه کرد.

 باشد. منظور از درخت در اینجا، دین می

ََالم(فلَعد أن بلع الحوت يونس  قلضَََََ  رََحهخ َنُزل بَها إلى جهنم لْياَ اخ حىت رأى   )علَیه السََ
اتْ ﴿جهنم َ لَماتَها   ا ُ لَُمَ در َيَراَ َ َدُه َلمر َيكََ َرَج يََ خر

َ
ٍض ِإَذا أ َل بَعر ا َفور َهَ ََُ ضََ خ َرأى َقارَن )لعَنه ﴾بَعر

حىت يكتمل سعْي اخ َتأجا   اهلل( َحاَدَثهُخ َ ْه جهنم اليت ر  ا  ي جهنم النامية بَعمال الظاملني

 
 . 49و  48قلم:  - 1
 . 146 –  14٢الصافات :  -٢
 . 146تا  14٢صافات:  - 3
 ساقه شبیه کدو )مترجم(.یقطین: نوعی گیاه بی  - 4
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َََياء ن الجَنة َنامَية تكتَمل َبأعَمال الصَََََالحني من األنََياء أَنارَ ا َبأعَمال الظَاملنيخ  َما  َاألَصََ
 َاملرسلني َالصالحني.

و به جهنم فرستاده شد تا آن را ببیند؛ تا اینكه جهنم و  قبض روح شد، بلعیدپس از آنكه ماهی یونس را 
آن گونه که اگر دست خود بیرون آرد، آن را  هایی برفراز یكدیگر،تاریكي ﴿نمود: های آن را مشاهده تاریكی

را دید و با او سخن گفت. این جهنمی که او دید، جهنمی در حال  (الله هلعن)و در آنجا قارون  ، ﴾ نتواند دید
گسترش با عملكرد ستمگران بود تا آنكه آتشش کامل شود و با اعمال و کردار ظالمین، آتشش زبانه کشد. 

فرستادگان و صالحین،   همان گونه که بهشِت در حال گسترش با اعمال و کردار صالحان از انبیا و و اوصیا و
 رود. رو به کمال می

َرتر ﴿فجهنم النامية بأعمال بين  دم الظاملني قال عنها تعالى:  عِّ ِإَذا الرَجِحيُم سََُ أي َصََل   خ(1)﴾ََ
ر ا يف يوم القيامة بأعمال الظاملني. ر اخ َتمام تسع   إلى قمة تسع 

و چون جهنم  ﴿فرماید: میی در این خصوص یابد. حق تعالدوزخ با کردار فرزندان ستمگر آدم گسترش می
ور شدن آن در روز قیامت با کردار و اعمال ور شدنش برسد و تمامی شعلهیعنی به نهایت شعله  ؛  (٢)﴾افروخته گردد

 باشد. ظالمان می

ِلَف ر ﴿َقال تعالى:  زر
ُ
ُة أ ِإَذا الرَجنس خ أي َصََََل  إلى تمام  مالها بأعمال بين  دم الصََََالحني   خ(3)﴾ََ
خ َف اله إف اهلل خ َالحمد هلل خَسلحان اهلل: فمن قالخ )صَل  اهلل علیه َ  له َ َسلم(َ ْا املعي َرد عن رَسول اهلل  

ََول اهللخ قال: نعمخ َلكن أَاهلل   ََنا يا رسَ ََجرة يف الجنةخ قالوا: إذاً يك  غرسَ ََ  له شَ  رب غرسَ
 . (4)إيا م أن ترسلوا عليها نْياناً فتحرقو ا

 
 . 1٢التكویر :  -1
 .1٢تكویر:  - ٢
 . 13التكویر :  -3
الحمد  : من قال " سبحان الله " غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال ")ص(، قال: )قال رسول الله    )ع(عن أبي عبد الله الصادق ، عن أبیه، عن جده    -4

أکبر " غرس الله له بها شجرة في الجنة.  لله " غرس الله لها بها شجرة في الجنة، ومن قال " ًل إله إًل الله " له غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال " الله 
یرانا فتحرقوها، وذلك أن الله عز وجل یقول: " یا أیها فقال رجل من قریش: یا رسول الله ، إن شجرنا في الجنة لكثیر. قال: نعم، ولكن إیاکم أن ترسلوا علیها ن

 . 705الذین امنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وًل تبطلوا أعمالكم "( أمالي الشیخ الصدوق : ص
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یعنی با اعمال و کردار فرزندان نیكوکار آدم، به  ؛ (1)﴾و چون بهشت را پیش آورند ﴿فرماید: و حق تعالی می
وارد شده است که هر که  )صلی الله علیه و آله و سلم(تمامی کمال خود برسد. چنین معنایی از رسول الله

شود. گفتد: آیا بگوید: سبحان الله و الحمد لله و ًل اله اًل الله و الله اکبر، درختی در بهشت برایش کاشته می
 ( ٢).شود؟ فرمود: آری، ولی مبادا آتشی بر آن بفرستید تا آنها را بسوزانددرختان ما در بهشت افزوده می

الَنا   م من يَين الجَنة َجهنم  ا. ََ ْه جهنم  ي الحوت الحقيقي اَلْي ابتلع َف َلكَْل أ لَه
َلْا قال تعالى خ  خ َالقرب الْي اُرتهن به َسَََار به خ َالسَََجن الْي سَََجن فيه)علیه السَََالم(يونس  

 أنهما متناقضانخ َ ما: -ملن يجهل الحقيقة  - ْين القولنيخ َالظا ر 

َمْة ِمنر َربِِّه َلُنلِ ﴿ نر َتَداَرَ هُ ِنعر
َ
ف أ ُمومْ َلور ْر ُ َو َم ََ  .﴾َْ ِبالرَعَراِء 

َعُثون﴿ ِم ُيلر ِنِه ِإَلى َيور َث يِف بَطر َِ ِحنَي * َلَل َُسلِّ
نسهُ َ اَن ِمَن املر

َ
ف أ  . ﴾َفَلور

سازند و هر کدام، اهل خود را دارد. این جهنم، همان بنابراین، این مردم هستند که دوزخ و بهشت را می
را بلعید و همان زندانی است که او در آن اسیر شد، و همان گوری )علیه السالم(ماهِی حقیقی است که یونس

است که در آن گرفتار و به سویش روانه شد. از همین رو حق تعالی این دو گفتاری که در ظاهر از نظر نادان و 
 فرماید:باشد را بیان میجاهل متناقض می

 سرپناه  حالی به صحرا، عریان و بیرفته بود، با پریشاناگر نعمتی از جانب پروردگارش او را در بر نگ ﴿
  .  ﴾ ٌافتادمی
 .﴾ماندشوند در شكم ماهی میبود، * تا روزی که برانگیخته میگویان میپس اگر نه از تسبیح ﴿

َ  ن  أَفاملؤ َد  ََلَحاَنه َتَعالى فَبد أن يقَوََ  عقوَبة توَعدَ ا لنيب اهلل يونس   أمراً َاَحداً   اهلل سََ
ََالم( ََث يف بطَنه إلى يوم يلعثونخ َإف لكَان  خ)علَیه السََ َفأَما النَلْ يف العراء َ و َمْمومخ َأَما أن يل

 
 .13تكویر:  - 1
ی آن برایش درختی در خداوند به وسیله ( هسبحان الل) فرمود: کسی که بگوید )ص(رسول خداروایت شده است که فرمود: )  )ع(از ابا عبد الله امام صادق - ٢

ی آن خداوند به وسیله( ًل اله اًل الله) کارد. کسی که بگویدی آن برایش درختی در بهشت می خداوند به وسیله( الحمد لله) کارد. کسی که بگویدبهشت می 
کارد. یكی از مردان قریش گفت: ای پیامبر خدا! رایش درختی در بهشت می ی آن بخداوند به وسیله(  الله اکبر)  کارد. کسی که بگویدبرایش درختی در بهشت می

دارم از اینكه آتشی بر آن بفرستید تا آنها را بسوزاند که این همان سخن خداوند پس به راستی که درختان ما در بهشت بسیارند! فرمود: آری! اما شما را بر حذر می
وجل است که می ْعماَلُكْم ﴿: فرمایدعزَّ

َ
ُسوَل َو ًل ُتْبِطُلوا أ طیُعوا الرَّ

َ
طیُعوا اللَه َو أ

َ
ذیَن آَمُنوا أ َها الَّ یُّ

َ
اید خدا را اطاعت کنید و فرستاده را ای کسانی که ایمان آورده) ﴾یا أ

 . 705(. امالی شیخ صدوق: ص را تباه مسازید های خویشاطاعت کنید و کرده 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=47&AID=33
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ألنه سََلحانه َتعالى حكيم َتصََدر منه الحكمة التامةخ َ ي َاحدة ف  ؛ ناك تناقض يف القر ن
  ( )صل  اهلل علیه َ  له َ سلم ن شاء بعضهم التأَيل يميناً أَ شمافً بدَن علم من  ل محمد إَ  .تتعدد

بنيِّ الحقيقة َ ي أن ُينَلْ جسَده بالعراء
ُ
خ َرَحه تلَث يف طلقات جهنم   فهْا أمر يخصَهخ َلكين أ

خ   إلى يوم يلعثونخ َ ما بيسنُ   ْه ) ي جهنم النامية ف التامة( اليت تسَْي الدنيا نحو ا َسْياً حثيثاً 
 ن ف تناقض بني اآليات.أ سْي ا نحو الجنةخ َمن  نا يتلني 

کنم که خداوند سبحان و متعال ًلَجَرم باید یكی از دو کار را برای عقوبتی که به نبی خدا یونس یتأکید م
رساند: یا با پریشان حالی افتادن در بیابان عریان و بی سرپناه، و یا اینكه تا روز وعده داده بود، به انجام می

تناقض وجود خواهد داشت؛ چرا که  برانگیخته شدن در شكم ماهی بماند؛ که در غیر این صورت در قرآن
شود و این، حكمتی است یگانه که خداوند سبحان و متعال، حكیم است و از او حكمت تمام و کمال صادر می

با کلنجار رفتن، این  )علیهم السالم(تعددی در آن راه ندارد. اگر برخی بخواهند بدون علم محمد و آل محمد
کنم: رو خواهند شد؛ اما من حقیقت را آشكار میای است که با آن روبهآیات را تأویل و تفسیر کنند، این مسأله

شدن، باقی بماند؛  و روحش در طبقات جهنم تا روز برانگیخته بیفتدسرپناه اینكه جسد او در بیابان عریان و بی
هنمی است در حال گسترش یافتن و نه جهنم کامل شده؛ جهنمی که دنیا به طور که بیان نمودم این جو همان

باشد و به این صورت مشخص شتابد، همان طور که به سوی بهشت در حرکت میسرعت به سوی آن می
 شود که تناقضی در آیات وجود ندارد. می

الك امللكوتي أل ل أي مقدماتها َ و اله -ثم إن اللَث يف بطن الحوت إلى يوم القيامة الكربى  
س ََََََ ألنه يتطلب بقاء جسَد يون   ؛فال يكون إف باملعجزةخ  خارج عن العادة  جسَد مادي -األرض  

ََالم( َتاَماً يف بطن الحوتخ َبَقاء جسَََََد الحوت َتاَماً أيضَََََاً حَياً أَ ميَتاًخ َف معي لَهْه  )علَیه السََ
اَئدة عليَهاخ َاهلل حكيم َف علثَية أَ لَعب يف أ؛ املعجزة ه َتَعالى عَما لَعدم ترَتب َف ََلحَاَن اَله سََ فَع

ََر ون َعُثونَ ﴿َنه َقال: أفَما َباَلك إذا عرَف  خ يشََ ِم ُيلر ِه ِإَلى َيور نَِ َث يِف بَطر ََِ َاللَعث بَعد مَقدَمات   ﴾خَلَل
  .القيامة الكربىخ أي بعد فناء  ل املوجودات على  ْه األرضخ َبعد أن تلدل  ْه األرض بأخرى

که همان هالکت ملكوتی ساکنان زمین  ،آن مقدمات عنی باقی ماندن در شكم ماهی تا روز قیامت کبری ی
پذیر باشد و چنین چیزی مگر با معجزه امكانای خارج از عرف میبه عنوان یک جسد مادی، مساله باشدمی

نخورده در شكم ماهی  و به صورتی کامل و دست)علیه السالم(نیست؛ چرا که نیازمند باقی ماندن جسد یونس
معنی ای بی؛ این معجزهمی باشد  اهی چه مرده و چه زنده به صورتی سالم و دست نخوردههمچنین بقای بدن م

 بازییا   گی؛ در حالی که خداوند حكیم است و هیچ بیهود در بر نخواهد داشتای  است؛ چرا که هیچ گونه فایده
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: اگر دریابی که او فرمود  ترا چه می شود.    پاک ومنزه است  او وجود ندارد و از آنچه بدو شرک می ورزند  در اعمال
مات قیامت کبری یعنی   ،  ﴾ ماندشوند در شكم ماهی میتا روزی که برانگیخته می  ﴿ برانگیخته شدن پس از مقدَّ

 باشد. تبدیل این زمین به غیر آن می از ی موجودات بر روی این زمین و پساز بین رفتن همه

ألن  ؛إلى يوم يلعثون أمر غْي صَََحيح ن بقاء يونس يف بطن الحوت  جسَََد مادي أفيتحصَََل  
ل األرض ِد ﴿ خقلَله  َما قَلُ  فَناء َتَلد  َواَحِ

ِ الر بََرُزَا ّلِلس ََ اُت  ََ ا َمَ ََس السََ ََ ررِض 
َ َ األر ررُض َغْير

َ ُل األر دس َم ُتلََ َيور
ارِ  َرتر خ ﴿(1)﴾الرَقهس ِإَذا الرِلَحاُر ُسجِّ ََ﴾(2). 

ر شكم ماهی تا روز بعنوان جسد مادی د یه السالم()علپس این نتیجه به دست آمد که باقی ماندن یونس
ی آن از بین رفتن و تبدیل شدن بیان کردم، ًلزمه قبالا  برانگیخته شدن، نادرست است؛ چرا که همان طور که

ها و همه در پیشگاه آن روز که این زمین به زمینی جز این تبدیل شود و همچنین آسمان ﴿: باشدزمین می
   (4).﴾و چون دریاها سوزان و برافروخته گردند ﴿،  (3)(به عرصه نهند خدای واحد قهار پا

 َ و نيب؟خ )علیه السالم( يف يهدد أَ يتوعد اهلل سلحانه يونس  :َيلقى أن تقول أَ تتأَل

کند یا وعده را تهدید می)علیه السالم(خداوند سبحان یونسکه چگونه توانی بپرسی یا تأویل نمایی می
 حالی که او یک پیامبر است؟!دهد در می

إذا   )علیه السََََالم(اه َأنعم عليه ملا أراه جهنم َمصََََْيه نه لم يتوعده أَ يهددهخ بل رب  أَالحقيقة  
ب  ةخ َلم يتحمَل َفيَة علي بن أبي طَاَل ََاَل ه َتعَالى َأعرض عن الرسَََ ََلحَاَن )علیَه خَالف اهلل سََ

 
 .48إبراهیم :  -1
 . 6التكویر :  -٢
 .48ابراهیم:  - 3
 .6تكویر:  - 4
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نَا﴿  )علیه السالم(خ فيونس  آدم  (1)السالم( َلَقدر َعِهدر ماً   ََ َلمر نَِجدر َلهُ َعزر ََ ُل َفَنِ َ   خ (2)﴾ِإَلى  َدَم ِمنر َقلر
ََالم(َبَهْا الَتأدَيب عرف يونس  ََالم(زداد علَماً َمعرَفة بحق علي اَ  )علَیه السََ خ  َمَقاَمه )علَیه السََ

)علیه خ فأذن اهلل لعلي  )علیه السالم(باعتلاره قائد جند اهلل فاستغاث باهلل َتوسل إلى اهلل بحق علي  
لقي بالعراء  ما نُزع عن أأن ينجيه من غم جهنم َ مهاخ فكان موته  أنه رؤيا ر  اخ ثم    م(السال
من للا   ياً عار   ﴾ِبالرَعَراءِ ﴿سََََوءته    )علیه السََََالم(للا  التقوىخ فلدا ليونس    )علیه السََََالم( دم 
 . َمقامه الْي لم يتحمله )علیه السالم(فسلح اهلل َاستغفر َاعسف بحق علي خ التقوى

با خداوند سبحان )علیه السالم(خداوند نه او را تهدید کرد و نه وعده داد؛ بلكه پس از آنكه یونس ر حقیقتد
را بر )علیه السالم(و متعال مخالفت نمود و از رسالت روی گردانید و نتوانست بار وًلیت علی ابن ابی طالب

ت نهاد. در این مورد  (3)،دوش ِکشد با نشان دادن دوزخ به او و بردن او به درون آن، او را پرورش داد و بر او منَّ

 
: ) إن الله عرض وًلیتي علی أهل السماوات وعلی أهل األرض أقر بها من أقر وأنكرها من أنكر  )علیه السالم(عن حبة العرني ، قال : قال أمیر المؤمنین  -1

 . 95أنكرها یونس ، فحبسه الله في بطن الحوت حتی أقر بها ( بصائر الدرجات : ص
تقول ان یونس بن متی، انما ألقی من الحوت ما ألقی وقال له: یا بن الحسین الذي  )علیه السالم(وعن الثمالي قال: )دخل عبد الله بن عمر علی زین العابدین 

ابة، ثم أمر بعد ألنه عرضت علیه وًلیة جدي فتوقف عندها، قال: ثكلتك أمك، قال : فأرني آیة ذلك إن کنت من الصادقین، فأمر بشد عینیه بعصابة وعیني بعص
: یا سیدي دمي في رقبتك، الله الله في نفسي، فقال: هبه وأر به إن کنت من ساعة بفتح أعیننا، فإذا نحن علی شاطئ البحر تضرب أمواجه. فقال ابن عمر

أنت؟ قال: أنا حوت  الصادقین. ثم قال : یا أیها الحوت، قال: فأطلع الحوت رأسه من البحر. مثل الجبل العظیم وهو یقول : لبیك لبیك یا ولي الله، فقال: من
إًل وقد عرض علیه وًلیتكم، فمن قبلها  )ص(یا سیدي ان الله تعالی لم یبعث نبیا من آدم إلی أن صار جدك محمد یونس یا سیدي، قال: أنبئینا بالخبر، فقالت: 

من الغرق، وما لقي إبراهیم من النار، وما   )علیه السالم(من األنبیاء سلم وتخلص، ومن توقف علیها وتتعتع في حملها لقي ما لقي آدم من الخطیئة، وما لقي نوح  
فأوحی الله إلیه: أن یا یونس تول أمیر المؤمنین   )علیه السالم(ف من الجب، وما لقي أیوب من البالء، وما لقي داود من الخطیئة إلی أن بعث الله یونس  لقي یوس

ونس وًل توهني له عظما علیاا واألئمة الراشدین من صلبه. في کالم له: قال فكیف أتولی من لم أره ولم اعرفه، وذهب مغتاضا فأوحی الله تعالی إلي: ان التقمي ی
)أن ًل إله اًل أنت سبحانك اني کنت من الظالمین( قد قبلت وًلیة علي واألئمة  فمكث في بطني أربعین صباحا یطوف معي البحار في ظلمات ثالث ینادي:

: ارجع أیتها الحوت إلی وکرك، واستوی الماء( )علیه السالم(الراشدین من ولده. فلما آمن بوًلیتكم، أمرني ربي فقذفته علی ساحل البحر. فقال زین العابدین 
 . 493، قصص األنبیاء للجزائري : ص 1٢8ص 3مناقب آل أبي طالب ًلبن شهر آشوب ج

(، قال: )عهد إلیه في محمد  )علیه السالم(، عن جابر عن أبي جعفر 115طـه :  -٢ في قول الله عز وجل: )ولقد عهدنا إلی آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماا
لعزم ألنه عهد إلیهم في محمد واألوصیاء من بعده والمهدی وسیرته فاجمع واألئمة من بعده فترك ولم یكن له عزم فیهم انهم هكذا وإنما سمی أولوا العزم أولوا ا

 . 90عزمهم ان ذلك کذلك واًلقرار به( بصائر الدرجات : ص
: بلی  ، قال : ) ... ثم أخذ المیثاق علی النبیین، فقال: ألست بربكم وأن هذا محمد رسولي، وأن هذا علي أمیر المؤمنین؟ قالوا)علیه السالم(وعن أبي جعفر 

وأن المهدي أنتصر فثبتت لهم النبوة وأخذ المیثاق علی اولي العزم أنني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمیر المؤمنین وأوصیاؤه من بعده وًلة أمري وخزان علمي  
م یقر فثبتت العزیمة لهؤًلء الخسمة في المهدي به لدیني واظهر به دولتي وأنتقم به من أعدائي واعبد به طوعا وکرها، قالوا: أقررنا یا رب وشهدنا، ولم یجحد آدم ول

، قال : إنما هو : فترك ...(   . 8ص ٢الكافي جولم یكن ْلدم عزم علی اًلقرار به وهو قوله عز وجل : ولقد عهدنا إلی آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماا
ها و اهل زمین عرضه نمود؛ آن که پذیرفت به آن اقرار نمود و آن کس که اهل آسمانخداوند وًلیت مرا بر فرمود: )  )ع(گوید: امیرالمؤمنینی عرنی میحبه  -3

 . 95(. بصائر الدرجات: ص نپذیرفت انكارش نمود. یونس آن را انكار کرد و خداوند او را در شكم ماهی حبس فرمود تا به آن اقرار نمود
فقط به این دلیل در    )ع(گویی یونس بن متی وارد شد و به او گفت: ای پسر حسین که می   )ع(بدینکند: عبد الله بن عمر بر امام علی زین العاو ثمالی روایت می 

گویی به من (. ادامه داد: اگر راست می درست است. مادرت به عزایت بنشیندشكم ماهی گرفتار شد که وًلیت جدم به او عرضه شد و او آن را نپذیرفت. فرمود: )
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و ما پیش از این با آدم پیمان بستیم؛ ولی فراموش  ﴿باشد: می)علیه السالم(همانند آدم)علیه السالم(یونس
 نسبت  دانست و بر علم و معرفتش)علیه السالم(نس، یو  تادیبو با این     (1) ﴾نیافتیمقدم  کرد و او را استوار و ثابت

رهبر سربازان خداوند است. پس )علیه السالم(و مقامش افزوده شد؛ اینكه علی)علیه السالم(علی حضرت  به
ل شد. خداوند به )علیه السالم(به درگاه خداوند استغاثه کرد و به حق علی)علیه السالم(یونس به خداوند متوسَّ

زه داد تا او را از اندوه و ترس دوزخ نجات دهد و مرگش مانند رؤیایی بود که دیده باشد. اجا)علیه السالم(علی
برداشته شد. )علیه السالم(سپس به بیابان، عریان و بی سرپناه افكنده شد همان گونه که لباس تقوا از آدم

)علیه آشكار شد. یونس برایش با عریانی )بالعراء( یعنی عاری از لباس تقوا)علیه السالم(عیب و زشتی یونس
و مقامش که پیش از آن )علیه السالم(تسبیح خدا گفت و از او درخواست بخشش نمود و به حق علیالسالم(

لش نكرده بود، اعتراف نمود.  تحمَّ

 
ای محكم بستند. پس از مدتی فرمان به باز کردن پارچه بده. در این هنگام امام دستور دادند چشمان من )راوی( و ابن عمر را با پارچهای نشانم  ثابت کن و نشانه

. شما را واهد بودداد. ما به ناگاه خود را در کنار ساحلی یافتیم که امواجش خروشان بود. ابن عمر خطاب به امام گفت: ای آقای من! خون من به گردن شما خ
( نهنگی سر خود  ای ماهِی یونس!(. سپس فریاد زد: )گوییآرام بگیر و نظاره کن اگر راست میدهم به جانم آسیبی نرسانید. حضرت فرمود: )به خدا سوگند می

  )ع(ای موًلی من! من نهنگ یونس  ؟( گفت:تو کیستیگفت: لبیك لبیك ای ولیَّ خدا! حضرت فرمود: )را مانند کوهی عظیم از آب بیرون آورد، در حالی که می 
لع کنهستم. حضرت فرمود: ) را مبعوث نفرمود،   )ص(ای موًلی من! خداوند متعال هیچ پیامبری از آدم تا برسد به جد تو محمد  :(. نهنگ گفتما را از اخبار مطَّ

ف و درنگ می شد و هر کس در پذیرش آنخالصی واقع میجز اینكه وًلیت شما را بر او عرضه کرد، پس هر یک از انبیا که آن را پذیرفت در سالمت و  نمود توقَّ
، در آتش افتادن ابراهیم، در چاه افتادن یوسف، به بال دچار شدن ایوب، به خطا افتادن   )ع(گردید، همانند خطای آدم، غرق شدن نوحبه بال و آزمایشی مبتال می 

ی راشدین از نسل او را بپذیر. یونس چنین پاسخ گفت: ی کرد: ای یونس! وًلیت امیر المؤمنین علی و ائمهمبعوث شد و خداوند به او وح     )ع(داوود تا اینكه یونس
ام بپذیرم و با حالت غضب به راه افتاد. آنگاه خداوند تعالی به من وحی فرمود تا یونس را ببلعم و استخوان او را شناسم و ندیدهچگونه وًلیت کسی را که او را نمی

اِلِمیَن ﴿کرد:  گانه ندا میکرد و از میان ظلمات سه . او چهل روز در شكم من دریاها را ِسیر می خرد نكنم  ي ُکْنُت ِمَن الَظَّ ْنَت ُسْبَحاَنَك ِإِنَّ
َ
ْن ًَل ِإَلَه ِإًَلَّ أ

َ
هیچ معبودی )  ﴾أ

هی تو، به راستی که من از ستمكاران بودم راشدین از فرزندانش را پذیرفت. وقتی به وًلیت شما ایمان آورد، پروردگارم به ی ( و وًلیت علی و ائمهجز تو نیست، منزَّ
( و پس از رفتن او آب آرام گرفت. مناقب آل ابی ات بازگردای ماهی! به خانهفرمود: )   )ع(من فرمان داد تا او را به ساحل دریا بیاندازم. آنگاه حضرت زین العابدین

 . 493قصص اًلنبیا جزایری: ص  ؛  ٢81ص  3طالب ابن شهر آشوب: ج 
وجل درباره  )ع(. از جابر از ابو جعفر115طه :  - 1 و ما پیش از این با آدم پیمان ) ﴾َو َلَقْد َعِهْدنا ِإلي آَدَم ِمْن َقْبُل َفَنِسَي َو َلْم َنِجْد َلُه َعْزماا ﴿ی سخن خداوند عزَّ

عهد گرفته شد که   )ص(ی پس از اوو ائمه )ص(از او نسبت به محمد)روایت شده است که فرمود:   (قدم نیافتیم ثابتبستیم؛ ولی فراموش کرد و او را استوار و 
و اوصیای  )ص(محمدفراموش کرد و عزم و استواری در اینكه آنها چنین هستند، نداشت؛ و اولو العزم فقط به این جهت اولو العزم نامیده شدند که خداوند عهد 

(. بصائر الدرجات: ص شان را در این خصوص و اقرار به آن جمع نمودندو روش و سیرت او را گرفت و تمام عزم و تالش  )ع(و مهدی لیهم السالم()عپس از او
90 . 

ی من و این محمد، فرستاده سپس از پیامبران عهد و پیمان گرفت و فرمود: آیا من پرودگار شما نیستم؟ و آیا روایت شده است که فرمود: )....   )ع(از ابو جعفر
ت برای آنها ثابت گردید. سپس عهد و میثاق بر الولوالعزم گرفته شد که من پروردگار شما هس ی تم و محمد، فرستادهعلی امیر مؤمنین نیست؟ گفتند: بلی؛ پس نبوَّ

سازم و با گردانم و دولت و حكومتم را آشكار میدینم را پیروز می من و علی امیر المؤمنین و اوصیای پس از او والیان امر من و خزاین علم من و اینكه با مهدی
نه اقرار     )ع(دهیم. آدممی   او از دشمنانم انتقام خواهم گرفت و با او عبادت خواهم شد، چه با اکراه و چه با رضایت. همه گفتند: اقرار کردیم ای پروردگار و شهادت

عزم و استواری در چنین اقرار و اعترافی نداشت؛ که   )ع(تثبیت گردید در حالی که آدم  )ع(ی مهدیاین پنج تن دربارهکرد و نه انكار نمود. بنابراین، عزمی برای 
ین با آدم پیمان بستیم؛ ولی و ما پیش از ا) ﴾َو َلَقْد َعِهْدنا ِإلي آَدَم ِمْن َقْبُل َفَنِسَي َو َلْم َنِجْد َلُه َعْزماا ﴿: فرمایداین همان سخن خداوند تبارک و تعالی است که می

 . 8ص  ٢..(. کافی: ج (. او آن را ترک گفت..قدم نیافتیم فراموش کرد و او را استوار و ثابت
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ََتغرب من َعدم تحَم   ََالم(ل يونس َف تسََ خ فلعَلك أَن  أيضَََََاً ف تتحَمل مَقام أمْي  )علَیه السََ
افعساف بأمر   )علیه السالم(فاملطلوب من نيب اهلل يونس  خ ثتك بهلو حد  )علیه السالم(ني علي َََ املؤمن
  .(2)أَ مؤمن امتحن اهلل قلله ل،يمان(خ أَ ملك مقربخ )ف يتحمله إف نيب مرسل خ(1)عظيم

ل کند شگفت )علیه السالم(از اینكه یونس زده نشوید؛ چه بسا اگر مقام و جایگاه امیر المؤمنین نتوانست تحمَّ
ل نكنی! آنچه از یونس)علیه السالم(علی پیامبر خدا )علیه السالم(برای شما بازگو شود، شاید شما هم تحمَّ

ب شده یا فرشتهآن را کسی جز نبیَّ فرستاده)  (3):رفت این بود که به این امر عظیم اعتراف نمایدانتظار می ی مقرَّ
لش نیستیا مؤمنی که خداوند قلبش را به ایمان آزموده باشد، طاقت تح  (4)(.مَّ

لعودة للا    اً بالحق َافسَتغفار َالتسََيح سََل  )علیه السَالم(ثم  ان  ْا افعساف من يونس  
ِطنيٍ ﴿  خالتقوى َ و الخضََََار َالدين َجَرةً ِمنر َيقر ِه شَََََ َنا َعَلير ََتر نر

َ
أ نها قطعة منهخ أخ تنَ  عليه  ﴾ََ

ست عورته بورل الجنةخ َ و أيضََاً   الم()علیه الَسَ ن  دم  أَ ي للا  التقوى املالزم للمتقني.  ما   سََُ
ِلَلاُ    ا﴿يَ الخضَار َالدين َللا  التقوى   ََ ِريشَاً  ََ ور ِتُكمر  نرَزلرَنا َعَليرُكمر ِلَلاسَاً ُيَواِري سََ

َ
بَيِن  َدَم َقدر أ

ُرَنَ  ْس س ِ َلَعلسُهمر َي ْ َذِلَك ِمنر  َياِت اّللس َوى َذِلَك َخْير  .(5)﴾التسقر

ای شد تا لباس تقوا به حق و تقاضای بخشش و تسبیحش وسیله)علیه السالم(عالوه این اعتراف یونسبه 
ای از خود بر او رویید، گویی پاره ؛ ﴾ و بر او درختی از یقطین رویانیدیم ﴿دین به او بازگردد؛ یعنی همان سبزی و 

با )علیه السالم(آدم  عورتاشد؛ همان طور که  باو بود، و این همان لباس تقوا است که مالزم و همراه متقین می
ای فرزندان آدم!  ﴿: باشدبرگ درخت بهشت پوشیده شد و این برگ نیز همان سبز بودن، دین و لباس تقوا می

ی پرهیزگاری؛ این از هر ای فرستادیم تا شرمگاهتان را بپوشاند و زینتی برایتان است، و جامهبرای شما جامه
 (6)د(.این یكی از آیات خداوند است، باشد که پند گیرنای بهتر است. جامه

ِقيمْ ﴿ ُ َو سََََ ََ نَاُه ِبالرَعَراِء  ْر  ان بسََََب نزع للا  التقوى   )علیه السَََالم(: َسَََقم يونس ﴾َفَنَل
بِ عنه بعد أن أعرض َ
َ
  .َاآلبق  و العلد الْي تمرد أَ  رب من سيده خَق أ

 
 . 39٢ص 14( بحار األنوار: ج)علیه السالم(یقول: ما ینبغي ًلحد أن یقول: أنا خیر من یونس ابن متی   )ص(: )إن النبي )علیه السالم(عن أبي عبد الله  -1
 . 1ح 401ص 1الكافي : ج -٢
 . 39٢ص  14(. بحار اًلنوار: ج برترم )ع(فرماید: شایسته نیست که کسی بگوید: من از یونس بن متیمی  )ص(پیامبرروایت شده است: ) )ع(از ابو عبد الله - 3
 . 1ح  401ص  1کافی: ج  - 4
 .٢6األعراف :  -5
 .٢6اعراف:  - 6
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 ن َالتقوى. أي أشجار الديخ شجرة اليقطني من أشجار الجنة

به )علیه السالم(یونس بیماری : ﴾ سرپناه انداختیم در حالی که بیمار بودپس او را به خشكی، عریان و بی ﴿
ای بود که از آقا و گردانی و گریختنش بود؛ وی مصداق بنده دلیل زدوده شدن لباس تقوا از او پس از روی

 گریزد.کند یا میموًلیش سرپیچی می
 باشد.درختان بهشت است و به معنی درخت دین و تقوا میدرخت یقطین از 

ذن َليا ( بإمات َ و طفل صَغْيخ َأحياه نيب اهلل إيليا )  )علیه السَالم(َبقي أن تعرف: إن يونس  
اهلل سَلحانه َتعالىخ َقد تمدد نيب اهلل إيليا عليه َ و طفل مي خ حىت انتقل  حرارة جسَم نيب اهلل 

َتوسََل إلى اهلل خ َ و طفل صََغْي مي   )علیه السََالم(جسََم نيب اهلل يونس  إلى   )علیه السََالم(إيليا  
 . (1) فأحياه اهلل سلحانه َتعالىخ سلحانه

در حالی که طفلی کوچک بود، ُمرد و او را پیامبر )علیه السالم(ماند این است که بدانیم یونسآنچه باقی می
کودکی مرده بود )علیه السالم(متعال زنده کرد. یونس به اذن خداوند سبحان و)علیه السالم(خدا ایلیا )الیاس(

)علیه به بدن پیامبر خدا یونس)علیه السالم(روی او دراز کشید و گرمای بدن ایلیا)علیه السالم(پیامبر خدا ایلیا
به خداوند )علیه السالم(، طفلی کوچک و مرده بود و ایلیا)علیه السالم(منتقل شد در حالی که یونسالسالم(
ل شد و خداوند سبحان و متعال او را زنده کردسبحان     (٢).متوسَّ

 
حتی مات ابنها   عن ابن عباس قال: )... ثم إن الیاس نزل واستخفی عند أم یونس بن متی ستة أشهر، ویونس مولود، ثم عاد إلی مكانه، فلم یلبث إًل یسیراا  -1

ی اًلستشفاع بك إلیه  حین فطمته ، فعظم مصابها فخرجت في طلب الیاس ورقت الجبال حتی وجدت الیاس، فقالت: اني فجعت بموت ابني وألهمني الله تعال
یام أخری، حتی انتهی لیحیی لي ابني فاني ترکته بحاله ولم أدفنه وأخفیت مكانه فقال لها ومتی مات ابنك؟ قالت: الیوم سبعة أیام. فانطلق الیاس وسار سبعة أ

ولما صار أربعین سنة، أرسله الله إلی قومه ، کما قال:   ، فلما عاش انصرف الیاس.)علیه السالم(إلی منزلها، فدعا الله سبحانه حتی أحیی الله بقدرته یونس 
 . 396 –  393ص 13، بحار األنوار: ج361 –  359وأرسلناه إلی مائة الف أو یزیدون ...( قصص األنبیاء للجزائري : ص 

خوار بود. سپس الیاس شش ماه پنهان شد. یونس آن روز طفلی شیر     )ع( یونس بن متیاز ابن عباس روایت شده است: .... الیاس پایین آمده، در منزل مادر    - ٢
گرفت، یونس فوت کرد. این مصیبت بر مادر یونس گران ی مزبور بیرون شده به کوه رفت. مدت کوتاهی نگذشته بود که وقتی مادر یونس او را از شیر میاز خانه

ه مصیبت مرگ فرزندم گرفتار شدم و خداوند متعال در قلب ها باًل رفت تا الیاس را یافت. به او گفت: من بوجوی الیاس از خانه بیرون شد و از کوهآمد؛ در جست 
ی تو از او شفاعت بخواهم تا فرزندم زنده گردد. من او را به حال خودش رها کردم و دفنش ننمودم و پنهانش ساختم. ایلیا گفت: من چنین انداخت که به وسیله 

ی مادر یونس رسید. خداوند سبحان را دعا نمود د و هفت روز دیگر نیز در حرکت بود تا به خانهشود. الیاس به راه افتافرزندت ِکی ُمرد؟ گفت: امروز هفت روز می 
را شفا داد و هنگامی که به زندگی بازگشت، الیاس نیز برگشت. هنگامی که یونس به چهل سالگی رسید، خداوند او را   )ع(تا اینكه خداوند با قدرت خودش یونس

ْو َیِزیُدوَن ﴿فرماید:  نه که میبه سوی قومش فرستاد؛ همان گو
َ
ْلٍف أ

َ
ْرَسْلَناُه ِإَلی ِماَئِة أ

َ
....(. قصص اًلنبیا  تر ارسال نمودیم )و او را به سوی یكصد هزار یا بیش  ﴾....َوأ
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ََمني( مِلَا حدث بعد ذلك ليونس  ََالم(َيف  ْه الحادثة ) ية للمتوسََ خ فقد مات يف بطن )علیه السََ
ََالم(الحوت َأحياه علي   ََرت حرارة علم علي   )علیه السَ ََالم()إيليا( بعد أن سَ إليهخ َعرف   )علیه السَ

َ ي إيليا َعليخ َالدين خ  َيف العراء َ و سََقيم نَت  عليه شََجرة اليقطني  .)علیه السََالم(حق علي  
 َالجنة َللا  التقوى. 

ای برای خردمندان وجود دارد؛ اتفاق افتاد، نشانه)علیه السالم(در این رویداد و آنچه پس از آن برای یونس
)علیه منتقل شد و حق علیبه او )علیه السالم(میرد و پس از آنكه حرارت علم علیاو در شكم ماهی می

)ایلیا( او را زنده نمود؛ در عریانی و در حالی که بیمار بود درخت یقطین )علیه السالم(را شناخت، علیالسالم(
 بر او رویید؛ این درخت، همان ایلیا، علی، دین، بهشت و لباس تقوا بود.

َعُثونَ ﴿: فهو قوله تعالى خل  عن ما يدل على موت يونس يف بطن الحوتأأما إذا سَ  ِم ُيلر ﴾خ ِإَلى َيور
 نه مي خ فالْي يلَث إلى يوم يلعثون يلَث ميتاً  ما تَني مما سلق.إأي 

در شكم ماهی مرده بود؛ پاسخ، )علیه السالم(رساند که یونساما اگر بپرسی چه چیز ما را به این نتیجه می
ده بود؛ چرا که کسی که تا روز برانگیخته یعنی او مر  ؛ ﴾ شوندتا روزی که برانگیخته می ﴿است سخن حق تعالی 

 .است تر بیان شد، مردهماند، همان طور که پیششدن باقی می

عندما سََأله بعض اليهود عن سََجن طاف أقطار األرض   )علیه السََالم(َأيضََاً قول اإلمام علي 
بصَاحله فَنه الحوت يا يهودي أما السَجن الْي طاف أقطار األرض ):  )علیه السَالم(بصَاحلهخ فقال  

ََرخ ثم دخََل إلى بحر  الََْي حَس يونس يف بطنََهخ فََدخََل يف بحر القلزمخ ثم خرج إلى بحر مصََ
  .طربستانخ ثم خرج يف دجلة الغوراء

در پاسخ به یک یهودی که از ایشان در مورد زندانی که با همراهش )علیه السالم(همچنین سخن امام علی
ای یهودی! اما زندانی که )فرماید: می)علیه السالم(رسیده بود که ایشانگوشه و کنارهای زمین را درنوردید، پ

در آن حبس شد. این ماهی به )علیه السالم(همراهش را به نواحی مختلف زمین برد، آن ماهی بود که یونس
ای دریای قلزم وارد شد و از آنجا به دریای مصر رفت و سپس به دریای طبرستان وارد شد و سپس از دجله

 .یار عمیق خارج شدبس

 )علیه السالم(ثم مرت به تح  األرض حىت لحق  بقارَنخ َ ان قارَن  لك يف أيام موىس    قال:
ََ ل اهلل به ملكاً يدخل يف األرض  ل يوم قامة رجلخ َ ان يونس يف بطن الحوت يسلح اهلل 
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دميخ فأَحى َيسََتغفرهخ فسََمع قارَن صََوته فقال للملك املو ل به: أنظرني فَني أسََمع  الم  
ه ك املو َل َب ب الخَاطئ  اهلل إلى املَل َْن ا امَل أنظرهخ فَأنظرهخ ثم قَال قَارَن: من أَن ؟ قَال يونس: أَن

قال: فما فعل الشَديد الغضَب هلل موىس بن عمران؟ قال:  يهات  لكخ قال: فما فعل خ يونس بن مىت
بنَ  عمران اليت الرؤَف الرحيم على قومَه  َارَن بن عمران؟ قَال:  لَكخ قَال: فمَا فعلَ   لثم 

َََفاه على  ل عمرانخ  ََمَي  لي؟ َقال:  يَهات َما بقي من  ل عمران أَحدخ فَقال َقارَن: َا أسََ  َاَن  سََ
ََكر اهلل َله ذَلكخ َفأمر اهلل املَلك املو َل َبه أن يرفع عَنه الَعْاب أَيام اَلدنَيا فرفع عَنهخ فلَما رأى  فشََ

فاسََتجاب اهلل له خ  الظاملنيميونس ذلك نادى يف الظلمات: مأن ف إله إف أن  سََلحانك إني  ن  من 
  .(1)َأمر الحوت فلفظه(

مرده بود )علیه السالم(فرمود: سپس به زیر زمین رفت تا به قارون رسید و قارون پیش از این در زمان موسی
ه )علیی قامت یک مرد داخل زمین فرو ببرد. یونسو خداوند َمَلكی را بر او مامور کرده بود که هر روز او را به اندازه

ی گماشته شده در شكم ماهی در حال تسبیح خدا و استغفار بود. قارون صدایش را شنید و به فرشته السالم(
شنوم. خداوند به این فرشته وحی فرمود که به قارون بر خودش گفت: به من مهلت بده که صدای انسانی را می

گفت: )علیه السالم(تو کیستی؟ یونسگفت: )علیه السالم(مهلتی دهد، و او نیز مهلتش داد. قارون به یونس
که برای خدا بسیار خشم )علیه السالم(من گنهكار خطاکار یونس بن متی هستم. قارون گفت: موسی

گرفت، چه شد؟ یونس گفت؟ هیهات، هالک شد! قارون گفت: آن هارون که مهربان رئوف بر قومش بود می
ران که نامزد من بود چه شد؟ یونس گفت: چه شد؟ یونس گفت: هالک شد. قارون گفت: کلثوم دختر عم

هیهات که از آل عمران احدی باقی نمانده است. پس قارون گفت: وا اسفا بر آل عمران! و خداوند به خاطر 
ی گماشته بر او امر فرمود که عذاب را در ایام دنیا از گزاری کرد و به فرشتهعمران از او سپاساین ترحم بر آل

نَت "ها ندا داد: اینگونه دید در تاریكی)علیه السالم(چنین کرد. چون یونس او بردارد، و او نیز
َ
ن ًَلَّ ِإَلَه ِإًَلَّ أ

َ
أ

اِلِمیَن  ی کنُت ِمَن الَظَّ )که هیچ معبودی جز تو وجود ندارد. پاک و منزهی تو؛ که به راستی من از  "ُسْبَحاَنک ِإِنَّ
 ( ٢)(.ور داد تا او را بیرون بیندازدکاران بودم(. خداوند اجابتش فرمود و به ماهی دستستم

مغاضَلاً من قومه ملا رأى من   )علیه السَالم(خرج يونس  )َعن أبي علد اهلل صَلوات اهلل عليه قال: 
معاصَيهم حىت ر ب مع قوم يف سَفينة يف اليمخ فعرض لهم حوت ليغرقهمخ فسَا موا ثالث مراتخ 
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فقال يونس: إياي أراد فاقْفونيخ َملا أخْت السََمكة يونس أَحى اهلل تعالى جل َعال إليها أني لم 
 . خ َف تأ ل له لحماً فال تكسر له عظماً  أجعله لك رزقاً 

هنگامی که )علیه السالم(یونس)روایت شده است که فرمود: )علیه السالم(ابو عبد الله امام صادق از
ای در کشتی سوار شد. یک ماهی به آنان گناهان قومش را دید، با عصبانیت از قومش بیرون آمد تا آنكه با عده

خواهد؛ مرا در ماهی فقط مرا میگفت: )علیه السالم(حمله کرد تا غرقشان کند. سه بار قرعه انداختند. یونس
را گرفت، خدای عزیز و جلیل به او وحی فرمود که من او را )علیه السالم(آب بیندازید. همین که ماهی یونس

 روزی تو قرار ندادم؛ پس استخوانی از او را نشكن و گوشتی از او را نخور. 

  .سلحانك إني  ن  من الظاملنيمفطاف  به اللحارخ فنادى يف الظلمات: مأن ف إله إف أن  : قال

هیچ معبودی جز تو وجود  " کهداد:  ها ندا در تاریكی)علیه السالم(ماهی یونس را در دریاها چرخاند. یونس
  ". کاران بودمندارد. پاک و منزهی تو؛ که به راستی من از ستم

عهخ فقال للملك لم يسَم َقال: ملا صَارت السَمكة يف اللحر الْي فيه قارَن سَمع قارَن صَوتاً 
ََوت؟ قال:  و يونس النيب   ََالم(املو ل به: ما  ْا الصََ يف بطن الحوتخ قال: فتأذن لي أن   )علیه السََ

نعمخ َقال: َيا يونس َما فَعل َ ارَن؟ َقال: َماتخ فلكى َقارَنخ َقال: َما فَعل موىس؟  أ لَمه ؟ َقال:
ه: أن خفف العْاب على قال: ماتخ فلكى قارَنخ فأَحى اهلل تعالى جل  عظمته إلى امللك املو ل ب

 .(1)قارَن لرقته على قرابته(

تر نشنیده بود. به هنگامی که ماهی به دریایی رسید که قارون در آن بود، قارون صدایی شنید که پیش
)صلی الله علیه و آله ی گماشته بر خودش گفت: این صدای چیست؟ فرشته گفت: صدای یونس پیامبرفرشته 

دهی با او سخن گویم؟ فرشته گفت: بله. قارون در شكم ماهی است. قارون گفت: به من اجازه می و سلم(
گفت: ای یونس! هارون چه شد؟ یونس گفت: ُمرد؛ و قارون گریست. قارون گفت: موسی چه شد؟ یونس 

بر او وحی   ی گماشتهگفت: ُمرد؛ و قارون گریست. پس خداوند تعالی که عظمتش بسیار بزرگ است، به فرشته 
ت قلب قارون بر نزدیكانش، عذاب او را کم کن

َّ
 ( ٢)(.کرد: به خاطر رق
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 إلى قارَن َحادثهخ َقارَن مي  معْب. )علیه السالم(فقد نزل يونس 

 وگو کرد، در حالی که قارون مرده و در عذاب بود. با قارون دیدار و گفت)علیه السالم(یونس

ََاً قوله تعالى:  َذا النُّونِ ﴿َأيضَ نر ف   ََ
َ
لَُماِت أ ِه َفَناَدى يِف الظُّ ِدَر َعَلير نر َلنر نَقر

َ
لاً َفَظنس أ ََِ  َذَ َب ُمَغاضَ

ِإذر
امِلِنيَ 
َحانََك ِإنِّي ُ نرُ  ِمَن الظس نرَ  ُسلر

َ
  .خ َ ي  لمات جهنم النامية بأعمال الظاملني(1)﴾ِإَلَه ِإفس أ

دانست که هرگز بر او تنگ خشمناک ِبَرفت و می و ذوالنون را، آنگاه که ﴿: همچنین این سخن حق تعالی
هی و به راستی من، از ستمكاران بودمگیریم، در تاریكینمی  ( ٢) ﴾ها ندا داد: هیچ معبودی جز تو نیست، تو منزَّ

 . ی است که با اعمال و کردار ظالمان در حال گسترش استهای جهنمتاریكیهمان  منظور ؛

ِه ِإَلى ﴿ َقوَله تَعالى: نَِ َث يِف بَطر ََِ ِحنَي * َلَل لِّ َََ ُسََ
اَن ِمَن املر نَسهُ  ََ

َ
ف أ ُ َو ُمِليْم * َفَلور ََ هُ الرُحوُت  الرَتَقَمَ فََ

ِطنيٍ  َجَرةً ِمنر َيقر ِه شََ َنا َعَلير ََتر نر
َ
أ ََ ِقيْم *  ُ َو سََ ََ نَاُه ِبالرَعَراِء  ْر َعُثوَن * َفَنَل ِم ُيلر لرَناُه ِإَلى ِمائَةِ   َيور ررسََ

َ
أ ََ لرٍف * 

َ
 أ

َر َيِزيُدَنَ 
َ
َذلك ألنه بعث بعد موتهخ فكان    ؛خ أي اعترب ا َسلحانه َتعالى حالة إرَسال جديدة(3)﴾أ

 حالة إرسال جديدةخ َإف فلو لم يكن ميتاً لكان  عودة من غيَته َإ مال رسالته.

بود، * تا روزی می گویانگر خویشتن بود * پس اگر نه از تسبیحپس ماهی ببلعیدش در حالی که او سرزنش﴿
سرپناه ماند * پس او را در حالی که بیمار بود به خشكی، عریان و بیشوند در شكم ماهی میکه برانگیخته می

  ( 4)﴾تر فرستادیمافكندیم، * و بر فراز سرش درختی از یقطین رویانیدیم * و او را به رسالت بر صد هزار نفر و بیش
پس از مرگش )علیه السالم(؛ چرا که یونسقلمداد می کندارسال جدیدی   را آن  یعنی خداوند سبحان و متعال  ؛

ی مید وگرنه اگر نمرده بود شومی مبعوث   گردید.بازگشت از غیبتش و تكمیل کردن رسالتش تلقَّ

ََالم(َيونس   ََرين يوماً يف بطن الحوتخ عن علي بن أبي طالب    )علیه السَ )علیه بقي ثمانية َعشَ
 .(5)(... انية َعشرَن فمكث يونس يف بطن الحوت...  َأما ثم): السالم(

 
 . 87األنبیاء :  -1
 . 87انبیا:  - ٢
 . 147 –  14٢الصافات :  -3
 . 146تا  14٢صافات:  - 4
 . 87ص 10بحار األنوار : ج -5
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روایت )علیه السالم(ماند. از علی بن ابی طالببیست و هشت روز در شكم ماهی می)علیه السالم(یونس
 (1)(.....و یونس بیست و هشت روز در شكم ماهی بماند.... )شده است: 

َما : ﴿َيف سََورة القلم ََ الرَقَلِم  ََ ُنونٍ نر  َمِة َربَِّك ِبَمجر نرَ  ِبِنعر
َ
ُطُرََن * َما أ خ َاملجنون  و من  (2)﴾َيسََر

( خحَجب عقَله َخفي َضََََاع ََسخ َ َنا تعين: َما أَن  بنعَمة ربك  فكلَمة )ُجنس معَناَ ا: الخَفاء َالسََ
 بخفي أَ ضائعخ بل أن  بَنيِّ معرَف  الشمس.

 : (3) ﴾د * که تو، به فضل پروردگارت، دیوانه نیستینویسننون. سوگند به قلم و آنچه می ﴿قلم: ی و در سوره
به معنی پنهان و پوشش   ﴾ُجنَّ ﴿ی  کلمهمجنون کسی است که عقلش پوشیده و پنهان و ضایع و تباه شده باشد؛  

دهد: تو به فضل و لطف پروردگارت پوشیده و ضایع و تباه شده نیستی باشد؛ و در اینجا چنین معنایی میمی
 باشی.شناخته شده همانند خورشید میبلكه آشكاری 

نر ﴿َيف اآلية:  
َ
نر ف ِإَلَه ِإفس أ

َ
لَُماِت أ ِه َفَناَدى يِف الظُّ ِدَر َعَلير نر َلنر نَقر

َ
لاً َفَظنس أ  َذَ َب ُمَغاضََِ

َذا النُّوِن ِإذر ََ  َ
امِلِنيَ 
انَََك ِإنِّي ُ نَرُ  ِمَن الَظس َحَ لر ََُ َيف  خ: )محَمد(َالنون يف مرتَلةٍ َذا النون: أي صَََََاَحب النونخ   .﴾سََ

 (4).فراجعخ  ما بينته يف املتشابهات خ: )علي(مرتلةٍ 

ها گیریم، در تاریكیدانست که هرگز بر او تنگ نمیذوالنون را، آنگاه که خشمناک ِبَرفت و می  و  ﴿ی  آیهو در  
هی و به راستی من، از ستمكاران  وِن ﴿ : ﴾ مبودندا داد: هیچ معبودی جز تو نیست، تو منزَّ یعنی یار و :  ﴾َذا النُّ

ای دیگر به معنی و در مرتبه )صلی الله علیه و آله و سلم(ای به معنی محمدو نون در مرتبه (نون)همراه 
  (5).باشد؛ همان گونه که در کتاب متشابهات توضیح دادممی)علیه السالم(علی

 

 
 .87ص  10بحار اًلنوار: ج  - 1
 .٢ –  1القلم :  -٢
 .٢و  1قلم:  - 3
 ( ، القرآن کله في النقطة. 6/ سؤال رقم ) 1انظر : المتشابهات ج -4
 : قرآن جملگی در نقطه است، مراجعه نمایید.6پرسش  1به کتاب متشابهات جلد  - 5
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  ؛ )علیه السالم( َعرب عن يونس بأنه ذا النون أَ صاحب علي    )علیه السالم(َ نا يف  ْه اآلية  و علي  
َمكانته )اليت ف  )علیه السالم( و عدم تحمله ملقام علي  )علیه السالم(ألن أصل قضية يونس 

يمان  نا  و اإلمام خ َاإل(1) يمان(يتحملها إف نيب مرسل أَ ملك مقرب أَ مؤمن امتحن اهلل قلله ل،
نيب مرسلخ  )علیه السالم(خ َيونس )علیه السالم(ن امتحن اهلل قلله ل،مام أي: مؤم  )علیه السالم(

تعليمه له سلحانه   لكنه تحملها بعد ما حصل له ما حصل من تربية اهللخَ  فلم يتحملها يف اللدايةخَ 
 . َتعالى

)علیه تعبیر به یار و همراه علی)علیه السالم(است و از یونس)علیه السالم(در اینجا نون، علی
ل کردن مقام علی)علیه السالم(ی ماجرای یونسشود؛ چرا که اصل و ریشهمیالسالم( )علیه عدم تحمَّ
ب یا مؤمنی که خداوند شده یا فرشتهآن را کسی جز نبیَّ فرستاده)باشد:  و جایگاه آن حضرت میالسالم( ی مقرَّ

لش نیست ؛ یعنی مؤمنی )علیه السالم(یعنی امام  و در اینجا ایمان  (٢)(قلبش را به ایمان آزموده باشد، طاقت تحمَّ
پیامبر فرستاده شده است با این حال در ابتدا )علیه السالم(که خداوند قلبش را برای امام آزموده است. یونس

را تاب نیاورد ولی پس از آنكه آنچه از تربیت الهی و آموزش خداوند سبحان و متعال به )علیه السالم(مقام علی
 برایش حاصل شد، آن را پذیرفت و بر دوش کشید.آید، دست می

َ و أ رب الدَاب على  ْه األرضخ خ  فالْي ابتلعه يف  ْا العالم الجسََماني حوت )أَ نون بحري(
ََالم(َالْي ابتلعه يف عالم األرَاح  و )نون العلم(خ أَ علي بن أبي طالب  َ خ فعرف)علیه السَ ه َاعسف َََََََ

نر ﴿بمَقاَمه َ و نعَمة اهلل 
َ
ف أ ُمومْ َلور ْر ُ َو مََ ََ الرَعَراِء   بَِ

َْ
ِه َلُنلَِ
ْة ِمنر َربَِّ َمَ هُ ِنعر َداَر ََ ِة ﴾خ﴿تََ مََ نَرَ  ِبِنعر

َ
ا أ مََ

ُنونٍ   .(3)﴾َربَِّك ِبَمجر

 
 . 1ح 401ص 1الكافي : ج -1
 . 1ح  401ص  1کافی: ج  - ٢
هاء ممن  عن إبراهیم بن عباس الصولي، قال: کنا یوما بین یدي علي بن موسی علیهما السالم فقال لي: لیس في الدنیا نعیم حقیقي فقال له بعض الفق -3

وعال صوته: کذا فسرتموه أنتم  م( )علیه السال یحضره: فیقول الله عز وجل )ثم لتسألن یومئذ عن النعیم( أما هذا النعیم في الدنیا وهو الماء البارد، فقال له الرضا 
: ولقد حدثني أبي )علیه السالم(وجعلتموه علی ضروب، فقالت طائفة: هو الماء البارد وقال غیرهم: هو الطعام الطیب، وقال آخرون: هو النوم الطیب، قال الرضا  

وقال: إن الله  )علیه السالم(لی: )ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم(، فغضب عن أبیه أبي عبد الله الصادق علیه السالم أن أقوالكم هذه ذکرت عنده في قول الله تعا
ما ًل یرضي عز وجل ًل یسأل عباده عما تفضل علیهم به وًل یمن بذلك علیهم واًلمتنان باًلنعام مستقبح من المخلوقین فكیف یضاف إلی الخالق عز وجل 

وفا بذلك أداه إلی نعیم الجنة الذي ًل یزول ...( عیون  المخلوق به ؟! ولكن النعیم حبنا أهل البیت ومواًلتنا یسأل الله عباده عنه بعد التوحید والنبوة ألن العبد إذا  
 . 137 -136ص 1: ج)علیه السالم(أخبار الرضا 
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باشد و آن ترین موجودات در زمین میآن که در عالم جسمانی او را بلعید، ماهی بود )نون دریایی( که بزرگ
بود؛ او را شناخت و به مقامش اعتراف )علیه السالم(لم( یا علی بن ابی طالبکه او را در عالم ارواح بلعید )نون ع

حالی به اگر نعمتی از جانب پروردگارش او را در بر نگرفته بود، با پریشان ﴿بود:  (نعمت خداوند)کرد و او همان 
 (1). ﴾که تو، به فضل پروردگارت، دیوانه نیستی ﴿ ،  ﴾افتادمی سرپناه صحرا، عریان و بی

ْي ابتلع يونس  ََالم(َالحوت اللحري اَل ات  )علیَه السََ  و نوع من الحيتَان يتغَْى على الرخوَي
 ْا النوع من الحيتان يصل إلى   املوجودة يف أعمال املحيطاتخ حيث ف يوجد أي نوع من الحيتان غْي

تعرفون على  ْه األعمال املظلمةخ بل لحد اآلن لم يصَل اإلنسَان إلى  ْه األعمالخ َعلماء األحياء ي
ََزل إلى األعمَال املظلمَة  ه ينَََََََ ا يتمزي  َْا الحوت اَن ات األعمَال من خالل  َْا الحوتخ َ َن رخوَي

اتِ ﴿الحَالكَة الظلمَة  لُمََ اَدى يِف الظُّ ََاً غَْا﴾َفنََ ََمي يلطف ؤخ َأيضَََ ازه الهضََ ه الرخوَياتخ فجَه
عه من بسََب ابتال  )علیه السَالم()جسَم اإلنسَان(خ فال يتهشَم جسَم يونس    بالجسَم الصَلب  ََََََ 

 الحوت.

را بلعید، از انواع ماهیانی است که از نرمتنان اعماق دریاها تغذیه )علیه السالم(آن ماهی دریا که یونس
تواند به این عمق تاریک و ظلمانی دریا نفوذ کند و حتی تا امروز هم هیچ کند و هیچ ماهی دیگری نمیمی

ها به وجود نرمتنان شناسان، از طریق این ماهیانسانی نتوانسته است به چنین عمقی نفوذ نماید و زیست
و در  ﴿: باشداند. وجه تمایز این نوع ماهی، پایین رفتن به اعماق تاریک سیاه ظلمت میاعماق دریا ِپی برده

باشد؛ بنابراین دستگاه گوارشی آن، جسم سخت تنان میهمچنین غذای این ماهی، نرم داد(.ها ندا تاریكی
 پس از بلعیده شدن، از بین نرفت.)علیه السالم(کند و از همین رو جسم یونسن( را هضم نمی)مانند جسم انسا

 
برخی از   .(در دنیا هیچ نعمت حقیقی وجود ندارد)بودیم. به من فرمود:   )ع(از ابراهیم بن عباس صولی روایت شده است: روزی در محضر علی بن موسی -1

ِعیِم ﴿فرماید: فقهایی که در محضر ایشان بودند گفتند: خداوند می این نعمت در  ( وکنند ها بازخواست میکه در آن روز شما را از نعمت) ﴾ثَمَّ َلُتْسَئُلَنَّ َیْوَمِئٍذ َعِن الَنَّ
گویند: منظور از کنید و به گمانتان درست است! گروهی می اینگونه تفسیرش می شما با صدای بلند به او فرمود: )  )ع( امام رضاباشد. یدنیا، آب خنک وگوارا م

پدرم از ادامه داد: )  )ع(....(. امام رضاگویند: خواب راحت استگویند: منظور غذای پاکیزه است، و گروهی دیگر می نعمت آب سرد است، و گروهی دیگر می 
ِعیِم ﴿ یی آیهربارهنقل کرد که همین سخنان شما د  )ع(پدرش امام صادق در  ( کنندها بازخواست می که در آن روز شما را از نعمت )  ﴾ثَمَّ َلُتْسَئُلَنَّ َیْوَمِئٍذ َعِن الَنَّ

ل فرمود، بازخواست نمی خدای عزیز و جلیل از بندگانش درباره : خشمگین شد و فرمود  )ع(حضور ایشان مطرح شد. امام صادق کند و به ی آنچه به آنان تفضَّ
ت نمی ت گذاشتن به نعمتخاطر آن بر ایشان منَّ شود؛ حال چگونه چنین صفتی شامل خالق عزیز و ها از طرف مخلوقات ناپسند و قبیح شمرده میگذارد. منَّ

باشد که خداوند از ا میپسندد؟! اما منظور از این نعمت، حب و دوست داشتن ما اهل بیت و پیروی از مجلیل شود، در حالی که او آن را در مورد مخلوقات نمی
تآن ـ ....(. عیون اخبار گردندی رفتن به نعمت بی پایان بهشت می کند؛ چرا که بندگان با ادای این نعمت، از طرف خدا شایسته ـ بازخواست میپس از توحید و نبوَّ

 . 137و  136ص  1: ج )ع(الرضا
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****** 

ْرَض في﴿ی : آیه۱۷۵پرسش 
َ
ذي َخَلَق اأْل ُكْم َلَتْكُفُروَن ِبالَّ ِإنَّ

َ
ْل أ

ُ
ْنداداا  ق

َ
 ﴾َیْوَمْیِن َو َتْجَعُلوَن َلُه أ

ََؤال نرَداداً ُقلر  ﴿: قال تعالى: ۱۷۵  /سََ
َ
َعلُوَن َلهُ أ َتجر ََ  ِ

َمنير ررَض يِف َيور
َ ي َخَلَق األر ِْ

ُفُرََن ِبالس ِإنسُكمر َلَتكر
َ
أ

رر 
َ
ا يِف أ َواَتَهَ قر

َ
ا أ َر ِفيَهَ دس قََ ََ ا  بََاَرَك ِفيَهَ ََ ا  ِقَهَ ايِسَ ِمنر َفور ََ ا َر َل ِفيَهَ َجعََ ََ امَلِنَي *  عََ

َك َربُّ الر َواًء َذلَِ َََ اٍم سََ يَس
َ
ِة أ بَعََ

ائِ  تَ ِللسََََس
َ
ا أ اَلتََ َ اً قََ َر َ رر

َ
َعاً أ ا َطور ررِض ائرِتيََ َ ِلءر ََ ا  اَل َلَهَ اْن َفقََ ِ َي ُدخََ ََ اِء  مََ ََس َتَوى ِإَلى السََ ََر ا ِلنَي * ثُمس اسََ يرنََ

َماَء الدُّ  ا السس َزيسنس ََ َرَ ا  مر
َ
َحى يِف ُ لِّ َسَماٍء أ َر

َ
أ ََ  ِ
َمنير اٍت يِف َيور ََ َع َسَما نرَيا ِبَمَصاِبيَح َطاِئِعنَي * َفَقَضاُ نس َسلر

ِديُر الرَعِزيِز الرَعِليمِ  ظاً َذِلَك َتقر ِحفر بينما خلق السماَات خ  ملاذا مدة خلق األرض َأرزاقها أربعة أيام  خ(1)﴾ََ
 السماَات أعظم؟ ن  أيف يومني مع 

ورزید کفر می: آیا این شما هستید که به آن کس که زمین را در دو روز آفریده است  بگو﴿:  فرمایدحق تعالی می
ها پدید آورد و آن را پر دهید؟ او پروردگار جهانیان است * و در زمین از فراز آن، کوهو برای او همتایانی قرار می

ی خواهندگان * هایش را در چهار روز معین نمود، درست و متناسب برای همهبرکت ساخت و رزق و روزی
. پس به آسمان و زمین گفت: خواه یا ناخواه بیایید. گفتند: سپس به آسمان پرداخت در حالی که آن، دودی بود

بردار آمدیم * آنگاه هفت آسمان را در دو روز پدید آورد و در هر آسمانی، کارش را به آن وحی نمود و فرمان
دت چرا م . (٢)﴾ناها بیاراستیم و محفوظش بداشتیم. این است تدبیر آن پیروزمند داآسمان این دنیا را با چراغ

ها دو روز با اینكه چهار روز به طول انجامید ولی آفرینش آسمان ،های آنزمان آفرینش زمین و تعیین رزق
 د؟!نباشتر میتر و عظیمها بزرگآسمان

 الرحيم الرحمن اهلل بسمالجواب: 

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

 ﴿قَال تعَالى: 
َ
لر أ َك َربُّ  قَُ  َذلَِ

َداداً نَر
َ
هُ أ َعلُوَن لََ َتجر ََ  ِ

َمنير ررَض يِف َيور
َ ي َخَلَق األر ِْ

الَس ُفُرََن بَِ
ِإنسُكمر َلَتكر

َعامَلِنيَ 
 . ﴾الر

 پاسخ:
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 بسم الله الرحمن الرحیم 
.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا

ورزید بگو: آیا این شما هستید که به آن کس که زمین را در دو روز آفریده است کفر می  ﴿فرماید:  حق تعالی می
  : ﴾ دهید؟ او پروردگار جهانیان استو برای او همتایانی قرار می

َخلق األرض يف يومخ ََخَلق أرزاقَها يف يومخ َفاألرض بَما فيَها من جَمادات يف يومخ ََما على األرض 
 أحياء )نلاتات َحيوانات( يف يوم.  من

هایش را در یک روز؛ زمین با آنچه از جمادات در آن وجود دارد را در یک روز زمین را در یک روز آفرید و روزی
 و آنچه از موجودات زنده )گیاهان و حیوانات( بر روی زمین است را نیز در یک روز خلق نمود.

ايِسَ ﴿ََقال تَعالى:  ََ ا َر َل ِفيَهَ َجعََ َواًء ََ َََ اٍم سََ يَس
َ
ِة أ بَعََ رر
َ
ا يِف أ َواَتَهَ قر

َ
ا أ َر ِفيَهَ دس قََ ََ ا  بََاَرَك ِفيَهَ ََ ا  ِقَهَ  ِمنر َفور

اِئِلنيَ   .﴾ِللسس

هایش ها پدید آورد و آن را پر برکت ساخت و رزق و روزیو در زمین از فراز آن، کوه ﴿: فرمایدو حق تعالی می
 (.ی خواهندگانبرای همه را در چهار روز معین نمود، درست و متناسب

ايِسَ ﴿    ََ نها إ: َ ي الجلالخ َ ي من ضََمن اليوم األَل يف العالم الجسََمانيخ أي ﴾َجَعَل ِفيَها َر
ن الظا ر على سََطح األرضخ َمن فوقها ) أي من السََماء(خ َإف فخ  تجل  فيها )يف األرض(خ  )الجلال(

رضخ َفأ   من ثلثي الجَلل َغائر يف َباطن أي فوقَها من الجَلال أَقل بكثْي من الَغائر يف َباطن األ
الرِجَلاَل ﴿األرضخ َلْا عرب عنها )رَايس(خ أي  ي سَب إرساء األرضخ فكأنها أَتاد لءرض تثلتها   ََ

اداً  تََ َر
َ
ََتمرة(1)﴾أ ََطح األرض َتمنَعه عن الحر َة مع حر َة َباطن األرض املسََ ََ  سََ َقال   خخ أي تث

ُلَها جَ ﴿تعالى:  َََ سَ َتَرى الرِجَلاَل َتحر ٍء ِإنسهُ ََ ترَقَن ُ لس يَشر
َ
ي أ ِْ
ِ الس َع اّللس نر ََُ َحاِب صَ ََس ِ َي َتُمرُّ َمرس السَ ََ اِمَدةً 

َعلُونَ  ا َتفر ََطح األرض عن  خ(2)﴾َخِلْْي ِبمََ أي  ي متحر َة َلكنهَا مع حر َة األرض فتمنع سََ
 فتكون حر ة األرض مجنة. خافختالل َافنفصال عن باطن األرض
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باشند؛ یعنی روز اول در این عامل جسمانی می  ضمنها است و آنها  ، کوهمنظور :  ﴾ ها قرار دادو در آن کوه  ﴿
ی گشتاز باًلی آن )یعنی از آسمان(  ها(اینها )کوه ها بر سطح آنچه که از کوه  . وگرنهدر آن )در زمین( متجلَّ

. فرو رفته است که در درون زمین ن چیزی استتر از آها، بسیار کمزمین ظاهر است یعنی قسمت باًلی کوه
است و از همین رو از آنها به »رواسی« )لنگرها( تعبیر کرده است؛  فرو رفتهدر دل زمین  ،بیش از دو سوم کوه

ها و کوه ﴿نماید: هایی برای زمین است که آن را تثبیت میگردد و گویی میخشدن زمین مینی باعث استوار یع
یعنی سطح زمین را ثابت نگه داشته و آن را از اینكه با حرکت مستمر و دایمی درون   ؛  (1)﴾هایی؟را همچون میخ

ها را بینی؛ پنداری که جامدند، حال آنكه چون وهو ک ﴿فرماید:  میدارد. حق تعالی زمین در جنبش باشد، بازمی
آگاه استروند. کار خداوند است که هر چیزی را به کمال پدید آورده است. هر آینه او به هر چه میابر می  کنید 

شوند که سطح زمین دچار اند ولی همراه با حرکت زمین، و درنتیجه مانع از آن میها در حرکتکوه یعنی ؛ ﴾
 د و از دروِن آن جدا گردد؛ از همین رو حرکت زمین موزون و متعادل است. اختالل شو

ا﴿ بََاَرَك ِفيَهَ ََمن اليوم األَل يف الَعالم ﴾ََ َََماءخ َ ي من ضََ : َ و امَلاءخ الرب َة الَنازَلة من السََ
َََماني ِهمر  خ ﴿الجسََ ا َعَلير نََ ا َلَفَتحر اتسَقور ََ َل الرُقَرى  َمُنوا   ر

َ
نس أ
َ
َلور أ َلِكنر ََ ََ ررِض 

َ األر ََ اِء  مََ ََس بََرَ اٍت ِمَن السََ
ِسُلون نَاُ مر ِبَما َ انُوا َيكر ْر َخ

َ
بُوا َفأ ْس  َ﴾(2). 

، آب است: برکت نازل شده از آسمان، که ضمِن روز اول در این عالم منظور ساخت(:و آن را ُپربرکت  ﴿
شه کرده بودند، برکاتی از آسمان و زمین را مردم شهرها ایمان آورده و پرهیزگاری پی اگر ﴿. جسمانی بوده است

 ( 3).﴾شان کردیمولی)فرستادگان( را تكذیب کردند؛ ما نیز به کیفر کردارشان مؤاخذه گشودیم،به رویشان می

اِئِلنيَ ﴿ َواًء ِللسََََس َََ اٍم سََ يَس
َ
ِة أ بَعََ رر
َ
ا يِف أ َواَتَهَ قر

َ
ا أ َر ِفيَهَ دس قََ َََماني يومَ ﴾ََ ن فقن: يوم ا: يف الَعالم الجسََ

 رض َاملاءخ َيوم األحياء )النلات َالحيوان(. األ

ن عالم به ایخواهندگان(:  یهایش را در چهار روز معین نمود، درست و متناسب برای همهو رزق و روزی ﴿
 داران )گیاه و حیوان(.جسمانی فقط دو روز اختصاص داشته است: روز زمین و آب، و روز جان
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َََماء   رَايس َ ين الأل  ﴾؛أربَعة أَيام﴿ َقوَله تَعالى: َََمانيخ إنَما  ي  هور للسََ يف الَعالم الجسََ
 رَايس الكون. الكليةخ َ ي

ها در عالم جسمانی، صرفاا ظهوری برای از آن جهت است که کوه  ﴾ چهار روز ﴿و این سخن حق تعالی 
 باشند.ها و لنگرهای هستی میآسمان کلی است، که آنها کوه

 السماء تجل  فيها. ن  إأي  ﴾من فوقها﴿َقوله تعالى: 

ی یافت.   ﴾ از باًلیش ﴿و این سخن حق تعالی   یعنی آسمان که )زمین( در آن تجلَّ

ا﴿ بََاَرَك ِفيَهَ َََماَات  :﴾ََ َََماني  ي: امَلاءخ َإنَما  و  هور لرب َة السََ َالرب َة يف الَعالم الجسََ
 الستةخ َالرب ة  ي العلم يف السماء.

های شش گانه برکت در عالم جسمانی، آب است، و ظهوری برای برکت آسمان(: و آن را ُپربرکت ساخت ﴿
 باشد؛ و برکت در آسمان، علم است.می

َل ِفيَهَ ﴿: اناألمر  انفَهْ اََجعََ ِقَهَ ايِسَ ِمنر َفور ََ ا﴿َ  ﴾ا َر بََاَرَك ِفيَهَ َََماء  انإنَما  َما يومَ  ﴾ََ للسََ
 السابعة الكليةخ َالسماَات الستة املثالية.

دو روز برای  : ﴾ و آن را پر برکت ساخت ﴿و   ﴾ ها پدید آوردو در زمین از فراز آن، کوه ﴿دو مقوله:  بنابراین این
 روند.ی مثالی به شمار میهگانهای ششآسمان هفتم کلی، و آسمان

َتيرَنا طَ ﴿
َ
َر َ رر اً َقاَلَتا أ

َ
عاً أ ررِض ائرِتَيا َطور َ ِلءر ََ ِ َي ُدَخاْن َفَقاَل َلَها  ََ َماِء  َتَوى ِإَلى السَس اِئِعنَي *  ثُمس اسَر
َزيسنس  ََ َرَ ا  مر

َ
َماٍء أ َحى يِف ُ لِّ سََ َر

َ
أ ََ  ِ
َمنير اٍت يِف َيور ََ َما َع سََ لر اُ نس سََ ظاً َفَقضََ ِحفر ََ اِبيَح  نرَيا ِبَمصََ َماَء الدُّ ا السَس
ِديُر الرَعِزيِز الرَعِليمِ   . (1)﴾َذِلَك َتقر
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سپس به آسمان پرداخت در حالی که آن، دودی بود. پس به آسمان و زمین گفت: خواه یا ناخواه بیایید. ﴿
آورد و در هر آسمانی، کارش را به آن وحی نمود بردار آمدیم * آنگاه هفت آسمان را در دو روز پدید  گفتند: فرمان

 (1).﴾ها بیاراستیم و محفوظش بداشتیم. این است تدبیر آن پیروزمند داناو آسمان این دنیا را با چراغ

﴿ ِ َمنير اٍت يِف َيور ََ َع َسَما : َ ي السماء السابعة الكليةخ َالسماَات الس  املثالية ﴾َفَقَضاُ نس َسلر
 )األرض بمعنا ا األَسعخ حيث تشمل الشمو  َالكوا ب(.  لجسمانيةدَنهاخ َالسماء ا

 مثالی یگانههای ششمنظور، آسمان هفتم کلی و آسمان آورد(: آنگاه هفت آسمان را در دو روز پدید  ﴿
ترش که شامل تمامی اجرام و ستارگان باشد )زمین به معنای وسیعتر از آن و نیز آسمان جسمانی میپایین

 د(.باشمی

خلق السَابعة يف يومخ َامللكوت يف يومخ َسَماء األجسَام يف يومخ َأَحى يف  ل سَماء أمر ا يف 
 يوم.

آسمان هفتم را در یک روز، ملكوت را در یک روز، و آسمان اجسام را در یک روز آفرید و امر هر آسمان را   
 در یک روز به آن وحی نمود.

ََماء   ََماَات امللكوتيةخ َيف يوم أَحى أمر  يف يوم أَحى أمر السَ ََابعةخ َيف يوم أَحى أمر السَ السَ
 امللك.

 های ملكوتی و در یک روز امر ُملک را وحی نمود.در یک روز امر آسمان هفتم، در یک روز امر آسمان

 نها )السماَات َاألرضني( تم  يف يومني: يوم للخلقخ َيوم لءمر. إأي 

 ا( در دو روز پایان یافت: یک روز برای آفرینش، و یک روز برای امر.هها و زمینیعنی اینها )آسمان

ظاً ﴿ ِحفر ََ اِبيَح  نرَيا ِبَمصََََ َماَء الدُّ ا السَََس َزيسنس ألن السَََماء الدنيا   ؛: َ ْا تابع إلى يوم األرض األَل﴾ََ
اء َاحدة ني  ما: )السَماء األَلى املثالية( َ )السَماء الدنيا الجسَمانية(خ فهما سَمئتنقسَم إلى سَما

ألن األَلى: َسَََماءان؛   .فرتلاط السَََماء األَلى بالعالم الجسَََمانيخ ارتلاط تدبْي ملاشَََر  ؛من جهة
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ألن السَماء األَلى ملكوت األجسَامخ َ ما   ؛ملكوت األجسَامخ فكال ما يعرب عنه بالسَماء الدنيا
 مشتلكان تماماً. 

این، به دنبال روز اول زمین بود؛ زیرا  :(شتیمها بیاراستیم و محفوظش بداو آسمان این دنیا را با چراغ ﴿
شود که عبارتند از: »آسمان مثالی نخست« و »آسمان جسمانی دنیا«. این آسمان دنیا به دو آسمان تقسیم می

به شمار   باشددو از یک نظر یک آسمان به جهت ارتباط آسمان اول با عالم جسمانی؛ ارتباط تدبیرِی مستقیم می
روند؛ چرا که اولی، ملكوت اجسام است. از هر دوی اینها به آسمان دنیا آسمان نیز به شمار می . اما دوروندمی

 باشند. شود؛ زیرا آسمان اول، ملكوت اجسام است و این دو به طور کامل با هم درآمیخته میتعبیر می

ََافً  فاألنفس يف السَََماء األَلىخ َ ي ََماء الدنياخ فهل ترى انفصَ ََام يف السَ بني نفس   تدبر األجسَ
 َيف نفس الوق  أقول: أف ترى افختالف بني نفس اإلنسان َجسمه!  اإلنسان َجسمه!

کنند؛ پس آیا بین نْفس انسان ها را در آسمان دنیا تدبیر می، جسمَانُفس در آسمان اول هستند و این َانُفس
نسان و جسمش تفاوتی مشاهده گویم: آیا بین نفس ایابی؟! و در عین حال میو جسمش جدایی و انفصالی می

 کنی؟!می

 َ ي: خ َمما تقدم تعلم أن األيام ستة

 السماء السابعة خلق  يف يومخ َقوتها )أمر ا( يف يوم.

 َقوتها )أمر ا( يف يوم.خ َالسماَات الستة خلق  يف يوم

 َقوتها يف يوم. خ َاألرض )َمعها العالم الجسماني( يف يوم

 اند از:شش تا هستند و عبارت  ،یابیم که روزهادرمیاز آنچه گذشت 
 آسمان هفتم در یک روز آفریده شد، و روزِی آن )امر آن( در یک روز.  •
 گانه در یک روز آفریده شد، و روزِی آن )امر آن( در یک روز. های ششآسمان •
 زمین )و به همراهش عالم جسمانی( در یک روز آفریده شد، و روزِی آن در یک روز.  •

ال )امللكوت( َأمره يف يومنيأ ََام(  خَ ُخلق النور َأمره يف يومنيخ َُخلق املَث َخلق املَلك )األجسَََ
ََافَلَأرزاقهَا يف يومني َ هور للنور  ألن امللكوت تجَلٍّ  ؛خ َفبَد من أن تستَب من العَالي إلى السَََ

  …َ كْا 
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یا نور و امرش در دو روز آفریده شد، مثال )ملكوت( و امرش در دو روز آفریده شد، و ُملک )اجسام( و 
ی و  باشد؛ها از باًل به پایین میهایش در دو روز آفریده شد؛ و الزاماا ترتیب آفرینشروزی چرا که ملكوت، تجلَّ

 ظهور نور است و به همین ترتیب....

السماء الدنيا تلدأ يف  ْا العالم   ن  إالسماء األَلى  ي نهاية السماء الدنياخ أي  َيجب مالحظة أن  
نهايتها حلقة َصَلخ َنهايتها أَ حلقة  ن  إالجسَمانيخ َتنتهي يف أَل العالم امللكوتي الرَحانيخ أي 

 . (1)(…َحجا اهلل على أ ل الدنيا َاآلخرة َاألَلى  …): ء األَلىخ يف الزيارة الجامعةالوصل  ي السما

ًلزم است دقت شود که آسمان اول، حدَّ نهایی آسمان دنیا است؛ یعنی آسمان دنیا در این عالم جسمانی 
است و پایان آن یا د. یعنی نهایت آن حلقه وصل یابروحانی خاتمه میشود و به نخستین عالم ملكوتی آغاز می

های خدا بر اهل دنیا و آخرت و باشد. در زیارت جامعه آمده است: ».... و حجتآسمان اول می حلقه وصل،
 (٢).اولی....«

ُم ﴿َيف القر ن:  هُ الرُحكر لََ ََ ِخَرِة  اآلر ََ ََلى 
ُ ُد يِف األر هُ الرَحمَر َه ِإفس ُ َو لََ ُ ف ِإلََ ُ َو اّللس َجُعونَ ََ ِه ُترر ِإَليَر ََ﴾ (3 ). 

ُرَنَ  ﴿َقال تعالى:  َْ س ف َت ََلى َفَلور
ُ ةَ األر
َ
أ ُتُم النسشر َلَقدر َعِلمر ََ﴾(4).  

او است خدایی که معبودی جز او نیست. ستایش خاص او است، چه در این جهان  ﴿قرآن آمده است: و در 
فرماید: و نیز حق تعالی می   (5) ﴾شویدبازگردانده می  و چه در جهان دیگر و فرمان فرمان او است و همگان به او

آگاهید؛ چرا به یادش نمی ﴿  ( 6).﴾آورید؟شما از پیدایش نخست 

: الْر َالرجعةخ َفيها األنفسخ فاهلل سََلحانه َتعالى لم ينظر إلى عالم األجسََام اَيف األَلى عامل
إنما محن اف تمام يلدأ من  خ(7)لم(  )صََََل  اهلل علیه َ  له َ َسَََ منْ أن خلقه  ما قال رسََََول اهلل  

 نهاية عالم األجسامخ َ ي نهاية السماء الدنياخ َ ْه النهاية  ي السماء األَلى.

 
 . 6٢0مفاتیح الجنان : ص -1
 . 6٢0مفاتیح الجنان: ص  - ٢
 . 70القصص :  -3
 .6٢الواقعة :  -4
 . 70قصص:  - 5
 . 6٢واقعه:  - 6
 : )إن الله لم ینظر إلی األجسام منذ خلقها(.)ص(في تفسیر الفاتحة للمال صدرا: قال رسول الله  -7
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)صلی الله علیه  طور که پیامبر خداقرار دارند. همان انفسدر اولی، دو عالم وجود دارد: ذر و رجعت و در آن 
 ( 1).فرموده است خداوند سبحان و متعال از هنگامی که عالم اجسام را آفرید به آن ننگریسته است  و آله و سلم(

انه از پایان عالم اجسام که پایان آسمان دنیا است، آغاز می شود، و این پایان، آسمان منزلگاه کار و عمل مجدَّ
 باشد.اول می

َع  ﴿َقال تعالى:   َقُكمر َسلر َنا َفور َلَقدر َخَلقر ا َعِن الرَخلرِق َغاِفِلنيَ ََ َما ُ نس ََ . السلع طرائق (2)﴾َطَراِئَق 
( من السَماء األَلى إلى السَماء السَابعةخ َليسَ  السَماء الدنيا الجسَمانية ع)السَماَات السَل  ي:
ا ؛منهَا ََ  فوقَن ا َعن  َل جهَات  ألنهَا ليسَََ ا َفوقَن ا َ ي )تحتَن ل نحن فيهَاخ فهي محيطَة بَن َب
َم مَلُِحيَطْة ِبالرَكاِفِرينَ خ ﴿األرض( ِإنس َجَهنس ََ اِب  َْ ِجلُونََك ِبالرَع َتعر َسََيتَني لك فيما يأتي ِلَم خ  (3)﴾ َيسََر

 .أَردُت  ْه اآلية يف  ْا املوضع

. هفت راه،  (4) ﴾ايو بر فراز سرتان هفت راه بیافریدیم، و از این خلقت، غافل نبوده ﴿فرماید: حق تعالی می
های هفتگانه است، از آسمان اول تا آسمان هفتم، و آسمان جسمانی دنیا جزو آنها نیست؛ چرا که این آسمان

ما درون آن هستیم و بر ما احاطه )زیر ما و باًلی ما و از هر جهت زمین( احاطه   آسمان باًلی ما قرار ندارد بلكه
در بخش بعدی برای شما  (5)(.نكه جهنم بر کافران احاطه دارطلبند، حال آاز تو به شتاب عذاب می ﴿ دارد.

 ام.تبیین خواهد شد که چرا این آیه را اینجا آورده

تر بهْا التفصيل تكون ثماني خ َإنما لم ُتعد الدنيا اً خ َليس  سلعاً َ ْا يعين أن السماَات إذا ُعدس
فَذا ذ رت خ  َلى َسََماء جسََمانيةألنها جزء من السََماء الدنيا بما فيها من سََماء أ  ؛الجسََمانية

 ألنها جزء منها أَ تابعة لها. ؛األَلى أَ الدنيا فهي من ضمنها

د بود و نه هفت تا! اصوًلا دنیای ن، هشت تا خواهبشماریم در این صورت این تفصیل را با ها اگر آسمان
ست از آسمان اول و آسمان رود؛ زیرا جزئی از آسمان دنیا با آنچه که در آن اجسمانی جزو آن به حساب نمی

 
 «. خداوند از زمانی که عالم جسدها را خلق کرد به آن نگاه نینداخته استفرماید: »می ی فاتحه مال صدرا آمده است: رسول خدادر تفسیر سوره  - 1
 . 17المؤمنون :  -٢
 . 54العنكبوت :  -3
 . 17مؤمنون:  - 4
 . 54عنكبوت:  - 5
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گیرد؛ چرا که جزئی از آن و پیرو باشد. بنابراین اگر اولی یا دنیا نام برده شود، در ضمن آن قرار میجسمانی، می
 باشد. و تابع آن می

ألنها الجانب املرئي   ؛َمرة ُتعد  ي )السََماء الدنيا(خ َالسََماء الجسََمانية مرة ُتعد  ي )األرض(
ن الجنة أالجَسمانية األرض بل  ل األرَضني الَسلعخ َيف الَسابعة )جهنم(خ  ما  منها. َيف الَسماء  

ََية( َ ي جنة  دم ََماء الثانيةخ أما يف األَلى فتوجد )الجنة األرضَ ألن األَلى  ما بينُ  إنما  ؛يف السَ
 . ي جزء من السماء الدنياخ َ ي ملكوتها

باشد. در سمان دنیا«؛ زیرا قسمت مرئی آن میو یک بار »آ رودآسمان جسمانی یک بار »زمین« به شمار می
گانه قرار دارد و در هفتمین زمین »جهنم« قرار دارد. همان های هفتآسمان جسمانی، زمین و حتی تمام زمین

شود که همان بهشت آدم طور که بهشت در آسمان دوم است، اما در آسمان اول »بهشت زمینی« یافت می
ـ بخشی از آسمان دنیا است که ملكوت آن نیز تر بیان داشتمطور که پیشمانه باشد؛ زیرا آسمان اول ـمی
 باشد.می

ََر ََني بن ميسََ ََرخ عن الحسََ قال: خ عن علي بن إبرا يمخ عن أبيهخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصََ
جنة من جنان الدنيا تطلع فيها )فقال: خ  )علیه الَسالم(عن جنة  دم   )علیه الَسالم(َسأل  أبا علد اهلل  

 .(1) (الشمس َالقمر َلو  ان  من جنان اآلخرة ما خرج منها أبداً 

از علی بن ابراهیم از پدرش از احمد بن محمد بن ابو نصر از حسین بن میسر روایت شده است: از ابا عبد 
های دنیا که در فرمود: »بهشتی از بهشتسوال کردم، )علیه السالم( ی بهشت آدمدرباره)علیه السالم( الله
 ( ٢).شدند«های آخرت بود، به هیچ وجه از آن خارج نمیکنند که اگر از بهشتخورشید و ماه طلوع می آن

ظاً ﴿ ِحفر ََ اِبيَح  نرَيا ِبَمصََ َماَء الدُّ ا السَس َزيسنس )علیهم : َاملصَابيح  م األنَياء َاملرسَلون َاألَصَياء  ﴾ََ
اليت ُيعلِّمونها   اليم َاألخالل اإللهيةيحفظون الْين يتلعونهم من ََسوَسة الَشياطني بالتع الَسالم(  

ََينة ََمو  املضَ ََمانية بالكوا ب َالشَ ََماء الجسَ فما أ   الظالم يف  خالنا . َ هور م يف السَ
ن يف األرض ما أقل األنَياءخ َما أ   من أالسََََماءخ َما أقل النجوم نسََََلة إلى الجزء املظلمخ  ما  

 
 . ٢47ص 3الكافي : ج -1
 . ٢47ص  3کافی: ج  - ٢
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 ئماً  م األنَياء َاألَصَََياء َأنصَََار مخ  ََتخلف عنهم َلم ينصَََر م. فقليل دا  خالفهم َحاربهم
 )قلة النجوم يف السماء الجسمانية(. 

)علیهم   ، انبیا، فرستادگان و اوصیاهاچراغ  :  ﴾ ها بیاراستیم و محفوظش بداشتیمو آسمان این دنیا را با چراغ  ﴿
ی شیطان حفظ آموزند، از وسوسههستند که پیروانشان را با تعالیم و اخالق الهی که به مردم می السالم(

باشد. چه بسیار است کنند و ظهور آنها در آسمان جسمانی، در قالب ستارگان و خورشیدهای درخشان میمی
 ر زمین چه پیامبرانکه د همانگونهتاریكی در آسمان و چه اندک است ستارگان در قیاس با بخش تاریک؛ 

! بسیارند گردان شدند و یاریشان ننمودنداز آنها روی و کسانی که با آنها مخالفت ورزیدند، جنگ کردند، اندکند
 .اندکند درست مانند کم بودن ستارگان در آسمان جسمانی همواره پیامبران، اوصیا و انصار آنها

َبداية صعوده إلى جهة اآلخرةخ سيلدأ خ  )أقصد قو  النََزَل(  َيف نهاية حر ة الَفلك األعظم
ََتعرخ فَالَْين اختَارَا زخرف األرض عقوبتهم  ََمَاني بَالتحول إلى جحيم َيسََ  َْا العَالم الجسََ

ََوا اهلل من أجله ََتعرة  ؛ م فيهؤأَ قل إبقا خإعادتهم إلى ما اختارَهخ َعصَ ََيكون جهنم املسَ ألنه سَ
 بَعمالهم َأفعالهم َ لمهم. 

)منظورم قوس نزول است( و آغاز باًل رفتن آن به سمتی دیگر، تبدیل شدن  در نهایِت حرکِت فلِک اعظم
گردد. مجازات کسانی که زخرف و زر و زیور ور میاین عالم جسمانی به جحیم آغاز خواهد شد و این عالم شعله

اند، ب کردهدنیا را برگزیدند و به خاطر آن خداوند را عصیان نمودند، بازگشت آنها به چیزی است که خود انتخا
 باشد؛ چرا که جهنم با عملكرد، کردار و ظلم و ستم آنها مشتعل خواهد شد.یا همان باقی ماندن آنها در آن می

ََلََة اآليََة السََََََابقََة ْة : ﴿َاآلن تَني لََك منََاسََ َم مَلُِحيطَََ ِإنس َجَهنس ََ اِب  َْ الرعَََ َك بََِ
ِجلُونَََ َتعر ََر َيسََ

 .﴾ِبالرَكاِفِرينَ 

طلبند، حال آنكه جهنم از تو به شتاب عذاب می  ﴿ای شما روشن شده است:  ی پیشین بر مناسبت آیه اکنون  
 دارد(. بر کافران احاطه
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ََعود )قو  النزَل( يَلدأ )َعالم الرجَعة(خ َ و َعالم  خر َامتَحان  خر ملن محض   َعَند َبداَية صََ
ََر   ََالم اإليمان َملن محض الكفرخ َعالم الرجعة يلدأ مع نهاية ملك املهدي الثاني عشَ خ ( )علیه السَ

 .(1))علیه السالم(َ و القائم الْي يخرج عليه الحسني 

شود، که عالمی دیگر و امتحانی دیگر برای کسانی ، »عالم رجعت« آغاز می(قوس نزول) در ابتدای صعود
 . عالم رجعت با پایان زمامداری مهدی دوازدهمخواهد بود اندکه ایمان خالص و کسانی که کفر خالص داشته

 ( ٢).کندبر او خروج می)علیه السالم( شود؛ او همان قائمی است که حسینآغاز میالسالم()علیه 

َر َ رر اً َقاَلَتا ﴿أما قوله تعالى:  
َ
عاً أ ررِض ائرِتَيا َطور َ ِلءر ََ ِ َي ُدَخاْن َفَقاَل َلَها  ََ َماِء  َتَوى ِإَلى السََس ثُمس اسََر

َع سَََ  لر اُ نس سَََ َتيرَنا َطاِئِعنَي * َفَقضَََ
َ
نرَيا أ َماَء الدُّ ا السََس َزيسنس ََ َرَ ا  مر

َ
َماٍء أ َحى يِف ُ لِّ سَََ َر

َ
أ ََ  ِ
َمنير اٍت يِف َيور ََ َما
ِديُر الرَعِزيِز الرَعِليمِ  َظاً َذِلَك َتقَر ِحفر ََ اِبيَح  َََ ن )ثم( تدل على الَلَعدية: أي أ ا  ؤَاليت يظن من يقرخ  ﴾ِبَمصََ
  … السماء إلى استوى …ثم بعد أن خلق األرض َقدر فيها أقواتها 

به آسمان پرداخت در حالی که آن، دودی بود. پس به آسمان و زمین  سپس﴿ و اما این سخن حق تعالی:
بردار آمدیم * آنگاه هفت آسمان را در دو روز پدید آورد و در هر آسمانی، گفت: خواه یا ناخواه بیایید. گفتند: فرمان

ها بیاراستیم و محفوظش بداشتیم. این است تدبیر آن با چراغکارش را به آن وحی نمود و آسمان این دنیا را 
« بر پس از آن دًللت دارد؛ یعنی: اینكه ممكن است کسی که آن را می ؛ ﴾پیروزمند دانا خواند گمان برد که »ثمَّ

 ن نمود... سپس به آسمان پرداخت...هایش را در آن معیَّ زمین را آفرید و روزی

َ ي يف الحقيقة ف تدل على ذلكخ بل معي )ثم(  نا  و )التوبيو( بالعطف على مجمل الكالمخ 
ََوصخ أي  الخصََ لر ﴿العطف على معي التوبيو يف اآليَات املتقَدمَةخ  ن  إَليس على خلق األرض َب قَُ

 
فقال له: )أنت إمام؟ قال:   )علیه السالم(هو هذا : )دخل علي بن أبي حمزة البطائني علی أبي الحسن الرضا   )علیه السالم(والحدیث الذي یشیر إلیه السید  -1

یقول: ًل یكون اْلمام إًل وله عقب. فقال: أنسیت یا شیخ أو تناسیت ؟! لیس هكذا قال جعفر  )علیه السالم(نعم. فقال له: أني سمعت جدك جعفر بن محمد 
فانه ًل عقب له. فقال   )علیه السالم(ج علیه الحسین بن علي : ًل یكون اْلمام إًل وله عقب، إًل اْلمام الذي یخر)علیه السالم(، إنما قال جعفر  )علیه السالم(

 . ٢51ص ٢5له: صدقت جعلت فداك، هكذا سمعت جدك یقول( بحار اًلنوار : ج
وارد شد و به او عرض کرد: آیا شما  ی بطائنی بر امام علی بن موسی الرضافرماید: علی بن ابو حمزهبه آن اشاره می این حدیثی است که سید احمدالحسن -٢

شیخ! فرمود: » فرمود: امامی نیست مگر اینكه پشتی داشته باشد. امامشنیدم که می  «. به او گفت: از جدتان جعفر بن محمدآریامام هستید؟ امام فرمود: »
ی نیست مگر اینكه پشتی داشته باشد؛ به جز آن امامی که علی بن چنین نفرمود، بلكه فرمود: امام ای؟! جعفرای یا خودت را به فراموشی زدهفراموش کرده

فرمود. بحار اًلنوار: ج «. به ایشان عرض کرد: راست گفتی فدایت شوم! این چنین شنیدم که جدتان میکند؛ که او پشت و عقبی نداردبر او خروج می الحسین
 . ٢51ص  ٢5
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ررَض  
َ ي َخَلَق األر ِْ

ُفُرََن ِبالس ِإنسُكمر َلَتكر
َ
 …اسَََتوى إلى السَََماء  )ثم أليس  و الْي  :  خ فمعنا ا  نا﴾…أ

 (.به تكفرَن فكيف

« در اینجا به مفهوم »توبیخ و سرزنش« با عطف به  ولی در حقیقت بر چنین مطلبی دًللت ندارد ؛ بلكه »ثمَّ
باشد و به طور خاص بر آفرینش زمین دًللت ندارد؛ یعنی معطوف به مفهوم توبیخ در آیات مضمون کلی آیه می

 ﴾ورزید....ین شما هستید که به آن کس که زمین را در دو روز آفریده است کفر میبگو: آیا ا ﴿: باشدپیشین می
. پس معنای آیه در اینجا چنین است: سپس آیا او همان نیست که به آسمان پرداخت.... پس چگونه به او کافر 

 شوید؟!می

ِ َي ﴿ن يف  ْه اآلية األخْية ذ ر السماء َاألرضخ قال تعالى:  أَفحظ   ََ َماِء  َتَوى ِإَلى السس ثُمس اسر
َ اً  َر َ رر

َ
َعاً أ ا َطور ررِض ائرِتيََ َ ِلءر ََ ا  اَل َلَهَ اْن َفَقَ خ َفَذا  َاَن  األرض خلَق  قَلل ذَلكخ فَما معي أن ﴾ُدَخَ

َر َ رر اً ﴿يخلقها مرة أخرى  
َ
عاً أ َمن جهة  ملراد  نا توضيح الصورة بشكل  خربل ا  ﴾؟!ائرِتَيا َطور
ََابقة   ررَض  ﴿أخرىخ حيث يف اآليات السَ

َ ي َخَلَق األر ِْ
ُفُرََن ِبالس ِإنسُكمر َلَتكر

َ
ََيل َذ ر ﴾…ُقلر أ خ تفصَ

َماِء   ﴿للنعم اليت أسََلغها سََلحانه َتعالىخ َيف  ْه اآليات  َتَوى ِإَلى السََس بيان لكيفية  ﴾…ثُمس اسََر
نر َيُقوَل َلهُ ُ نر َفَيُكونُ : ﴿ه اآليةالخلق أي بيان لهْ

َ
َراَد َشيرناً أ

َ
ُرُه ِإَذا أ مر

َ
 .﴾ِإنسَما أ

 ﴿فرماید: ی اخیر، از آسمان و زمین سخن به میان آمده است. حق تعالی میمالحظه نمایید که در این آیه
. اگر  ﴾ ا ناخواه بیاییدسپس به آسمان پرداخت در حالی که آن، دودی بود. پس به آسمان و زمین گفت: خواه ی

؟! بلكه در  ﴾ خواه یا ناخواه بیایید ﴿زمین پیش از آن خلق شده بود، معنای اینكه آن را دوباره بیافریند چیست 
بگو: آیا این شما  ﴿اینجا منظور، توضیح مطلب به شكلی دیگر و از جهتی دیگر است؛ چرا که در آیات پیشین 

هایی را که خداوند سبحان و نعمت ﴾ورزید....هستید که به آن کس که زمین را در دو روز آفریده است کفر می
بیانی برای چگونگی   ﴾سپس به آسمان پرداخت....  ﴿آیات    متعال تمام کرده به تفصیل بیان داشته است و در این
چون بخواهد چیزی را بیافریند، فرمانش این است که  ﴿و کیفیت آفرینش وجود دارد؛ یا بیانی برای این آیه 

 (.شودگوید: موجود شو، پس موجود میمی

فبد أن يستب   أي خلق السَماء السَابعةخ ثم السَماَات السَ خ ثم عالم األجسَامخ  خَ ْه املراحل
ألنها تعتمد على بعَضهاخ فال يمكن خلق الَس  قلل الَسابعةخ ألنها )أي الَسماَات  ؛بهْا التَسلَسل

ألنها خلق   ؛السَ ( إنما خلق  من السَابعةخ َف يمكن خلق األجسَام دَن خلق السَماَات السَ 
َاألَلى  ي  خ من السََماَات السََ خ بل من األَلى بالخصََوص املشََتلكة معها )أي مع األجسََام (
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بعد خلقنا يف الْرخ َسََنخرج من عالم   عالم الْر َ ي عالم الرجعةخ فمنها دخلنا إلى عالم األجسََام
ََزَلخ له ثالثة أر انخ  ما   ن لقو  الصََعود أاألجسََام إليها يف عالم الرجعةخ َ ْا  و قو  النَََََ
 صياء.ثالثة أر انخ َبْلك تكون ستةخ  ي: )درع داَد(خ َدرع األنَياء َدرع األَ

گانه، سپس عالم اجسام حتماا باید با همین های ششاین مراحل، یعنی آفرینش آسمان هفتم، سپس آسمان
گانه پیش از های ششترتیب و تسلسل صورت گرفته باشد؛ چرا که برخی بر برخی تكیه دارند. آفرینش آسمان

اند؛ و خلقت آسمان هفتم خلق شدهگانه( از های ششپذیر نیست؛ چرا که آنها )یعنی آسمانهفتمی امكان
اند و گانه خلقت یافتههای ششگانه ناممكن است؛ زیرا آنها از آسمانهای ششاجسام بدون خلقت آسمان

باشد و آسمان اول، حتی در مورد آسمان اولی )نخستین( به طور خاص، با آن )یعنی با اجسام( در هم تنیده می
از خلق شدنمان در عالم ذر از آن به عالم اجسام داخل شدیم و از عالم باشد. پس عالم ذر و عالم رجعت می

اجسام به آن در عالم رجعت )بازگشت( خارج خواهیم شد؛ این قوس نزول است که سه رکن دارد همان طور 
شود که همان »زره داوود«، زره انبیا و زره که قوس صعود سه رکن دارد و به این ترتیب شش )رکن( حاصل می

 باشد.یا میاوص

بمعي مدة زمنيةخ بل  ي مراحلخ أي يف سََ  مراحلخ  اً أما األيام السََتة للخلق: فهي ليسََ  أيام 
ََرَريَة َفبَد منهَاخ فالبَد يف املرحلَة األَلى من خلق النور َأمره ثم  خثم امللكوت َأمره خَ ي ضََ

حل السَتة حتميةخ أي فهْه املرا.  فعتماد  ل مرحلة على املرحلة اليت سَلقتها  ؛األجسَام َأقواتها
َََماء السَََََابَعةخ َيف اليوم الَثاني )املرحَلة الَثانَية(  فَبد من اليوم األَل )املرحَلة األَلى( أن ُتخلق السََ

خلق أمر ا خ ثم ُيخلق منها َمن أمر ا املثال   ألن أمر ا منها ُخلقخ فالبد أن يتأخر عنها مرحلة؛ يََََََََُ
ألنه  ؛ثم يخلق يف امللكوت أمرهخ  السَماء الدنيا()امللكوت( السَماَات السَ  إلى األَلى )َ ي نهاية  

مَنه خلق خ ففي اليوم الَثاَلث امللكوتخ َيف الرابع أمره فعتَماد امللكوت على خلق السَََََابَعة )اليوم 
فعتماده ؛  خ ثم أمره يف الرابعة  فيتحتم خلق امللكوت يف املرحلة الثالثةخ  األَل( َأمر ا )اليوم الثاني(
  .عليه َألنه خلق منه

ی مراحل و به معنای دار زمینی نیست؛ بلكه نشان دهندهاما شش روز آفرینش، به معنای روزهای زمان
ی نخست خلقت نور و امر باشد. در مرحلهای از آن نمیباشد. این مراحل ضروری است و چارهشش مرحله می

ی ه هر مرحله متكی به مرحلههایش؛ چرا کآن گریزناپذیر است؛ و سپس ملكوت و امر آن، سپس اجسام و روزی
ی نخست( گانه حتمی است؛ یعنی حتماا باید روز اول )مرحلهباشد. بنابراین، این مراحل ششپیشینش می

یافته؛ چرا که امرش از آن ی دوم( امر آن خلقت میبوده تا آسمان هفتم خلق شود، و در روز دوم )مرحلهمی



 246                                                                                                                              متشاهبات)جلد چهارم(
 
 

از آن بیاید. سپس از آن )آسمان هفتم( و از امرش، مثال )ملكوت( خلق گشته است و حتماا باید یک مرحله پس  
های شش گانه آفریده شد تا آسمان اول )که پایان آسمان دنیا است( و پس از آن در ملكوت، امرش آسمان

آفریده شد؛ زیرا از آن خلقت یافته است. بنابراین در روز سوم ملكوت و در روز چهارم امر آن آفریده شد؛ زیرا 
لكوت بر خلقت آسمان هفتم )روز اول( و امر آن )روز دوم( متكی است. پس به طور حتم خلقت ملكوت در م

ی سوم و سپس خلق امر آن در چهارمین مرحله بوده است؛ چرا که به آن متكی است و از آن خلق شده مرحله
 است. 

َََمانيخ أَ األرض َ كَْا اليوم الَخامس َالسََََاد خ أي خلق َعالم األجسََََام أَ الكون   الجسََ
ثم يخلق فيه خ  )بمعنا ا األَسَع( حيث تشَمل األرض اليت نحن عليها َ ل الكوا ب َالشَمو 

ألنه منه خلق. فالنلات من األرض خلق َعليها ينَ خ َالحيوان من األرض خلق َعليها يعيش  ؛قوته
 َيقتات. 

م یا کیهان جسمانی یا زمین )به معنای باشد؛ یعنی خلقت عالم اجساروز پنجم و ششم هم به همین ترتیب می
شود. سپس در آن وسیعش( که زمینی که ما بر آن هستیم و همچنین تمام ستارگان و خورشیدها را شامل می

روید و حیوان از زمین شود؛ چرا که از آن خلقت یافته است. گیاه از زمین خلق شد و بر آن میخلق می روزیش
 خورد. کند و میخلق شده است و بر آن زندگی می

َََتة أَيام أَ السَََََ  مراَحل حتمَية َفاَلداني يحَتاج الَعالي خ َيحَتاجَها الخلق بستيلَها ََ ْه السََ
َامللكوت يحتاج َيفتقر إلى خ َيفتقر إليهخ فاألجسََام )امللك( أَ عالم الشََهادة يفتقر إلى امللكوت

ثُمس : ﴿خ  َما َقال تَعالىإنَها جميَعاً خلَق  يف يومني: النور )السَََََابَعة الكلَية(خ أي بعَلارة أخرى 
َتيرَنا َطاِئِعنيَ 

َ
َر َ رر اً َقاَلَتا أ

َ
عاً أ ررِض ائرِتَيا َطور َ ِلءر ََ ِ َي ُدَخاْن َفَقاَل َلَها  ََ َماِء  َتَوى ِإَلى السَس اُ نس اسَر  * َفَقضََ

َرَ ا مر
َ
َحى يِف ُ لِّ َسَماٍء أ َر

َ
أ ََ  ِ
َمنير اٍت يِف َيور ََ َع َسَما  . ﴾َسلر

ش مرحله حتمی است و خلقت به ترتیب، به آنها نیاز دارد. پایین دست به باًل دست نیازمند این شش روز یا ش
و محتاج است. بنابراین اجسام )ُملک( یا عالم شهادت نیازمند ملكوت، و ملكوت به نور )آسمان کلی( محتاج 

خدای متعال فرموده  ی آن در دو روز خلق شده، همان طور کهباشد. یا به عبارت دیگر: همهو نیازمند می
سپس به آسمان پرداخت در حالی که آن، دودی بود. پس به آسمان و زمین گفت: خواه یا ناخواه بیایید. )است:

بردار آمدیم * آنگاه هفت آسمان را در دو روز پدید آورد و در هر آسمانی، کارش را به آن وحی گفتند: فرمان
 (نمود
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ومنيخ َاللقية منهاخ بل  ي تجليها َ هور اخ َما ُيقأََ ألن خلق السََماء السََابعة َأمر ا يف ي
يف السَََََابَعة يحصَََََل يف امللكوتخ ََما يحصَََََل يف امللكوت يحصَََََل يف املَلكخ َالرؤَيا اليت تراَ ا 
 َتحصل يف األجسام ما  ي إف أمر حصل يف امللكوتخ َبعد ذلك حصل يف  ْا العالم الجسماني.

ی و ظهور آن می بلكهلق شد و بقیه از آن خلقت یافتند چرا که آسمان هفتم و امر آن در دو روز خ باشند تجلَّ
شود و آنچه در ملكوت حاصل شود، در ُملک و آنچه در آسمان هفتم حكم رانده شود، در ملكوت حاصل می

آید چیزی نیست جز آنچه در ملكوت بینید و در عالم اجسام به دست میدهد. رؤیایی که شما مینتیجه می
 آید.پس از آن در این عالم جسمانی به دست می حاصل شده و

****** 

َتَل داُوُد جاُلوَت ﴿ ی: آیه۱۷۶پرسش 
َ
 ﴾َفَهَزُموُهْم ِبِإْذِن اللِه َو ق

ََؤال َة ﴿: قَال تعَالى: ۱۷۶ /سََ مََ الرِحكر ََ َك  ُلَر ُ املر اُه اّللس ََ تََ الُوَت  ُد جََ َُ َل َدا َقتََ ََ  ِ ِن اّللس ذر َِ َفَهَزُموُ مر بَِ
َعلسَمهُ   ٍل َعَلى ََ ََر َ ُذَ َفضَ َلِكنس اّللس ََ ررُض 

َ َدِت األر َََ ٍض َلَفسَ ُهمر ِبَلعر َََ ضَ اَ  بَعر ِ النس ُع اّللس ف َدفر َلور ََ اُء  َََ ا َيشَ ِممس
َعامَلِنيَ 
ِ ﴿  .(1)﴾الر ُع اّللس ف َدفر َلور ََ  ُ نر َيُقولُوا َربَُّنا اّللس

َ
ِ َحقٍّ ِإفس أ

ِرُجوا ِمنر ِدَياِرِ مر ِبَغْير خر
ُ
يَن أ ِْ
َضُهمر الس اَ  بَعر  النس

 ُ َرنس اّللس ََُ َلَينرصَ ََ ِ َ ِثْياً  ُم اّللس ََر َ ُر ِفيَها اسَ
ْر اِجُد ُي َََ َمسَ ََ َلَواْت  َََ صَ ََ ِبَيْع  ََ َواِمُع  َََ َم ر صَ ٍض َلُهدِّ  َمنر ِبَلعر

َ َلَقِويٌّ َعِزيزْ  ُصُرُه ِإنس اّللس   .(2)﴾َينر

 َدفع اهلل يف اآلية الثانية؟ ل يوجد فرل بني دفع اهلل يف اآلية األَلىخ 

پس به خواست خدا ایشان را شكست دادند و داود جالوت را بكشت و خداوند به او ﴿فرماید: حق تعالی می
ی بعضی خواست به او بیاموخت، و اگر خدا بعضی از مردم را به وسیلهچه میپادشاهی و حكمت داد، و از آن

هایی که به آن﴿و   (3)﴾خداوند صاحب فضل و کرم بر جهانیان است شد، ولیکرد، زمین تباه میدیگر دفع نمی
گفتند: پروردگار ما خداوند است؛ و اگر خداوند بعضی را به ناحق از دیارشان رانده شدند جز این نبود که می

 
 . ٢51البقرة :  -1
 .40الحج :  -٢
 ٢51بقره:  -3
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آن برده   ها و مسجدهایی که نام خدا به فراوانی دری بعضی دیگر دفع نكرده بود، ِدیرها، کلیساها، ِکِنشتوسیله
  (1((.کند، و خدا توانای پیروزمند استکس را که یارَیش کند، یاری میگردید و خدا هرشود ویران میمی

 ی دوم تفاوتی وجود دارد؟ی اول و دفع کردن خداوند در آیهآیا بین دفع کردن خداوند در آیه

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهدينيَالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى 

اَلدفع األَل  و: دفع َباملؤمنني عن املؤمننيخ أي قَيام بعض املؤمنني َبالواجَب أدى إلى رفع العقوَبة 
العَاملنيخ  مَا  و حَال دفع اهلل  ََني َب ة عن املتقَاعسََ التَالي دفعَ  العقوَب عن املجتمع اإليمَانيخ ََب

ُد َجالُوتَ ﴿ اب طالوت عن بقية جيشه:عشر من أصح  ةسلحانه بالثالث منة َثالث َُ َقَتَل َدا فكان   ﴾ََ
  .(2) سَب النصر  ؤفء املؤمنني

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

. والحمد لله  رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
عنی قیام گروهی از مؤمنان به جهاد واجب که به ی مؤمنان است؛ یدفع کردن اول دفع از مؤمنان به وسیله

گونه شود؛ همانکاران برداشته میانجامد و به دنبال آن، عقوبت از مسامحهی ایمانی میرفع عقوبت از جامعه
و  ﴿ی سپاهش دفع نمود:  ی سیصد و سیزده نفر از یاران طالوت، عذاب را از بقیهواسطهکه خداوند سبحان به  

 عده سبب پیروزی آن مؤمنان شدند. پس این ؛ ﴾بكشت  داود جالوت را

 أما الدفع الثاني: فهو دفع الكافرين باملؤمنني بالجهاد َالقتال يف سَيل اهلل.

 باشد.ی مؤمنان از طریق جهاد و قتال در راه خداوند میدفع کردن دوم، دفع کافرین به وسیله

 
 . 40حج:  -1
یدفع بمن یصلي من شیعتنا عمن ًل یصلي من شیعتنا ولو أجمعوا علی ترك الصالة لهلكوا، وإن الله  )تعالی(، قال: ) إن الله )علیه السالم(عن أبي عبد الله  -٢

تنا عمن ًل یحج ولو أجمعوا علی ترك الحج لهلكوا لیدفع بمن یزکي من شیعتنا عمن ًل یزکي ولو أجمعوا علی ترك الزکاة لهلكوا، وإن الله لیدفع بمن یحج من شیع
نی بها غیرکم( وهو قول الله عز وجل: ولوًل دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن الله ذو فضل علی العالمین، فوالله ما نزلت إًل فیكم وًل ع

 . 451ص ٢الكافي: ج
 . ٢47ص ٢الواحد عن القریة الفناء( الكافي : ج ، قال: )إن الله لیدفع بالمؤمن)علیه السالم(عن أبي جعفر 
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ار أَنه  رم  اعتَل ََلح األرضَعلى األَل )اَلدفع األَل( ََب ََر املؤمنني مع َعدم  ؛إلهيخ تصََ ه نصََ ألَن
فلهم ُدفع عن الفاشَلني َاملتقاعسَنيخ َلوف  ْا خ  اسَتحقاقهم  مجتمعخ إنما املسَتحق  م )القلة(

ََلن  ؛الدفع لُهزم املؤمنون ََاد األرض َتسَ َََب فسَ ََتحق الهزيمةخ َ ْه الهزيمة تسَ ألن املجتمع يسَ
 َأذى املجتمع اإليماني.خ املفسدين

که یاری شود؛ چرامورد )دفع اول( به این اعتبار که لطف و َکَرمی الهی است، زمین اصالح می با اولین
ها ی اندکی )قلیل( از آنباشد؛ تنها عدهها به عنوان یک جامعه میرسانیدن مؤمنان با وجود عدم لیاقت آن

که اگر چنین   ؛گرددان دفع میعنصر گران و سستمسامحه از  ها عذاب و زیانی آنباشند و به وسیلهًلیق می
ط مفسدان دفع کردنی نبود مؤمنان شكست می خوردند و این شكست و هزیمت باعث فاسد شدن زمین و تسلَّ

 ردید.گی ایمانی میو آزار و اذیت جامعه

اني )اَلدفع الَثاني( ف ﴿ خَنه لوف َ ْا اَلدفع فنَهار املجتمع اإليَمانيخ َاَلدين اإللهيَفَ  َعلى الَث لَور ََ

َوامِ دَ  َََ َم ر صَ ٍض َلُهدِّ ُهمر ِبَلعر َََ ضَ اَ  بَعر ِ النس ُع اّللس ِ ََََََََ فر ُم اّللس ََر َ ُر ِفيَها اسَ
ْر اِجُد ُي َََ َمسَ ََ َلَواْت  َََ صَ ََ ِبَيْع  ََ ُع 

 خ َبالنتيجة لوف الجهاد فنتهى الدين اإللهي على  ْه األرض.﴾َ ِثْياً 

و ﴿گشت: ایمانی و دین الهی منهدم می ینوع از دفع کردن نبود، جامعهدر مورد دوم )دفع دوم(، اگر این 
ها و مسجدهایی که نام ی بعضی دیگر دفع نكرده بود، ِدیرها، کلیساها، ِکِنشت اگر خداوند بعضی را به وسیله
کند، و خدا توانای کس را که یارَیش کند، یاری میگردید و خدا هرشود ویران میخدا به فراوانی در آن برده می

 گردید.رسید و محو و نابود مینبود، دین الهی بر روی این زمین به پایان می  در نتیجه اگر جهاد  و   ﴾پیروزمند است

****** 

 ُکشد؟را می علیه کسی ابلیس لعنت الله: چه۱۷۷پرسش 

)صَل  اهلل علیه ن رسَول اهلل  أَيف رَاية  خ ن القائم يقتل إبليس )لعنه اهلل(أ: يف رَاية  ۱۷۷  /سَؤال
 يقتل إبليس )لعنه اهلل( فما  و الصحيح؟ َ  له َ سلم( 

)صلی الله علیه ُکشد، و در روایتی دیگر آمده که پیامبر خدارا می (الله هلعن)در روایتی است که قائم، ابلیس 
 یک صحیح است؟کشد. کدامرا می (الله هلعن)ابلیس   و آله و سلم(
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َََحا ََالم(َقال: سَََََأَل  أَبا عَلد اهلل خ ل بن عَمار فعن ََ ب بن جميع مولى إسََ عن قول  )علَیه السََ
اَنك من املنظرين إلى يوم الوَق  املعلوم﴿ :إبليس ال َف أنظرني إلى يوم يلعثون * َق ه ﴾رب َف ال َل خ َق

َيا ََ ب أتحسََََب أَنه يوم يلَعث اهلل فَيه الَنا ؟ إن اهلل أنظره )ََ ب: جعَل  َفداك أي يوم  و؟ َقال: 
َََجد الكوَفةخ ََجاء إبليس حىت يجثو إلى يوم يلَعث فَيه َقائمَناخ  َفَذا بَعث اهلل َقائمَنا  َان يف مسََ

ََرب عنَقهخ َفَْلك يوم  ََيَته فيضََ بني َيدَيه على ر لتَيه فيقول: َيا َيَله من َ ْا اليوم فَيأَخْ بَناصََ
 . (1)الوق  املعلوم(

قاَل ﴿از سخن ابلیس    )علیه السالم(  از وهب بن جمیع غالم اسحاق بن عمار روایت شده است: از اباعبدالله
ْنِظْرني

َ
َک ِمَن اْلُمْنَظریَن *  َیْوِم ُیْبَعُثوَن  ِإلي َربِّ َفأ ِت اْلَمْعُلوِم  ِإلي*  قاَل َفِإنَّ

ْ
)گفت: ای پروردگار من! مرا  ﴾َیْوِم اْلَوق

یافتگانی، * تا آن روز معیِن معلوم( پرسیدم، وهب به تا روزی که از نو زنده شوند مهلت ده * گفت: تو از مهلت
کنی آن روز، روزی کرد: فدایت گردم! منظور کدام روز است؟ فرمود: »ای وهب! آیا گمان می ایشان عرض

شود به او فرصت داده است. شوند؟ خداوند تا روزی که قائم ما در آن برانگیخته میاست که مردم برانگیخته می
گوید: زند و میر برابر او زانو میآید تا دپس هرگاه خدا قائم ما را برانگیزد، او در مسجد کوفه است. ابلیس می

زند؛ این روز، روز وقت گیرد و گردنش را میای وای از این روزگار! از این روز! حضرت، موی پیشانی او را می
 ( ٢)معلوم است«.

يقول: )إن إبليس   )علیه السََالم(َعن علد الكريم بن عمرَ الخثعميخ قال: سََمع  أبا علد اهلل  
َقال: أنظرني إلى يوم يلعثون َفأبى اهلل ذَلك علَيه فَقال إَنك من املنظرين إلى يوم الوَق  املعلوم َفَذا 

اعَه مَنْ خلق اهلل  دم إل َََي ه اهلل يف جميع أشََ ى يوم الوَق   َان يوم الوَق  املعلومخ  هر إبليس لعَن
ََالم(املعلوم َ ي  خر  رة يكر َا أمْي املؤمنني  ه السََ ا  )علَی ال: نعمخ إنَه فقَل : َإنهَا لكرات؟ َق

ل اهلل املؤمن من  دَي ام يف قرن إف َيكر معَه الرب َالفَاجر يف د ره حىت َي ا من إَم لكرات َ رات َم
ََالم(الكَافر. َفَذا  َان يوم الوَق  املعلوم  ر أمْي املؤمنني  َََحاَبه ََجاء إبليس يف  يف  )علَیه السََ أصََ

ََحَابَهخ َيكون ميقَاتهم يف أرض من أرات الفرات يقَال لَه: الرَحَا قريَب من  وفتكمخ  أصََ
َََحاب علي أمْي  فيقتتلون قَتاف لم يقتَتل مثَله مَنْ خلق اهلل عز ََجل الَعاملني فكَأني أنظر إلى أصََ

ََالم(املؤمنني  إليهم َقَد َقعَ  قَد رجعوا إلى خلفهم القهقرى منَة قَدم َ َأني أنظر  )علیَه السََ
 ََ بعض أرجلهم يف الفرات. فعَند ذَلك يهلن الجَلار عز ََجل يف  َلل من الغَمامخ َاملالئكَةخ َقوََ

 
 . ٢54ص 60بحار األنوار : ج -1
 . ٢54ص  60بحار اًلنوار: ج  -٢
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 251                                                                                 (راابع املتشاهبات)اجلزء ال

   
 

أمامه بيده حربة من نور فَذا نظر إليه إبليس رجع    )صََََل  اهلل علیه َ  له َ سََََلم(األمر رسََََول اهلل 
ل: إني أرى ما ف ترَن القهقرى نا صا على عقليه فيقولون له أصحابه: أين تريد َقد  فرت؟ فيقو

ََلم(  إني أخاف اهلل رب العاملنيخ فيلحقه النيب   ََل  اهلل علیه َ  له َ سَ  فيطعنه طعنة بني  تفيه )صَ
فيكون  ال ه َ الك جميع أشَََياعهخ فعند ذلك يعلد اهلل عز َجل َف يشَََرك به شَََينا َيملك 

 )علیه السَََالم(من شَََيعة علي   أربعا َأربعني ألف سَََنة حىت يلد الرجل  )علیه السَََالم(أمْي املؤمنني  
ألف َلد من صلله ذ را َعند ذلك تظهر الجنتان املد امتان عند مسجد الكوفة َما حوله له بما 

 .(1)شاء اهلل(

فرمود: »ابلیس شنیدم که می)علیه السالم( خثعمی نقل شده است: از امام صادقاز عبدالكریم بن عمرو 
ی او را نپذیرفت خدای سبحان خواسته   .  ﴾شوند، مهلت ده  مرا تا روزی که برانگیخته می  ﴿به خداوند عرض کرد:  

 که روز وقت معلوم فرا رسد ابلیس لعنت اللهزمانی . ﴾شدگانی * تا روز وقت معلوم دادهتو از مهلت ﴿و فرمود: 
هنگام آخرین رجعتی است که شود، آنآدم تا آن روز پدیدار می  زمان آفرینش حضرت  با تمام هوادارانش از  علیه
گیرد؟ بار صورت میبه آن حضرت عرض کردم: رجعت چندین دهد.انجام می )علیه السالم(المؤمنینامیر

اد مؤمن که افر فرمود: آری، رجعت چندین و چندین بار است. هیچ امام و پیشوایی در هیچ قرنی نیست مگر این
ی مؤمن از کافر انتقام کنند، تا خداوند به وسیلههای تبهكار زمان خودش با او رجعت میو نیكوکار و انسان

آیند، بگیرد. آن زمان که روز معلوم فرا برسد، امیرالمؤمنین با یاران خود رجعت دارد و ابلیس و هوادارانش نیز می
ی شما قرار دارد. آنان با روحا« که نزدیک کوفهاست به نام » های فرات و میعادگاه آنان در زمینی از زمین

سابقه است. گویی به یاران کنند که از زمانی که خداوند جهانیان را آفریده، بییكدیگر چنان نبردی می
کنند و گویی نشینی میگردند و عقبنگرم که صد گام به عقب برمیمی )علیه السالم(امیرالمؤمنین علی

وجل  قسمتی از پاهای آنان داخل فرات شده است. در این بینم کهمی ار عزَّ ِفی ُظَلٍل ِمَن اْلَغَماِم َو ﴿هنگام جبَّ
ْمُر 

َ
ِضَی اأْل

ُ
آید و رسول )با فرشتگان در زیر سایبانی از ابر نزدشان بیاید و کار یكسره شود( فرود می  ﴾اْلَماَلِئَكُة َو ق

نگرد به که ابلیس به آن حضرت میز نور در دست دارد. هنگامیسالحی ا  )صلی الله علیه و آله و سلم(خدا
ای؟ که تو پیروز شدهخواهی بروی و حال آنگویند کجا مینشیند. یارانش به او میگردد و عقب میعقب برمی
ری﴿گوید:  ابلیس می

َ
ی أ خاُف اللَه َرَبَّ اْلعاَلِمیَن   ِإِنَّ

َ
ی أ بینید. من ینم که شما نمیب)من چیزی را می  ﴾ما ًل َتَرْوَن ِإِنَّ

ای میان شود و حربهبا او درگیر می  )صلی الله علیه و آله و سلم(از خدا پروردگار جهانیان بیم دارم(. رسول خدا
آورد که هالکت ابلیس و هالکت تمام هواداران او را در پی خواهد داشت. در این زمان، دو کتف او فرود می

وجل عبادت می مدت چهل و  )علیه السالم(المؤمنینشود و امیرو به او شرک ورزیده نمی شودفقط خدای عزَّ
هزار فرزند پسر به وجود  )علیه السالم(جا که از هر مرد شیعه و پیرو علیکند تا آنچهار هزار سال حكومت می
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گونه که فش آنفام )الجنتان مدهامتان( در کنار مسجد کوفه و اطراسرسبز سیاه آید، و در این هنگام دو باغ  می
 ( 1)گردد«.خدا بخواهد پدیدار می

 الجواب :

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

ََالم(القتَلة األَلى: يف  هور الَقائم     ََغرى يف َ ْه اَلدنَياخ حَيث يقتَله )علَیه السََ خ َالقَياَمة الصََ
 القائم يف مسجد الكوفة عند  هور الحقخ َيلقيه يف  اَية الجحيم. 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
گیرد، که به و قیامت صغری در این دنیا صورت می لیه السالم()ع هنگام ظهور حضرت قائم اولین قتل،

 افكند.ی جحیم میُکشد و در هاویههنگام ظهور حق، حضرت قائم او را در مسجد کوفه می

َالقتلة الثانية: يف الرجعة )يف األَلى( اليت تلدأ بعد انقضَاء ملك املهدي الثاني عشَر حيث يرجع 
َ ل من محض   )علیه السََََالم(خ َيرجع علي بن أبي طالب  الم()علیه الَسَََ عليه الحسََََني بن علي  

ََاً ألنه ممن محض  ََاً َيرجع إبليس )لعنه اهلل( أيضَ ََاً َ ل من محض الكفر محضَ اإليمان محضَ
  ما يف الرَاية الثانية. )صل  اهلل علیه َ  له َ سلم( الكفر محضاً َيقتله رسول اهلل 

به پایان رسیدن زمان حكومت مهدی دوازدهم که در آن  در رجعت )در اولی( است که پس از دومین قتل،
کس کس که ایمان خالص و هرو هر  )علیه السالم(طالبو علی بن ابی  )علیه السالم(زمان حسین بن علی

کند نیز در آن زمان رجعت می (الله هلعن)گیرد. ابلیس کند، صورت میکه کفر خالص داشته باشد، رجعت می
)صلی الله علیه طور که در روایت دوم آمده، پیامبر خدازیرا وی جزو کسانی است که کفر خالص دارند، و همان

 ُکشد.او را می  و آله و سلم(

 
 .4٢ص  35بحار اًلنوار: ج  - 1
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******  

 : هدف از آفرینش انسان چیست؟۱۷۸پرسش 

 : ما الهدف من خلق اإلنسان؟۱۷۸ /سؤال

 چیست؟ هدف از آفرینش انسان 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم الجواب:

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

ََلَحاَنه َتَعالى  دم  ََالم(خلق اهلل سََ خليَفة يف أرضَََََهخ َ ْا أمر أقرَته جميع األدَيان  )علَیه السََ
ََجد جميع مالئكته آلدم  أاإللهيةخ  ما   ََلحانه َتعالى أسَ ََالم(نه سَ ََجود عالمة )علیه السَ خ َالسَ

َلم يكن األمر فقن طاعة ألمر اهلل  خالخضََوع َالتْلل َافنصََياع لءمر الصََادر من املسََجود له
سََلحانه َتعالىخ َإف لكان  الخصََوصََيات علثية َحاشََا اهلل سََلحانه َتعالى من العَثخ فكون 

على املالئكة   السَالم()علیه  أفضَلية  دم ن أاملسَجود له  دم خصَوصَية يجب أن تلحظ بدقةخ  ما  
 أيضاً مسألة يجب أن تلحظ ملعرفة الهدف من خلق اإلنسان. )علیه السالم(َجهة أفضليته 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
ای را به عنوان خلیفه و جانشین خود بر زمین آفرید و این مقوله  السالم()علیه خداوند سبحان و متعال آدم

ه گذاشته  طور که خداوند سبحان و متعال تمام فرشتگانش را به اند. هماناست که تمام ادیان الهی بر آن صحَّ
ل و گردن نهاد عی خضوفرمان داد، و سجود نشانه  )علیه السالم(سجده گزاردن بر حضرت آدم ن به و تذلَّ

ت از فرمان خداوند سبحان و متعال  فرمان کسی است که بر او سجده گزارده شده است. این فرمان فقط تبعیَّ
که ساحت بود در حالیکاری عبث می  )علیه السالم(که در این صورت سجده گزاردن بر آدمنبوده است؛ چرا

گزاری بوده مورد سجده )علیه السالم( مکه آدکاری بسی به دور است! اینخداوند سبحان و متعال از بیهوده
ی دارد که باید به آن دقت نمود؛ مانند برتر بودن حضرت آدم بر فرشتگان، و  )علیه السالم( است، ویژگی خاصَّ
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ت برتر بودن او نیز موضوعی است که باید دقت شود تا بتوان هدف از خلقت انسان را درک  )علیه السالم( علَّ
 کرد.

ن  أألة خالفة اهلل يف أرضََهخ َ نا مسََألة يجب أن نعرفها َننطلق منهاخ  ي املسََألة األَلى: مَسَ 
ألداء الغرض الْي اسََتخلف ألجلهخ فالسََؤال  و: ما  و الغرض  يجب أن يكون مؤ الً  املسََتخلف

 من  ْه الخالفة ؟ 

که باید   ای وجود داردجا نكتهباشد. در اینی نخست، موضوع خالفت و جانشینی خداوند در زمین میلهئمس
شود )مستخَلف( باید شایستگی آن را که کسی که به جانشینی گمارده میمحور قرار دهیم: این آن را بدانیم و

شود: این غرض داشته باشد که غرض از به جانشینی گمارده شدنش را برآورده نماید. حال، پرسشی مطرح می
 چیست؟ 

ََلَحاَنه َ بَما فيَها من عَلاد اهلل  تَعالى يف إدارة األرضَالجواب: إن الغرض  و القَيام بمَقام اهلل سََ
نس َمالئكة َجنخ َما فيها من جسََََمانية َملكوت علوي َسََََفلي. فَذا إمن   سََََلحانه َتعالى

  ان  ْا  و الغرض فما  ي املؤ الت؟ 

چه از بندگان خداوند قائم مقامِی خداوند سبحان و متعال در مدیریت زمین و آن،و پاسخ: غرض و هدف 
فلی لوی )باًلیی( و ُس چه از جسمانیت و ملكوت عُ متعال در آن است از انس و فرشتگان و جن، و آنسبحان و 

 های مورد نیاز آن کدام است؟ )پایینی( در آن است. اگر غرض این باشد، شرایط و شایستگی

حيثية َملعرفة  ْه املؤ الت أضرب  ْا املثالخ فأن  إذا  ان لديك مصنع تجيد إدارته من  ل  
ََية قادرة اعطَجهةخ فهو يحتاج إلى معرفة  يفية اإلدارة َاأل ََخصَ ََالحهاخ َيحتاج إلى شَ ل َإصَ

يخلفك يف املصََنعخ   اً على التعامل مع العمال يف املصََنعخ َاآلن إذا أردت أن تضََع يف مكانك شََخَصَ 
حب فأن  تختار صَاحب الكفاءة َالشَخصَية املؤ لة للتعامل مع العمال يف املصَنعخ َإذا  ن  صَا

لكي تكون   َشخصَية مثالية أيضَاًخ أَ يقرب من ذلك اذ اً نك َستختار َشخصَ ََشخصَية مثالية ف
 حالة املصنع يف حال إدارتك له َيف حال إدارة خليفتك َاحدة.

کسی را بیابی  دو بخواهی دزنم: اگر شما کارگاهی داشته باشیها مثالی میبرای درک کردن این شایستگی
ها و رفع ایرادها را اداره نماید، این شخص باید چگونگی اداره کردن، از کار افتادن که از هر حیث و نظر آن را

بداند، همچنین باید شخصیتی داشته باشد که او را قادر به تعامل با کارگران در کارگاه نماید. اکنون اگر شما 
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ایستگی و شخصیتی شما کسی که دارای چنین ش ددرکارگاه بگماری انشخصی را به جانشینی خودت دبخواهی
، و اگر شما دارای خصوصیت خاصی باشی دکنیی تعامل با کارگران کارگاه نماید، اختیار میکه او را شایسته

کنی که همان خصوصیت یا نزدیک به آن را نیز داشته باشد تا وضعیت اداره کردن کارگاه شخصی را انتخاب می
 جا توسط جانشین شما باشد.دن آنتوسط خود شما همانند وضعیت آن در حالت اداره کر 

ََه فََمن  نا ف ََتخلف خليفة عنه يف أرضََ ََلحانه َتعالى عندما يسََ نه يجعل خليفته َن اهلل سََ
ََجهه يف  يتصََف بصََفاته سََلحانه َتعالىخ ألنه القادر على  ل يشءخ فيكون خليفته صََورة له

ََول اهلل   ََيخ قال رسََ ََماءه الحسََ ََلم(خلقهخ َأسََ ََل  اهلل علیه َ  له َ سََ )إن اهلل خلق  دم على :  )صََ
  .(1)صورته(

گمارد، او که خلیفه و جانشینی را از جانب خود بر زمین برمیبه این ترتیب خداوند سبحان و متعال هنگامی
صف که او بر هر چیزی توانا است. پس خلیفه و نماید؛ چرابه صفات خودش سبحان و متعال می و آراسته را متَّ

  )صلی الله علیه و آله و سلم(شود. پیامبر خدااو می های ُحسنایاسمخلقش و نیز  جانشین او  وجه او در میان  
 . (٢)﴾ خداوند آدم را بر صورت خود آفرید ﴿: فرمایدمی

َََفاَتهخ  ََلحَاَنه َتَعالى َصََ َََماء اهلل سََ َليكون الخليَفة  ََْلك يجَب أن يكون َفانَياً يف أسََ
 :إرادة اهلل سََلحانه َتعالىخ  ما يف الحديث القديس َإرادته  خ فيكون أمره أمر اهللخ َفعله فعل اهلل
الفرائض  الوفَية لي  -)ف يزال عَلدي يتقرب إليس َب ََمعي( -أي َب أي   (3) حىت يكون َيدي َعيين َسََ

 .حىت يكون أنا يف الخلق

رمان گونه باشد، باید در اسما و صفات خداوند سبحان و متعال فنا گردد تا فجانشین این  که خلیفه وبرای این 
طور که در ی خداوند سبحان و متعال باشد، هماناراده ،ی اوعملكرد خدا و اراده ،او فرمان خدا و عملكرد او

جا تا آن  ـیعنی با وًلیت منـشود  ام همچنان با انجام واجبات به من نزدیک میبندهحدیث قدسی آمده است: »
 جا که »من« در میان خلق شود. آنیعنی تا  (4)؛«شودکه دست من، چشم من و گوش من می

 
 . 134: ص 1أصول الكافي : ج -1
 . 134ص  1اصول کافی: ج  -٢
.100/ سؤال رقم ) 3إلی هذا الحدیث القدسي والتفصیل في المتشابهات : ج )علیه السالم(سبقت اْلشارة منه  -3  ( ، وغیره أیضاا
 و همچنین سایر موارد، ارایه گردید. 100ی پرسش شماره 3به این حدیث قدسی و تفصیل آن در متشابهات: ج  ای از ایشانتر اشارهپیش  -4
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)إن رَح املقرب تصََعد إلى اهلل فيخاطله اهلل سََلحانه َتعالى فيقول: أنا حي :  َ ما يف الحديث
ََء  ن  ََء  ن فيكون َقد جعلَتك تقول لليشََ ف أموت َقد جعلَتك حَياً ف تموتخ أنا أقول لليشََ

 .(1)فيكون(

ب به سو همان رود. خداوند سبحان و متعال او را ی خداوند باًل میطور که در حدیث آمده است: »روح مقرَّ
میری، من به ای گردانیدم که نمیمیرم و تو را زندهای هستم که نمیفرماید: من زندهدهد و میخطاب قرار می

 (٢)«.شودای گردانیدم که به چیزی بگویی باش، میشود و تو را به گونهگویم باش، میچیزی می

ََتخلفَهخ َقَائمَ  لغرض من الخالفَة فَأقول:نعود إلى اخ َاآلن ََورة ملن اسََ  اً إذا  َان الخليفَة صََ
أي غائب عن اإلدراك َالتحصَيل َإف فهو الشَا د  اًخبمقامه يف أرضَهخ َإذا  ان صَاحب األرض غائل

ََتخلفَه  ََورة لَهخ فتكون معرفَة الخليفَة  ي معرفَة من اسََ الغَائَبخ َإذا  َان خليفتَه  و صََ
 و الغرض الحقيقي من الخالفةخ املسََتلطن للغرض األَل َ و قيام   املمكنةخ ألنه صََورة لهخ َ ْا

عرفة َالعلم الحقيقيخ فلاألنَياء َالرسََََل ُعرف اهللخ قال تعالى: الخليفة بمقام املسََََتخلفخ َ و امل
ُلُدَنِ ﴿ نرَس ِإفس ِلَيعر ِ

األر ََ ُ  الرِجنس  َما َخَلقر  أي ليعرفون. خ(3)﴾ََ

گویم: اگر خلیفه و جانشین بازتاب کسی باشد که او را گردیم و میجانشینی بازمیاکنون به هدف اصلی از 
عنی غیبت از درک د یبه جانشینی گمارده است و قائم به مقام او در زمینش باشد و اگر صاحب زمین، غایب باش

او باشد، بنابراین برای    وجهیو اگر خلیفه و جانشین او    باشدشدن و در دسترس بودن، وگرنه او شاهد غایب می
 وجهیباشد؛ چرا که او ی او میپذیر برای شناخت و معرفت گمارندهشناخت و معرفت جانشین تنها راه امكان

باشد که در پس غرض نخستین نهفته است و آن، قائم برای او است و این همان غرض حقیقی از جانشینی می
باشد. و این، همان شناخت و معرفت و علم حقیقی می  شدن خلیفه و جانشین به مقام گمارنده )مستخِلف( است

و انس را جز برای پرستش   جن  ﴿فرماید:  میی پیامبران و فرستادگان، خداوند شناخته شد. حق تعالی  به وسیله
 ؛ یعنی تا مرا بشناسند. (4)﴾ امخود نیافریده

 
 ( .1٢7اْلشارة إلی هذا الحدیث القدسي في إجابة سؤال رقم )، وقد تقدمت 376ص 90بحار األنوار : ج  -1
 گردید. 1٢7ی ای به این حدیث قدسی در پاسخ پرسش شماره، و همچنین اشاره376ص  90بحار اًلنوار: ج  -٢
 .56الذریات :  -3
 . 56ذاریات:  -4
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َماِئِهم ﴿َقال تعالى:  سَر
َ
ُهمر ِبأ نر َِ
نر
َ
فهم باألسَماء  خ(1)  ﴾َقاَل َيا  َدُم أ فعلس ََم  دم خليفة اهلل املالئكة َعرس

السَالم على محال معرفة )  اإللهيةخ فاملالئكة ُخِلقوا من أسََماء اهلل سََلحانهخ َيف الزيارة الجامعة:
 .(2) (اهلل

آگاه کنها را از نام: ای آدم! آنگفت ﴿ فرماید:و نیز می ی خداوند به بنابراین آدِم خلیفه . ( 3)﴾هایشان 
اند. در های خدای سبحان آفریده شدهها شناساند، و فرشتگان از نامهای الهی را به آنفرشتگان آموخت و نام

 (.های شناخت و معرفت خداوندسالم بر جایگاه) (4)زیارت جامعه آمده است: »السالم علی محال معرفة الله«

****** 

 چیست و چگونه بر آنان مشتبه شد؟  )علیه السالم(حضرت عیسی: داستان ۱۷۹پرسش 

ِلِهمر ِإنسا ﴿  ؟ َ يف شَََله لهم بقوله تعالى:)علیه السَََالم(: ما  ي قصَََة عيىسَََ ۱۷۹  /سَََؤال َقور ََ

َلِكنر   ََ َلُلوُه  َما صَََ ََ َما َقَتلُوُه  ََ  ِ وَل اّللس َيَم َرسََُ يَح ِعيىسَََ ابرَن َمرر َسََِ
َتَلُفوا َقَتلرَنا املر يَن اخر ِْ

ِإنس الس ََ َه َلُهمر  لِّ شََُ
َما َقَتلُوُه َيِقيناً  ََ نِّ  َلاَع الظس هُ َما َلُهمر ِبِه ِمنر ِعلرٍم ِإفس اتِّ  ؟  (5)﴾ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمنر

و نیز ﴿چیست و چگونه طبق فرمایش حق تعالی بر آنان مشتبه شد؟   )علیه السالم(داستان حضرت عیسی
 و بر که آنان مسیح را نكشتندی خدا را کشتیم؛ و حال آنکه گفتند: ما مسیح پسر مریم فرستادهبه آن سبب 

کردند، خود در تردید بودند و ی او اختالف میکه دربارهدار نكردند بلكه امر بر ایشان مشتبه شد. هر آینه آنان
 ( 6).﴾به یقین نكشته بودندکه تنها پیرو گمان خود بودند و عیسی را به آن یقین نداشتند جز آن

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

 
 . 33البقرة :  -1
 الزیارة الجامعة / مفاتیح الجنان. -٢
 . 33بقره:  -3
 ت جامعه ـ مفاتیح الجنان.زیار  -4
 . 157النساء :  -5
 . 157نسا:  -6
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إف يهوذا الْي دل   يف الليلة اليت رفع فيها َاعد حوارييهخ فحضَََرَا عنده  )علیه السَََالم(عيىسَََ 
خ فقد ذ ب إلى املرجع األعلى لليهودخ َقايضََه على تسََليم )علیه السََالم(  علماء اليهود على عيَسَ 

 لهم.  )علیه السالم(عيىس 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
ی دیدار گذاشت. همه به جز ده، با حواریون خود وعمرفوع شددر شبی که   )علیه السالم(حضرت عیسی

هدایت کرد در پیشگاه او حاضر شدند. یهودا به سراغ   )علیه السالم(یهودا که علمای یهود را به مكان عیسی
 به آنان، با او معامله نمود. )علیه السالم(مرجع اعالی یهود رفت و بر سر تسلیم کردن عیسی

ََف اللَيل أن َنام الحواريونخ َبقي ع ََ َ َان بَعد منتصََ ََالم(يىسََ خ فرفَعه اهللخ َأنزل )علَیه السََ
)علیهم خ َ ْا الشَيه  و من األَصياء من  ل محمد)شَيهه الْي صلب َقتل(خ فكان درعاً له َفداءً 

 .)علیه السالم(خ ُصلب َُقتل ََتحمل العْاب ألجل قضية اإلمام املهدي السالم( 

باقی ماند، خداوند او را مرفوع نمود سالم()علیه ال   پس از نیمه شب که حواریون خوابیدند و حضرت عیسی
شد و  )علیه السالم( )باًل برد( و شبیه او را که به دار آویخته و کشته شد، فرو فرستاد. او سپر و فدایِی عیسی

، )علیه السالم( ی امام مهدیباشد؛ او به خاطر قضیهمی  )علیهم السالم(این شبیه، از اوصیا از آل محمد
 و عذاب را به جان خرید. مصلوب و کشته شد

لم يصلب َلم يقتلخ بل ُرفع فنجاه اهلل من أيدي اليهود َعلمائهم الضالني   )علیه السالم(َعيىس  
َما َقَتلُوُه ﴿املضََلني )لعنهم اهلل(خ قال تعالى:   ََ  ِ وَل اّللس َيَم َرسََُ يَح ِعيىسَََ ابرَن َمرر ََِ َس

ِلِهمر ِإنسا َقَتلرَنا املر َقور ََ

َما َصَلُلوهُ  َه َلُهمر ََ َلِكنر ُشلِّ ََ  ﴾ .  

بلكه رفع شد و خداوند او را از دست یهود و علمای  ؛و کشته نشد مصلوب   )علیه السالم(حضرت عیسی
و نیز به آن سبب که ﴿فرماید: شان که خداوند لعنتشان کند،  نجات داد. حق تعالی میکننده گمراه و گمراه

دار نكردند بلكه  که آنان مسیح را نكشتند و بری خدا را کشتیم؛ و حال آنگفتند: ما مسیح پسر مریم فرستاده
کردند، خود در تردید بودند و به آن یقین نداشتند ی او اختالف میکه دربارهشان مشتبه شد. هر آینه آنانامر بر ای
 .﴾که تنها پیرو گمان خود بودند و عیسی را به یقین نكشته بودندجز آن
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ََْي علي بن إبرا يم عن أبي جعفر  ََالم(َيف الرَاَية يف تفسََ َ خ )علَیه السََ )علَیه   َقال: )إن عيَسََ
 َعد أصََحابه ليلة رفعه اهلل إليه فاجتمعوا عند املسََاءخ َ م اثنا عشََر رجال فأدخلهم بيتاً   السََالم(

ثم خرج عليهم من عني يف زاَية اللي  َ و ينفض رأسََََه من املاءخ فقال إن اهلل رافعي إليه السََََاعة 
َمطهري من اليهود فأيكم يلقي عليه شََلحي فيقتل َيصََلب َيكون معي يف درجيت قال شََاب 

 ...أنا يا رَح اهلل قال فأن  ُ َو ذا منهم 

)علیه  روایت شده است که فرمود: »عیسی )علیه السالم( جعفردر روایتی در تفسیر علی بن ابراهیم از ابو
 کههنگام یارانش را وعده گذاشت؛ در حالی در شبی که خداوند او را به سوی خودش باًل برد، شب  السالم(

ها خارج کرد در ای برای آنای داخل کرد. سپس در ُکنج خانه چشمهها را به خانهبودند. آنها دوازده مرد آن
برد و از یهود پاکم ریخت و فرمود: خداوند در این ساعت مرا به سوی خودش باًل میکه بر سرش آب میحالی

درجه د و با من همشوگرداند. کدامین شما شبح من بر وی خواهد افتاد، کشته و به صلیب کشیده میمی
 گردد؟ جوانی از بینشان گفت: من، ای روح خدا. فرمود: تو همانی.... می

ََالم(ثم َقال  ََ : )علَیه السََ ََالم(إن اليهود َجاءت يف طَلب عيىسََ َأَخَْا  …من ليلتهم   )علَیه السََ
 .(1) فقتل َ صلب( )علیه السالم(الشاب الْي ألقي عليه شلح عيىس 

آمدند.... و آن جوان  )علیه السالم( فرمود: یهود در همان شب در طلب عیسی السالم()علیه  سپس امام
 ( ٢)بر وی افتاده بود را گرفتند، کشتند و به صلیب کشیدند«.  )علیه السالم(که شبح عیسی

ََالم(َفاإلَمام الَلاقر  ََر(خ بينَما اَلْين َجا )علَیه السََ َا من الحواريني  م ؤيقول: )اجتمع اثَنا عشََ
ََر( ََ خ فيهوذا لم يأتِ )أحد عشََ ََلِّم عيىسََ ََالم(خ بل ذ ب إلى علماء اليهود ليُسََ خ َ ْا من )علیه السََ

املتواترات اليت ف تنكرخ فالثاني عشر الْي جاء أَ قل الْي نزل من السماءخ  و الويص من  ل محمد 
 .الم()علیه السخ الْي ُصِلَب َُقِتَلخ بعد أن ُشِلَه بصورة عيىس )صل  اهلل علیه َ  له َ سلم( 

که آن تعداد از حواریون که آمده بودند فرماید: »دوازده نفر گرد آمدند« در حالیمی )علیه السالم( امام باقر
 هام آنرا تسلی )علیه السالم( »یازده تن« بودند و یهودا نیامده بود بلكه به نزد علمای یهود رفته بود تا عیسی

توان گفت از آسمان نازل شد، باشد. نفر دوازدهمی که آمد یا مینمیکند؛ این از موارد متواتر است و قابل انكار 

 
 .473، قصص األنبیاء للجزائري : ص337 –  336ص 14، بحار األنوار : ج103ص 1تفسیر القمي : ج -1
 . 473؛  قصص اًلنبیا جزایری: ص 337و  336ص  14؛  بحار اًلنوار: ج 103ص  1تفسیر قمی: ج  -٢
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گردید، به صلیب  )علیه السالم( که شبیه عیسیبود که پس از آن )علیهم السالم( یكی از اوصیا از آل محمد
 و کشته شد. اندهکش

ََلقتين(خ َيف إنجيل مىت ََلله  ي: )إيلياخ إيليا ملا شََ   …: )َ ان   خر  لمات  ْا الويص عند صََ
ََر  ََوع صَ ََوت يسَ ََلقتين ملا  إيلي إيلي  عظيم بصَ  الواقفني من  فقوم.  تر تين ملاذا  إلهي إلهيخ أي  شَ
ََمعوا مَل ا  َناك خلصَََََه. ي إيلَيا َيأتي َ ل لنرى أترك فَقالوا الَلاقون َأَما …َنه يَنادي إيلَيا إخ َقالوا: سََ

 فصر  يسوع أيضاً بصوت عظيم َأسلم الرَح. 

راند »ایلیا، ایلیا، چرا ترکم نمودی« ه شدنش بر زبان میاندآخرین کلماتی که این وصی هنگام به صلیب کش
الهی  ایلی لما َشَبْقتنی؛ یعنی گفت: ایلی زده صدا بلند آواز به یسوع 46باشد. در انجیل متی آمده است: »می

گفتند:  دیگران و  49خواند....  برخی حاضران وقتی شنیدند گفتند او الیاس را می   47ا ترک کردی؟  الهی چرا مر 
 نمود.  تسلیم را روح زده، صیحه بلند آواز به یسوع باز 50برهاند  را آید تا اومی الیاس آیا ببینیم تا بگذار

َإذا حجاب الهيكل قد انشَق إلى اثنني من فول إلى أسَفل. َاألرض تزلزل  َالصَخور تشَقق  
 انتهى.  (1)(…

 (٢)گردید....«. شكافته هاسنگ و متزلزل زمین و شد پاره پا تا سر ی هیكل ازپرده ناگاه که 51

اذا أَالحقيقَة  ََارى ن ترجمَة الكلمَات اليت قَالهَا  كَْا: )يَا علي يَا علي مَل أنزلتين(خ َالنصَََ
 يسجمونها  كْا )إلهيخ إلهي ملاذا تر تين(  ما تَني لك من النص السابق من اإلنجيل.

 فرستادی؟« باشد: »ای علی! ای علی! چرا مرا فروی کلماتی که بر زبان آورد چنین میدر حقیقت ترجمه
را به »الهی! الهی! چرا مرا ترک  شود  مسیحیان آنکه از متن پیشین از انجیل چنین دریافت میطورهمان

  کنند،کردی؟« ترجمه می

 َاإلنزال أَ اإللقاء يف األرض من السماء قريب من السك.

 
 .٢7/إنجیل متی : إصحاح  -1
 . ٢7انجیل متی: اصحاح  -٢
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 باشد.فرستادن یا انداختن از آسمان به زمین، نزدیک به »ترک کردن« می و فرو

اهلل سَََلحانه َلم يقل  ْا الويص  ْه الكلمات جهاًل منه بسََََب اإلنزالخ أَ اعساضَََاً على أمر 
َتعالىخ بل  ي سََؤال يسََتلطن جوابهخ َجهه إلى النا : أي افهموا َاعرفوا ملاذا نزلُ  َملاذا صََلَُ خ 
عيد نفس السَََؤالخ فَذا رأيتم الرَمان )أَ 

ُ
َملاذا ُقتلُ خ لكي ف تفشَََلوا يف افمتحان مرة أخرىخ إذا أ

ونهمخ فَسأ ون يف تلك األرض فهْه أَشلا هم( يحتلون األرضخ َعلماء اليهود )أَ أَشلا هم( يدا ن
سََََنة اهلل اليت تتكررخ فخَْا عربتكم َانصََََرَني إذا جئ  َف تشََََار وا مرة أخرى يف صََََليب 

 َقتلي.

شدنش یا از روی اعتراض بر فرمان  فرستاده این وصی این کلمات را به دلیل جهلش نسبت به علت فرو
ی است که پاسخ را در بطن خود نهان دارد و خطابش به بلكه این پرسش بر زبان نراند،خداوند سبحان و متعال 

آگاه باشید که چرا من فرو فرستاده شدم، چرا به دار آویخته شدم و چرا کشته شدم مردم می باشد؛ یعنی بدانید و 
گاه که دیدید رومیان )یا ال تكرار شد، در امتحان شكست بخورید؛ آنؤبار دیگر که همین ستا مبادا یک
کنند و ها سازش میآنان( زمین را به اشغال خود درآورند و علمای یهود )یا همانندهای آنان( با آنهمانندهای 

ت الهی است که تكرار می شود، عبرت گیرید و مرا وقتی آمدم یاری کنید من بر این زمین خواهم بود و این سنَّ
 و بار دیگر در به دار آویختن و به قتل رسانیدنم مشارکت نكنید! 

ََُ  َتحمَلُ  العْاب  َان ي ل ََُ ََؤال اللنيس لكَل َعاَقل نقي الفطرة: صََ رَيد أن يقول يف جواب السََ
ََغرىخ قَياَمة اإلَمام املَهدي  ََالم(َإَ اَنات علَماء اليهودخ َُقتَلُ  ألَجل القَياَمة الصََ خ َدََلة )علَیه السََ

 الحق َالعدل اإللهي على  ْه األرض.

سخش روشن است، بگوید: من به صلیب کشیده سرشتی پاخواهد با این پرسش که برای هر عاقل پاکاو می
ل کردم و به خاطر قیامت صغری، قیامت امام مهدیشدم و آزار و اهانت  )علیه السالم(  های علمای یهود را تحمَّ

 کشته شدم. و دولت حق و عدل الهی بر روی این زمین

د؟  َان يجَيب ََ ْا الويص عَندَما سََََأَله علَماء اليهود َالَحا م الرََماني: َ ل أَن  َملَِك اليهو
أنََ  قلََ خ أَ  م يقولونخ أَ أنتم تقولونخ َلم يقََل نعمخ جواب غريََب على من يجهََل الحقيقََةخ 

 َلكنه اآلن توضح. 
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گوید: پرسد: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ در پاسخ میکه علمای یهود و حاکم رومی از این وصی میو هنگامی
که حقیقت را نداند پاسخی گوید آری؛ که برای کسیگویید. او نمیمیگویند، یا شما  ها میطور گفتی، یا آنتو این

 آور؛ اما اکنون آشكار و واضح گردید. است غریب و شگفت

الْي رفعه اهللخ َ و الشََََيه   )علیه السَََالم(فلم يقل: نعمخ ألنه ليس  و َمِلك اليهودخ بل عيىسَََ  
 . )علیه السالم(الْي نزل لُيصلب َُيقتل بدفً عن عيىس 

بود که خداوند او را باًل برد و   )علیه السالم(زیرا او پادشاه یهود نبود بلكه پادشاه یهود، عیسی ؛او نگفت آری
 مصلوب و به قتل رسیده شود.  )علیه السالم(است که فرود آمد تا به جای عیسی یشبیههمان  او 

 من اإلنجيل:  -بعد أن الُِقَي عليه القلض  -َ ْا نص جوابه 

ََيح  )َفأَجاب ََتحلَفك َباهلل الحي أن تقول لَنا َ ل أَن  املسََ َقال َله  خرئيس الكهَنة ََقال َله اسََ
ََوع: أن  قل    ََوع فوقف …خ )(1)(…يسََ ََأله  الوالي أمام يسََ ِلك اليهود فقال له مَ  أأن   قائالً  الوالي  فسََ
ََوع: أَن  تقول    …خ )(3) (… تقول أَن  َله ََقال َفأَجاب  اليهود مَلك أَن  بيالطس فسَََََأَله …خ )(2)(…يسََ

ثم دخل بيالطس أيضَاً إلى   33…خ )(4)(…قال لهم انتم تقولون إني أنا  و ف املسَيح  أفأن   الجميع  فقال
ََوعخ ََقال َله أَن  مَلك اليهود.   ََوع أمن ذاَتك تقول َ ْا أم  خرَن  34دار الوفَية َدَعا يسََ أَجاَبه يسََ

إلي. ماذا فعل .  أجابه بيالطس ألعلي أنا يهودي. أمتك َرؤسَاء الكهنة أسَلموك  35قالوا لك عين.  
أجاب يسَََوع مملكيت ليسَََ  من  ْا العالم. لو  ان  مملكيت من  ْا العالم لكان خدامي  36

لسم إلى اليهود. َلكن اآلن ليسَََََ  مملكيت من  َنا.  َََ سََ
ُ
فَقال َله بيالطس  37يَجاَ دَن لكي ف أ

  إلى العالم ألشََهد أفأن  إذا َمِلك. أجاب يسََوع أن  تقول إني ملك. لهْا قد َلدت أناخ َلهْا قد أتي
 .(5)(…للحق 

 باشد:می که دستگیر شدس از آنل پاین متن پاسخ او از انجی

 
 . ٢6إنجیل متی : إصحاح / -1
 . ٢7إنجیل متی : إصحاح / -٢
 .15إنجیل مرقس : إصحاح / -3
 . ٢٢إنجیل لوقا : إصحاح / -4
 . 18إنجیل یوحنا : إصحاح / -5
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 مسیح آیا تو که بگو را ما دهممی خدای حیَّ قسم به را گفت: تو وی کرده، به روی کهنه .... رئیس 63»
 او والی از بود. پس ایستادهوالی  حضور عیسی در 11» (1)،گویی....«می تو وی گفت: یسوع به 64هستی؟ 
پیالطس از او  ٢»....  ( ٢)،گویی!....«می گفت: تو عیسی به او هستی؟ یهود پادشاه تو گفت: آیا پرسیده،

».... همگان گفتند: آیا تو مسیح  (3)،گویی....«پرسید: تو پادشاه یهود هستی؟ او پاسخ داد و به او گفت: تو می
 خانهدوباره دیوان پیالطس پس  33»....    (4)،گویید که من او هستم....«ها گفت: شما میهستی؟ مسیح به آن

 خود از را این تو داد: آیا جواب  او عیسی به  34هستی؟ یهود پادشاه تو : آیاگفت او به طلبیده، عیسی را و شد
ت تو من داد: مگر جواب پیالطس  35گفتند؟ تو به ی مندرباره دیگران گویی یامی  و یهودی هستم؟ امَّ

ق به این دنیا   36ای؟کرده کردند. چه تسلیم من به را تو رؤسای کهنه عیسی پاسخ داد: پادشاهِی من متعلَّ
 نشوم. ولی اکنون تسلیم یهود به جنگیدند تامی خادمان من بود،می جهان این از پادشاهِی من نیست. اگر

 داد: تو عیسی جواب  هستی؟ پادشاه تو گفت: مگر او به پیالطس 37نیست.  جهان این از من پادشاهی
لد رای این منهستم. ب پادشاه گویی کهمی  راستی شهادت  تا به آمدم به این جهان به این جهت و شدم متوَّ

 (5)دهم....«.

َ الويص  ل نزل إليهَا إلنجَاز أَيف  َْا النص األخْي بنيس ك الزمَانخ َب ه ليس من أ َل األرض يف ذَل َن
 َ ََالم(   مهمة َ ي فداء عيَسَ ََ  من  ْا )علیه السَ خ حيث ترى أن  ْا الويص يقول: )مملكيت ليسَ

 .العالم(خ )َلكن اآلن ليس  مملكيت من  نا(خ )َلهْا قد أتي  إلى العالم ألشهد للحق(

سازد که از اهل زمین در آن زمان نیست بلكه برای انجام مأموریتی در آن در این متن اخیر، وصی روشن می
که این وصی بینی باشد، و شما میمی )علیه السالم( فرود آمده است و آن، فدا شدن برای حضرت عیسی

ق به این دنیا نیست«، »ولی اکنونمی به این  نیست« و »و جهان این از من پادشاهی گوید: »پادشاهِی من متعلَّ
 دهم«. راستی شهادت تا به آمدم به این جهان جهت

ََزل عيسَ )صَل  اهلل علیه َ  له َ سَلم(عن رسَول اهلل  عند   )علیه السَالم(ابن مريم   : )قال ينََََ
بني مهرَدين َ ما ثوبان أصفران من الزعفرانخ أبيض الجسمخ أصهب الرأ خ أفرل انفجار الصلح ما
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ََه يقطر د َناً  ََعرخ  أن رأسََ ََلَيب َيقَتل الخنزير َيهَلك الدجال الشََ ََر الصََ خ بَيده حربةخ يكسََ
َيقلض أموال القائم َيميشَ خلفه أ ل الكهفخ َ و الوزير األيمن للقائم َحاجله َنائلهخ َيََسن 

 .(1) ()علیه السالم(ألمن من  رامة الحجة بن الحسن يف املغرب َاملشرل ا

در هنگام شكافته شدن  )علیه السالم( روایت است: »عیسی  )صلی الله علیه و آله و سلم(از رسول خدا
آید؛ دو لباس زرد رنگ از زعفران؛ بدنش سفید، موی سرخ و بور و فرق ی زرد فرود میصبح میان دو جامه

کشد و شكند، خوک را میای در دست دارد که صلیب را میوسطش باز شده و بر سرش روغن زده است. نیزه
ال را به هالکت می ستاند. پشت سر او اصحاب کهف قرار دارند. او وزیر و دست میرساند و اموال قائم را بازدجَّ

ت بن الحسنراست قائم و پرده ت  )علیه السالم( دار و نایب او است و از کرامت حجَّ در شرق و غرب عالم امنیَّ
   (٢)سازد«.را برقرار می

ء َتصََْي األمور َيعود دار امللك إلى الزَرا …):  )علیه السََالم(َعن أمْي املؤمنني علي بن أبي طالب  
ََهر  َََعة أشََ ََفَياني فْي َب يف األرض تسََ ََورى من غَلب على يشء فعَلهخ فعَند ذَلك خرَج السََ شََ
يسومهم سوء العْاب فويل ملصر ََيل للزَراء ََيل للكوفة َالويل لواسن  أني انظر إلى َاسن 
ََفياني َيقل الطعام َيقحن النا  َيقل املطر فال أ رض َما فيها مخرب يخرب َعند ذلك خرَج السََ

تنَ  َف سَََماء تنََََََََزلخ ثم يخرج املهدي الهادي املهتدي الْي يأخْ الراية من يد عيىسَََ بن مريم 
…)(3). 

روایت شده است که فرمود: ».... و حكومت به زورا  )علیه السالم( المؤمنین علی بن ابی طالباز امیر
شود هنگام سفیانی خارج میچه غالب شود، همان کند. در آنکه بر هرشود و هرگردد و امور، شورایی میبازمی

چشاند. پس وای بر مصر، وای بر زورا، وای بر کوفه ها را عذابی دردناک میشود و آنو ُنه ماه در زمین سوار می
دهد. آری در ای خبر مینگرم؛ در آن، خبر دهندهچه در آن است، میی بر واسط! گویا من به واسط و آنو وا

بارد، گیاهی در شوند، باران کم میشود، مردم دچار قحطی میکند، غذا کم میآن هنگام سفیانی خروج می
که پرچم را از دست شود؛ کسیمیگِر هدایت شده خارج  بارد. سپس مهدِی هدایتروید و آسمان نمیزمین نمی

 (4)ستاند....«.می  )علیه السالم(عیسی بن مریم
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لم يصََلب َلم يقتلخ بل الْي صََلب   )علیه السََالم(َتوجد أحاديث  ثْية تدل على أن عيىسََ 
 .)علیه السالم(َقتل  و شَيه عيىس 

کشیده و کشته نشد بلكه به صلیب  )علیه السالم( دهد عیسیشود که نشان میاحادیث بسیاری یافت می
 باشد.می  )علیه السالم(که بر صلیب رفت و کشته شد، شبیه عیسیکسی

بمدرعة من صوف من    )علیه السالم(ريم  َرفع عيىس ابن م : )قالخ  )علیه السالم(عن أبي علد اهلل   
ألق عنك   َمن خياطة مريمخ فلما انتهى إلى السماء نودي يا عيىس بن مريم   )علیها السالم(غزل مريم  
 .(1)زينة الدنيا(

 با لباسی از پشم که مریم )علیه السالم( روایت شده است که فرمود: »عیسی )علیه السالم( از امام صادق
گاه که به آسمان رسید ندا آمد: ای عیسی بن مریم! زینت ریسیده و دوخته بود صعود کرد. آن )علیها السالم(
   (٢)دنیا را بَیفكن«.

ِلَه أمر أحد من أنَياء اهلل َحججه قال:خ  )علیه الَسالم(َعن الرضَا   للنا   )علیهم الَسالم(    )ما َشُ
 َ ََالم(بن مريم   إف أمر عيَسََ َََماء  ََحدهخ ألَنه رفع من األرض حَياً   )علَیه السََ َُقلض رََحه بني السََ

ُ ي﴿إليه رَحه َذلك قوله عز َجل:  َاألرض ثم رفع إلى السََََماء َرد   ا ِعيىسََََ ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك ِإذر قاَل اّللس
راِفُعَك ِإَليس  ََ﴾ (3)) (4).  

آور نشد هههایش برای مردم شبکدام از انبیای الهی و حجتفرماید: »امر هیچمی )علیه السالم( امام رضا
که او زنده به آسمان رفت و روحش بین زمین و آسمان قبض شد. ؛ چرا )علیه السالم(مگر امر عیسی بن مریم

وجل می گاه که خداوند آن ﴿باشد: سپس به آسمان باًل رفت و روحش به او بازگشت و این، سخن خداوند عزَّ
  (6)«. (5)﴾برم گفت: ای عیسی! من تو را برگرفته، به سوی خود باًل می
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 .(1)لم يم  َإنه راجْع إليكم قلل يوم القيامة( السالم()علیه قال: )عيىس خ )ص(َعن النيب 

نمرد و پیش از  )علیه السالم( روایت شده است که فرمود: »عیسی )صلی الله علیه و آله و سلم( از پیامبر
 (٢)گردد«.میقیامت به سوی شما باز

ُيَصرف عنه الصلب ن عيىسَ نيب مرَسل َقد طلب من اهلل َسلحانه َتعالى أن ُيعفى َأَالَتِف ر إلى 
نزل الويص 

ُ
َالعْاب َالقتلخ َاهلل سَلحانه َتعالى ف يرد دعاء نيب مرسَلخ فاهلل اسَتجاب له َرفعه َأ

بأن ُيصرف عنه   )علیه السالم(الْي ُصلب َُقتل بدفً عنهخ َيف اإلنجيل عدة نصوص فيها دعاء عيىس 
  الصلب َالقتل.

ه داشته باشید که عیسی یامبر مرَسل )فرستاده شده( است و از خداوند سبحان و متعال پ  )علیه السالم(توجَّ
نماید که معاف شود و به دار آویخته شدن و عذاب و قتل از او برداشته شود. خداوند سبحان و درخواست می

ی کند. بنابراین خداوند دعایش را مستجاب نمود، او را باًل برد و به جامتعال دعای پیامبر مرَسل را هرگز رد نمی
 ها عیسیهای مختلفی وجود دارد که در آناو، آن وصی که مصلوب و مقتول شد را فرو فرستاد. در انجیل متن

 ب کشیده شدن و قتل از او برداشته شود.یکند که به صلدعا می )علیه السالم(

ََلي َقائالً  قليالً  تَقدم ثم …َ ي: ) َيا أبَتاه إن أمكن فلتعرب عين َ ْه  َخر على َجَهه َ َان يصََ
 . (3)(…الكأ  

 ها:ی آناز جمله
گفت: ای پدر، اگر که میکرد، در حالیسپس قدری پیش رفته، به روی زمین درافتاده و دعا می 39».... 

 (4)ممكن باشد  این پیاله را از من بگذران....«. 

ََلي لكي تعرب  قليالً   تقدم ثم…)  ََاعة إن أمكن * َقال يا َخر على األرض َ ان يصَ  عنه السَ
 .(5) (…أبا اآلب  ل شئ مستطاع لك فاجز عين  ْه الكأ  
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 36 بگذرد او از ساعت آن باشد ممكن اگر تا کرد دعا و افتاد زمین روی به رفته، ترپیش قدری و 35»... 
 (1) بگذران....«. من از را پیاله پذیر است. اینامكان برای تو هر چیزی گفت: ای پدِر پدران، پس

يا أبتاه إن شَََئ  أن ُتجز   قائالً *   َصَََلى  ر لتيه  على َجثا  حجر رمية نحو  عنهم  َانفصَََل …) 
 .(2)(…عين  ْه الكأ  

پدر، اگر تو  گفت: ای  4٢کرده  دعا و درآمد زانو به سنگی دور شده، پرتاب  مسافت به ایشان از و 41».... 
 (3)بگردان....«. من از را پیاله بخواهی این

 شَاة  مثل …اإلصَحاح الثامن  ْا النص: ) /َيف اإلنجيل أعمال الرسَل  خ سَفر إشَعيا   /َيف التوراة  
 .(…خ َمثل خرَف صام  أمام الْي يجزره  كْا لم يفتح فاه الْبح  إلى سيق

هشود: ».... همانند در تورات سفر اشعیا و در اعمال رسوًلن اصحاح هشتم چنین متنی دیده می ای به برَّ
گونه دهانش را کند، اینکه ذبحش میگاه و همانند گوسفندی ساکت و آرام در حضور کسیسوی قربان

 گشاید....«.نمی

رَسلوا  اً َ ل األنَياء َاألََصياء املرَسلني تكلمواخ لم يْ ب أحد منهم َصامت
ُ
إلى الْبحخ بل  م أ

ُيلكتوا َيعظوا النا خ َعيىس   َ  العلماء َالنا    )علیه السالم(ليتكلمواَ   خبالخصوص  م بَكس
 .اً نه ذ ب إلى الْبح صامتأَ م َعظهم فال َيصِدُل عليه 

گاه ها ساکت و خاموش به قربانیک از آنگفتند و هیچاین در حالی است که تمامی انبیا و اوصیا سخن می
 د؛ مخصوصاا حضرت عیسیها فرستاده شدند تا سخن بگویند و مردم را هشدار دهند و موعظه کنننرفت؛ آن

که وی خاموش به قربانگاه رفت بر او چه بسیار علما و مردم را هشدار و اندرز داد؛ بنابراین این )علیه السالم(
 کند!صدق نمی

 
 . 14مرقس:  -1
 . ٢٢لوقا :  -٢
 . ٢٢لوقا:  -3



 268                                                                                                                              متشاهبات)جلد چهارم(
 
 

لب َُقتل دَن أن يتكلمخ  اً بل  ْا الْي ذ ب إلى الْبح صَامت  و الويص: )شََيه عيىسَ( الْي صَُ
وا  ََلب َالقتلخ َدَن أن يتكلم مع النا . بل إذا ألح  ََرف عنه العْاب َالصََ أَ يطلب من اهلل أن ُيصََ

 عليه َسألوه بَلحاح من أن خ  ل أن  املسيحخ لم يكن يجيلهم إف بكلمةخ أن  قل .

که سخنی ، شخص وصی یعنی شبیه عیسی بود که بدون اینگاه رفتکس که ساکت و خاموش به قربانآن
بگوید یا از خدا بخواهد آزار و به صلیب کشیده شدن و قتل را از او دور کند، بر دار رفت و کشته شد. او با مردم 

انه از او پرسیدند تو کیستی، و آیا تو مسیح هستی، فقط با سخن نگفت و هنگامی که به او اصرار کردند و مصرَّ
 گویی!ها را داد: تو میعبارت پاسخ آن یک

نزل َلهخ َ و أن  
ُ
َََياً َبأمر اهللخ منَفْاً مَلا أ َََلب َالقَتل صَََََامَتاً راضََ َ كَْا ذَ ب إلى الَعْاب َالصََ

 .)علیه السالم(ُيصلب َُيقتل بدفً من عيىس 

  و به این ترتیب او ساکت و خاموش و راضی به امر خدا، به سوی عذاب و به صلیب کشیده شدن و کشته 
 )علیه السالم(که به جای حضرت عیسیشدن رفت تا فرمانی را که برای آن فرود آمده بود به انجام برساند؛ این

 بر دار و کشته شود.

َألنه أصََاًل لم يكن َقته قد حان لُْيسََل َُيللغ النا  َيتكلم معهمخ ذ ب  كْا مثل شََاة 
 تح فاه.سيق إلى الْبحخ مثل خرَف صام  أمام الْي يجزره  كْا لم يف

چرا که اساساا هنوز وقت آن نرسیده بود که او ارسال شود و مردم را تبلیغ نماید و با ایشان سخن بگوید؛ ».... 
ه گونه کند، اینکه ذبحش میگاه و همانند گوسفندی ساکت و آرام در حضور کسیای به سوی قربانهمانند برَّ

 گشاید....«دهانش را نمی

ََتفَيد  َل مؤمن أ يرَيد معرَفة الحقيَقة من َ ْا املوقفخ فَهْا اإلنسَََََان نزل إلى رجو أن يسََ
لب َُقتل َف أحد يعرفخ لم يطلب أن ُيْ ر أَ أن ُيعرفخ نزل صََامتاًخ َصََلب صََامتاًخ  األرضخ َصََُ

 َُقتل صامتاًخ َصعد الى ربه صامتاًخ  كْا إن أردتم أن تكونوا فكونوا.

مند گردد. این انسان به زمین است، از این مطلب بهرهامیدوارم هر مؤمنی که در ِپی درک و شناخت حقیقت  
، او نخواست که از او یاد شود یا ستدانکس نمیکه هیچ شد، کشته شد در حالیانده فرود آمد، به صلیب کش
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شناخته گردد. ساکت و خاموش پایین آمد، خاموش بر دار رفت، خاموش کشته شد و خاموش به سوی 
 گونه عمل کنید، چنین باشید.خواهید اینپروردگارش باًل رفت. اگر می

****** 

....« )علیهم السالم( : تفسیر این فرمایش ائمه۱۸۰پرسش  ی است در سرَّ  چیست؟ »امر ما سرَّ

 : السالم على من  من َا تدى1٨٠ /سؤال

 السالم عليكم َرحمة اهلل َبر اته..  بسم اهلل الرحمن الرحيم

عرض أ)بقية اهلل( يف األرضخ َاني   الرؤية َاملشا دة َالسفارة لََََ فقد بلغين انك تدعي .. أما بعد  
نك طلَ  أمراً أاهلل مطلع عليكخ َ ن  أفاعلم    خن لم توفق يف الجوابإن أجَ  فقد أصََََ خ ََلك أمر ف
 .ف  نفسك أمراً عظيماً َ ل   خعظيماً 

رنا الحق َحق م أ)إن :  )علیه السَََالم(  نه بلغنا عن محمد بن الحسَََن الصَََفار عن الصَََادلأاعلم  
الحقخ َ و الظا ر َباطن الظا ر َباطن اللاطنخ َ و السََر َسََر السََر َسََر املسََتسََر َسََر مقنع 

مرنا سََر مسََتسََر َسََر ف يفيده اف سََر َسََر على سََر َسََر مقنع أ: ))علیه السََالم(بالسََر(خ َعنه
 ين موضوعهما يف  تاب اهلل؟أَ بسر(خ فما معي الحديثني؟ َما تأَيلهما؟

 .َالسالم عليكم َرحمة اهلل َبر اتهخ ثَ  صدل دعواكأَأَضح حجتك 

 که ایمان آورد و هدایت یافت. کسسالم بر آن
 بسم الله الرحمن الرحیم... السالم علیكم و رحمة الله و برکاته

رسیده است که تو مدعی رؤیت و مشاهده و سفارت بقیة الله در زمین هستی، و من  خبراما بعد... به من 
که خداوند ، رستگار هستی و اگر جواب ندادی بداندهی کنم که اگر به آن پاسخرا بر تو عرضه می مسئله ای

آگاه است و تو امری عظیم طلب کرده و خود را گرفتار امری بس عظیم نموده  ای!بر تو 

ار از امام صادقبدان به ما رسیده است که آن حضرت فرمود: »امر    )علیه السالم(که از محمد بن حسن صفَّ
ما همان حق است و حقِّ حق است؛ ظاهر است و باطِن باطن است؛ سرَّ است و سرِّ سرَّ است و سرِّ پنهان شده 

ی رو  )علیهم السالم( است و سرِّ پوشیده شده با سرَّ است« و همچنین از ایشان ایت شده است: »امر ما سرَّ
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ی است که از آن خبر نمی ، و سرَّ پنهان شده، و سرَّ ی است است در سرَّ ، و سرَّ ی است بر سرَّ ، و سرَّ دهد مگر سرَّ
«. معنای این دو حدیث چیست؟ و تأویل آن ها در کتاب خدا ها چیست؟ و موضوع آنپوشیده شده با سرَّ

 کجاست؟ 

 ایت را ثابت کن! و السالم علیكم و رحمة الله و برکاته.حجت و برهانت را آشكار و راستی ادع

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 خ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني َالحمد هلل رب العاملني

خ َلكين  )علیهم السََََالم(عظيَمةخ َف يحتملَها إف أ لَها: )َ م  ل محَمد(  نيالحَديث ينحقيَقة َ ْ
 منهاخ لعل اهلل يكتب لك الهداية َمعرفة الحق َأ له من  ْا الليان. ناً أبني  لك شي

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
گری آن را هستند، کس دی )علیهم السالم( حقیقت این دو حدیث عظیم است و جز اهلش که آل محمد

ل نمی سازم تا شاید خدا از این بیان، هدایت، شناخت ای از آن را برای شما آشكار میکند؛ ولی من گوشهتحمَّ
ر گرداند.  و معرفِت حق و اهل آن را برای شما مقدَّ

ََالم(عن أبي علد اهلل   ََل  :قال  )علیه السَ ََرَن حرفاً فجميع ما جاءت به الرسَ ََلعة َعشَ )العلم سَ
ََرين حرَفاً حرَفان فلم يعرف ا لَنا  حىت اليوم غْي الحرفني َفَذا َقام َقائمَنا أخرج الخمسَََََة َالعشََ

 .(1)فلثها يف النا  َ ضم إليها الحرفني حىت يَثها سلعة َعشرين حرفاً(

چه ی آنروایت شده است که فرمود: »علم بیست و هفت حرف است و همه )علیه السالم( عبداللهاز ابو
که قائم ما قیام شناسند. هنگامیاند تنها دو حرف است و مردم تا امروز جز آن دو حرف را نمیپیامبران آورده
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میمه دهد، و آن دو حرف را نیز ضآورد و آن را بین مردم نشر میکند، بیست و پنج حرف دیگر را بیرون می
 ( 1)سازد«.کند و بیست و هفت حرف را منتشر میمی

ََلعة أالحقيقة   ََر منها )سَ ََرَن حرفاً( ُينشَ ََان معرفته  و )ثمانية َعشَ ن العلم املمكن ل،نسَ
ََرَن( ََالم(   َما يف الرَايةخ أما الَلاقي فهو ما اختص به  ل محَمد  َعشََ ََر م )علیهم السََ خ َ و سََ

نخ َ ي العلم الْي ف يتحمله إف نيب مرسََل أَ ملك عشََريالَ  ةاملسََتسََر املقنع بالسََرخ أي بالسََلع
 مقرب أَ مؤمن امتحن اهلل قلله ل،يمان. 

واقعیت آن است علمی که انسان توانایی درک و شناختش را دارد »بیست و هشت حرف« است که »بیست 
لیهم )عمختص آل محمد آن گونه که در روایت آمده است؛ بقیهشود، همانو هفت« حرف آن منتشر می

پوشیده با سرَّ است؛ یعنی بیست و هفت حرف؛ همان علمی که جز ها است که آن باشد و آن سرَّ می  السالم(
ب یا مؤمنی که خداوند دلش را به ایمان آزموده باشد، کس دیگری تاب آن را ندارد. پیامبر مرَسل یا فرشته  ی مقرَّ

ََرين(خ فال يتحملَ الأَما الحرف الَلاقي من )الثَمانَية َ ه نيب مرسََََل َف مَلك مقرب َف مؤمن  عشََ
: )يا أبا محمد إن عندنا )علیه السََالم(قال: قال أبو علد اهلل خ امتحن اهلل قلله ل،يمان. عن أبي بصََْي

ََل َف مؤمن  ََر اهللخ َعلماً من علم اهللخ َاهلل ما يحتمله ملك مقرب َف نيب مرسََ ََراً من سََ َاهلل سََ
ف اهلل ذلك أحداً غْينا َف استعلد بْلك أحداً غْينا َإن عندنا امتحن اهلل قلله ل،يمانخ َاهلل ما  ل

سَراً من سَر اهلل َعلماً من علم اهللخ أمرنا اهلل بتلليغهخ فللغنا عن اهلل عز َجل ما أمرنا بتلليغهخ فلم 
َََعاً َف أ اًل َف حَماَلة يحتملوَنه حىت خلق اهلل َلَْلك أقواَماً  خ خلقوا من طيَنة خلق  نجَد َله موضََ

َمن نور خلق اهلل منه محمداً َذريته َصََََنعهم بفضََََل  )علیهم السََََالم(  حمد َ له َذريته  منها م 
ََنع منهَا محمَداً َذريتَهخ فللغنَا عن اهلل مَا امرنَا بتلليغَهخ فقللوه َاحتملوا ذلَك  رحمتَه اليت صََ
م ]فللغهم ذَلك عَنا فقللوه َاحتملوه[ َبلغهم ذ رَنا فَماَل  قلوبهم إلى معرفتَنا ََحديثَناخ فلوف أنه 

 خلقوا من  ْا ملا  انوا  ْلكخ ف َاهلل ما احتملوه.

ب یا مؤمنی که خداوند دلش اما حرف باقی مانده از بیست و هشت حرف را حتی پیامبر مرَسل یا فرشته  ی مقرَّ
ل نمی روایت شده است که  )علیه السالم( اللهعبدآورد. از ابو بصیر از ابورا به ایمان آزموده است نیز تاب و تحمَّ

ب ای ابافرمود: » ی از اسرار خدا و علمی از علم خدا وجود دارد که نه ملک مقرَّ محمد! به خدا قسم نزد ما سرَّ
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و نه نبیَّ مرسل و نه مؤمنی که خداوند قلبش را برای ایمان آزموده است، تاب آن را ندارد. به خدا قسم که 
ف   .کس با آن به جز ما خداوند را عبادت نكرده استننموده و هیچخداوند به غیر از ما کسی را به آن مكلَّ

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 
لش را داشته باشند نیاف وجل تبلیغ کردیم و برایش محلی و اهلی و مردمی که یارای تحمَّ تیم، را از جانب خدای عزَّ

 )علیهم السالم(ی اوکه خداوند برای پذیرش آن، اقوامی را از همان طینت و نوری که محمد و آل و ذریهتا این
ی او را پدید آورد. پس چون که محمد و ذریهها را از فضل و رحمت خود پدید آورد چنانرا آفرید، خلق کرد و آن

ل کردند )تبلیغ ما به آنبلیغ کردیم، آنچه را از جانب خدا به تبلیغش مأمور بودیم تما آن ها ها پذیرفتند و تحمَّ
ل کردند(، و یاد ما به آن های ایشان به معرفت ما و به حدیث ها رسید پس دلرسید، ایشان هم پذیرفتند و تحمَّ

ل نها از آن طینت و نور خلق نمیما متمایل گشت؛ اگر آن   کردند.میشدند، اینچنین نبودند، نه به خدا آن را تحمَّ

َََمأزَا من ذَلك  ثم َقال: إن اهلل خلق أقواَماً لجهنم َالَنارخ َفأمرَنا أن نللغهم  َما بلغَنا م َاشََ
َنفرت قلوبهم َردَه عليَنا َلم يحتملوه َ َْبوا َبه ََقالوا سَََََاحر  َْابخ فطلع اهلل على قلوبهم 

خ ليكون   َأنسََََا م ذَلكخ ثم أطلق اهلل لسََََانهم بلعض الحقخ فهم ينطقون َبه َقلوبهم منكرة
ََس  د اهلل يف أرضَََََهخ َفأمرَنا َبالكف عنهم َالسََ  عن أَلَياَئه َأَ ل َطاعَته َلوف ذَلك َما ُعلَِ

ذَلك دفَعاً
  .َالكتمانخ فا تموا عمن أمر اهلل بالكف عنه َاسسَا عمن أمر اهلل بالسس َالكتمان عنه

ا تبلیغ کنیم و ما هم تبلیغ هسپس فرمود: خداوند مردمی را برای دوزخ و آتش آفرید و به ما دستور داد به آن
ل نكردند و تكذیب کردیم ولی آن ها 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 گو است. خدا هم بر دلنمودند و گفتند: جادوگر و دروغ
گویند و به دل باور ندارند، تا همان سخن، دفاعی بیان حق گویا ساخت که به زبان می زبانشان را به قسمتی از

کرد. ما مأمور برداران خدا و اگر چنین نبود، کسی در روی زمین خدا را عبادت نمیباشد از دوستان و فرمان
کس که خدا به دست برداشتن ها دست برداریم و حقایق را پوشیده و پنهان داریم. شما هم از آنایم که از آنشده

 کس که به کتمان و پوشیدگی از او دستور داده است، پوشیده دارید. از او امر فرموده است، پنهان دارید و از آن
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ََالم(َقال: ثم رفع َيده َبكى ََقال  ََرذَمة قليلون َفاجَعل محَياَنا  ):  )علَیه السََ اللهم إن  ؤفء لشََ
ََلن عليهم عدَاً   لك فتفجعنا بهمخ فانك إن أفجعتنا بهم لم تعلد محيا م َمماتنا مماتهم َف تسََ

 . (1)(أبداً يف أرضك َصلى اهلل على محمد َ له َسلم تسليماً 

کرد )به دعا( بلند نمود و که گریه میهای خود را در حالیدست )علیه السالم(راوی گفت: سپس حضرت
ها قرار ده ها و مرگ ما را مرگ آنزندگی آنبارخدایا! ایشان مردمانی اندک و ناچیزند، پس زندگی ما را  فرمود:

ط نفرما که ما را به آنو دشمنت را بر آن ها مبتال زده کنی؛ زیرا اگر ما را به غم و اندوه آنها مصیبتها مسلَّ
 ( ٢).سازی هرگز در روی زمینت عبادت نخواهی شد و درود خدا بر محمد و آل او، و سالم تامَّ خداوند بر آنان باد«

ََر قمراً ) م محَمد َ ل الالثَمانَية َ ََ ْه ََرَن حرَفاً  ي على َعدد مَنازل القمرخ أربَعة عشََ عشََ
ََن َالحسَََني َعلي َمحمد َجعفر َموىس :  محمد( يف أَل  ْه األمة )محمد َعلي َفاطمة َالحسَ

(خ َأربعة عَشر  الفً  م  ل محمد يف  خر  ْه )علیهم الَسالم(َعلي َمحمد َعلي َالحَسن َمحمد  
ََر من ََلد اإلَمام املَهدي  األَمة )َ م ا ََالم(ملَهديون افثَنا عشََ : الرسََََالة ا)مَقامَ :  ( َألَلهم)علَیه السََ

دس يف بعض  َالوفَية(خ أي منزلني من مَنازل القمر )األ َلة( فيكون من األقَمار َمن األ َلةخ َلَهْا َعُ
 الرَايات من األئمة.

مر )همان محمد و آل محمد( در باشد؛ یعنی چهارده قهای قمر میاین بیست و هشت حرف به تعداد منزل
ت که عبارت  ل این امَّ اند از: »محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین، علی، محمد، جعفر، موسی، علی، محمد، اوَّ

ت هستند و آن)علیهم السالم( علی، حسن و محمد ن یها مهدیَّ « و چهارده هالل که آل محمد در آخر این امَّ
ها دو مقام وجود دارد: رسالت و وًلیت؛ باشند که برای اولین آنمی  الم()علیه الس  گانه از نسل امام مهدیدوازده

ههای ماه )یعنی دو منزل از منزل رو ها، و از همینباشد و هم جزو هالل( و به این ترتیب، هم جزو قمرها میاهلَّ
 در برخی روایات جزو ائمه شمرده شده است.

 لهم ُمَحدث   )علیهم السََالم(  : )افثنا عشََر اإلمام من  ل محمد  )علیه السََالم(قال أبو جعفر 
 ما   عليهما السَََالمَمن َلد عليخ َرسَََول اهلل َعلي   )صَََل  اهلل علیه َ  له َ سَََلم(من رسَََول اهلل 
 . (3)الوالدان(
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ث ، همگی مُ )صلی الله علیه و آله و سلم(فرماید: »دوازده امام از آل محمدمی )علیه السالم(جعفرابو َحدَّ
)علیه و از فرزندان علی )صلی الله علیه و آله و سلم(گوید( از فرزندان رسول اللهها سخن می)فرشتگان با آن

   (1)ها هستند«.پدران آن)علیه السالم(و علی )صلی الله علیه و آله و سلم(هستند، و رسول اللهالسالم(

ََالم(َعن أبي جعفر   ََا  )علیه السَ قال: )دخل  على فاطمة عليها خ  ريعن جابر بن علد اهلل األنصَ
ََر أخر م القائم ََياء من َلد اخ فعددت اثين عشََ ََماء األَصََ ََالم َبني يديها لوح فيه أسََ )علیه    السََ

 .(2)ثالثة منهم محمد َثالثة منهم علي( السالم(

علیها )  از قول جابر بن عبدالله انصاری روایت شده است که فرمود: »َمحضر فاطمه)علیه السالم(از امام باقر
شمردم.  های اوصیا از فرزندان او بود. )آن را(که بین دستانش لوحی بود که در آن ناموارد شدم در حالی  السالم(

  (3)ها علی بود«.ها محمد و سه نفر آنبود. سه نفر آن )علیه السالم(ها قائمبودند. آخرین آن دوازده نفر

إلى الجن  )صل  اهلل علیه َ  له َ سلم(    اهلل أرسل محمداً قال: )إن  خ  )علیه السالم(َعن أبي جعفر  
خ منهم من سَلق َمنهم من بقي َ ل َيص جرت به سَنةخ َاإلنس َجعل من بعده اثين عشَر َصَياً 

على َسنة أََصياء عيىسَخ َ انوا اثين  )َصل  اهلل علیه َ  له َ َسلم( َاألََصياء الْين من بعد محمد 
  .(4)على سنة املسيح( السالم()علیه عشرخ َ ان أمْي املؤمنني 

 را به سوی جن و انسان فرستاد و )صلی الله علیه و آله و سلم(فرمود: »خدا، محمد)علیه السالم(امام باقر
تی دارد؛  آیند،ها بعداا میبعضی از آن ها قبالا بودند وبعد از او دوازده وصی قرار داد، بعضی از آن هر وصی، سنَّ

ت اوصیای عیسی ی الله علیه و آله و سلم()صلاز محمد اوصیای بعد دوازده نفر  هستند، و)علیه السالم(  بر سنَّ
ت مسیح)علیه السالم( امیرالمؤمنین بودند و    (5)است«. )علیه السالم(بر سنَّ

ََمَع  أَبا جعفر خ عن زرارة  ََالم(َقال: سََ ََر إَماَماً   )علَیه السََ ََن  يقول: )نحن اثَنا عشََ منهم حسََ
 . (6)()علیه السالم(َحسني ثم األئمة من َلد الحسني 

 
 . 7ح  531ص  1کافی: ج  -1
 . 9ح 53٢ص 1الكافي : ج -٢
 . 9ح  53٢ص  1کافی: ج  -3
 . 10ح 53٢ص 1الكافي : ج -4
 . 10ح  53٢ص  1کافی: ج  -5
 . 16ح 533ص 1الكافي : ج -6
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ها حسن فرماید: »ما دوازده امام هستیم؛ از آنمی )علیه السالم( جعفراز زراره روایت شده است: شنیدم ابا
 ( 1)باشند«.می )علیه السالم( و حسین، سپس امامان از فرزندان حسین

: إني َاثين عَشر )َصل  اهلل علیه َ  له َ َسلم(قال: )قال رَسول اهللخ  )علیه الَسالم(َعن أبي جعفر  
ََيو َبأ لَهاخ َفَذا  من ََلدي َأَن  َيا علي زر األرض يعين أََتادَ ا َجَلالَهاخ بَنا أََتد اهلل األرض أن تسََ

 . (2)ذ ب افثنا عشر من َلدي ساخ  األرض بأ لها َلم ينظرَا(

فرمود: »من و دوازده نفر از فرزندانم  الله علیه و آله و سلم( )صلیفرمود: رسول الله)علیه السالم( امام باقر
« زمین هستیم؛ یعنی میخ ی ما خدا زمین را نگه داشته است که های آن. به واسطهها و کوهو تو ای علی، »ِزرَّ

ها به آنبرد و اهالی خود را در آن فرو نبرد. وقتی دوازده نفر از فرزندان من رفتند، زمین اهل خود را فرو می
 ( 3)شود«.فرصت داده نمی

خ نجلاءخ محدثونخ قال: )قال رسول اهلل : من َلدي اثنا عشر نقيلاً خ  )علیه السالم(َعن أبي جعفر  
 .(4)( ما ملئ  جوراً   ا عدفً مفهمونخ أخر م القائم بالحق يمء

د: »از فرزندان من، دوازده َنقیب فرمو   )صلی الله علیه و آله و سلم(فرمود: رسول الله  )علیه السالم(امام باقر
ث فهیم هستند. آخرین آن)نماینده( هستند که برگزیده ها قائم )به حق( است. زمین را پر از عدل ی ُمحدَّ

 ( 5)است«. شده پر ستم از که طورکند همانمی

اهلل. شَاء  َيلقى منزل سَتجد تفصَيله يف تفسَْي سَورة التوحيد عندما يحني َقتهاخ َتنشَر إن
 على عدد حرَف العلمخ َعلى عدد محمد َ ل محمد. فهْه ثمانية َعشرَن منَزفً 

 
 . 16ح  533ص  1کافی: ج  -1
 . 17ح 534ص 1الكافي : ج -٢
 . 17ح  534ص  1کافی: ج  -3
 . 18ح 534ص 1الكافي : ج -4
 . 18ح  534ص  1کافی: ج  -5
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خواهی   که زمان آن فرا رسدی توحید هنگامیماند که تفصیلش را در تفسیر سورهاز منازل قمر منزلی باقی می
ه تعداد محمد و آل این بیست و هشت منزل به تعداد حروف علم و ب (1)شاءالله.یافت و منتشر خواهد شد ان

 باشند.می )علیهم السالم( محمد

يغيب فيه القمر )فالشَهر تسَعة َعشَرَن أَ خ يوم َبعض يوم أما ما تلقى من الشَهر فهو يوم أَ
ام الوليخ فهو ملحَمد    ثالثون(خ َيوم أَ يوم َبعض يوم أي حرف أَ حرف َبعض الحرف بحسَََََب مَق

ََالميوم فقن َلعلي ََفاطمَة  ََني يزداد بعض اليوم يوم َب عليهمَا السََ ََن َالحسََ عض يوم َللحسََ
 َ كْا لالئمة َاملهديني.

ماند، یک روز، یا یک روز و بخشی از یک روز است که در آن »ماه« )قمر( پنهان چه از ماه باقی میاما آن
شود )ماه بیست و نه یا سی روز است(، و یک روز، یا یک روز و بخشی از یک روز یعنی یک حرف، یا یک می

. برای حضرت محمد  حرف فقط یک روز  )صلی الله علیه و آله و سلم( و بخشی از یک حرف؛ براساس مقام ولیَّ
یک روز و برخی از یک روز، برای حسن و حسین بخشی از یک روز  )علیها السالم(  است، برای علی و فاطمه

 .)علیهم السالم( نیگردد، و به همین ترتیب برای ائمه و مهدیَّ اضافه می

ََلحانه إلى خلقهخ َ و  ََم املكنون املخزَنخ الْي لم يخرج منه سَ َ ْا اليوم يوم الغيلة  و افسَ
 لى. سره سلحانه َتعالى. ف يعلمه إف  و سلحانه َتعا

باشد که خدای سبحان )مكنون مخزون( می  ی ذخیره شدهاین روز، روز غیبت است و آن، اسِم پوشیده شده
باشد و کسی جز او سبحان و متعال آن را آن را به سوی خلقش خارج ننموده و سرَّ او سبحان و متعال می

 داند.نمی

يَعد َله إف يوم )حرف( الغيَلةخ أَ أَما بعض اليوم فهو: )الحجَاب اَلْي يخفق(خ َفتح ملحَمد  فلم 
ََلحانه َتعالىخ  ََم األعظمخ َ و املكنون املخزَن عنده سَ ََم األعظم األعظم أحرف من افسَ َ افسَ

 األعظم.

 
 توانید مراجعه نمایید )مترجم(.نیز ترجمه شده است، می اکنون منتشر و به فارسی ی توحید« هم کتاب »تفسیر سوره -1
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  )صلی الله علیه و آله و سلم(اما بخشی از روز یعنی »حجابی که در نوسان است« و فتح برای حضرت محمد
رود، یا حرفی از اسم اعظم که نزد خداوند سبحان و شمار نمی  چیزی جز روز )حرف( غیبت برای آن حضرت به

 باشد؛ یا اسم اعظم اعظم اعظم.ی ذخیره شده )مكنون مخزون( میمتعال پوشیده

أي   -: )فأَقفه جربائيل موقفاً فقال له مكانك يا محمد  )علیه السالم(َيف الحديث عن الصادل  
)َصل  اهلل ى مقام النيب فأَشار له بالعرَج إلى مقامه  ْا  و مقامكخ فجربائيل ف يَستطيع الوَصول إل

فلقد َقف  موقفاً ما َقفه ملك قن َف نيبخ إن ربك يصََلي. فقال: يا جربائيل  - علیه َ  له َ سََلم( 
َ يف يصَلي. قال: يقول سَلوح قدَ  أنا رب املالئكة َالرَح سَلق  رحميت غضَيب. فقال: اللهم 

ان  ما قال اهلل قاب قوسَني أَ أدنى قيل: َما قاب قوسَني أَ َ   )علیه السَالم(عفوك عفوكخ قال 
تها إلى رأسَها. قال )علیه السَالم(أدنى؟ قال  : َ ان بينهما حجاب يتءأل )علیه السَالم(: ما بني أسَ 

: زبرجد فنظر يف مثل سم اإلبرة إلى ما شاء اهلل من نور )علیه السالم(َيخفقخ َف أعلمه إف َقد قال 
  .(1)(…اهلل تلارك َتعالى  العظمةخ فقال

روایت شده است: »جبرئیل او را در موقفی متوقف نمود و گفت: بر  )علیه السالم( در حدیث از امام صادق
توانست به مقام پیامبر دست یابد، بنابراین یعنی این مقام تو است و جبرئیل نمیجای خود )باش( ای محمد ـ

ای که هیچ فرشته و پیامبری در آن َنایستاده است. ـ در جایگاهی ایستادهکند که به مقامش عروج نمایداشاره می
فرماید: سبوح قدوس، دهد؟ جبرئیل گفت: او میدهد. فرمود: ای جبرئیل، چگونه ندا میپروردگارت ندا می

 و سلم()صلی الله علیه و آله گاه پیامبرمنم پروردگار فرشتگان و روح، رحمتم بر خشمم پیشی گرفته است. آن
ْوَسْیِن ﴿طور که خدا فرموده است عرض کرد: خداوندا عفو و رحمتت را خواستارم. فرمود: و همان

َ
اَب ق

َ
َفَكاَن ق

ْدَنی
َ
ْو أ

َ
تر( گفته شد: مراد از »قاب قوسین او ادنی« چیست؟ فرمود:  میان دو )تا به قدر دو کمان، یا نزدیک ﴾أ

شد. این مطلب را نفهمیدم جز درخشید و خاموش میطرف کمان تا سر آن. و فرمود میان این دو حجابی می
سوراخ سوزن، به نور عظمت  ی خدا از میان چیزی شبیهکه فرمود: زبرجدی است. پیامبر گویی به ارادهاین

 ( ٢)گاه خداوند فرمود....«.)الهی( نگریست. آن

 
 أنظر شرح هذا الحدیث الشریف في: )أسرار اْلمام المهدي / شيء من تفسیر الفاتحة( . -1
 ی فاتحه ـ اسرار امام مهدی مراجعه نمایید.ای از تفسیر سورهبرای شرح این حدیث شریف به کتاب گزیده - ٢
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َم ِمنر  ﴿  :ََ ْا  و الفتح امللني ملحَمد  َقال تَعالى دس ا َتقََ ُ مََ ِفَر لَََك اّللس َحاً ُمِليَناً * ِلَيغر ا لَََك َفتر نََ ِإَنسا َفَتحر
دِ  َيهر ََ َك  َمَتهُ َعَلير ُيِتمس ِنعر ََ َر  خس

َ
َما َتأ ََ َتِقيماً َذنرِلَك  خ فالحجاب يخفق َيف  ٍن ف يلقى (1)﴾  َيَك ِصَراطاً ُمسر

إف اهلل الواحد القهارخ َ ْا  و غفران الْنب اللاقي مع بقاء محمد  ألنه األنا َالشخصية )اقرأ تفسْي 
  .الفاتحة َاملتشابهات لتتوضح لك مسألة الفتح امللني(

 ﴿فرماید: باشد. حق تعالی میمی ه علیه و آله و سلم()صلی الل و این همان فتح مبین برای حضرت محمد
چه پس از این باشد چه پیش از این بوده و آنایم * تا خدا گناه تو را آنما برای تو پیروزی نمایانی را مقدر کرده

ن بود و در حجاب، در نوسا . (٢)﴾برایت بیامرزد و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را به صراط مستقیم راه نماید 
)صلی الله  ی قهار و این همان بخشش گناه حضرت محمدماند جز خدای یگانهیک لحظه، چیزی باقی نمی

ت و وجود میجا است؛ چرابراست که با بقای او پا  علیه و آله و سلم( تر باشد )برای روشنکه همان »من« و هویَّ
 ی فاتحه و متشابهات مراجعه نمایید(.های تفسیر سورهی فتح مبین به کتاب تر مسالهشدن بیش

ألن الظلمَة  ي الَْنَب املغفور  ؛ف يلقى إف نور ف  لمَة فيَهخ عنَد الفتح ف يلقى إف اهللنخ إذ
ََم  ه َالحقيَقة أَ )افسََ ََفحَة َجوده خ َبَهْا ف يلقى ملحمَد خ إف الكَن ملحمَد خ أي املرفوع عن صََ

ن عنده سََلحانه أَ يوم الغيلة أَ الحرف. َيلقى األعظم األعظم األعظم( أَ افسََم املكنون املخزَ
: )لو )علیه السََالم(قال أمْي املؤمنني  خ ألن  ْا الحجاب لم يكشََف لهم  ؛آلل محمد يوم َبعض يوم

بعض اليوم يزداد َيقل  )علیهم الَسالم(  َبالنَسلة آلل محمد .(3) َشف لي الغطاء ملا ازددت يقيناً (
  .بحسب املقام َاملرتلة

ماند؛ زیرا ماند، و جز نوری که در آن هیچ ظلمتی نیست باقی نمیبنابراین هنگام فتح جز خداوند باقی نمی
است؛ یعنی برداشته شده از   )صلی الله علیه و آله و سلم(ی حضرت محمدگناه بخشیده شده ظلمت، همان

چیزی جز ُکنه   و آله و سلم(  )صلی الله علیه  ی وجودی آن حضرت، و به این ترتیب برای حضرت محمدصفحه
و حقیقت یا »اسم اعظم اعظم اعظم« یا اسم مكنون مخزون نزد خدای سبحان یا همان روز غیبت یا حرف، 

ها برداشته ماند؛ زیرا این حجاب برای آنماند. برای آل محمد یک روز و بخشی از یک روز باقی میباقی نمی
فرماید: »اگر پرده برایم برداشته شود، چیزی بر یقینم افزوده یم  )علیه السالم(المؤمنیننشده است. امیر

 
 .٢ –  1الفتح :  -1
 . ٢و  1فتح:  -٢
 .317ص 1المناقب ًلبن شهر اشوب : ج -3
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ها، افزوده یا کم بخشی از یک روز، بر حسب مقام و مرتبت آن )علیهم السالم( و برای آل محمد (1)گردد«نمی
 گردد.می

ََالم(ن غيلة اإلمام املهدي أَاعلم   ََب مقامهخ أي يوم َبعض يومخ أي ألف    )علیه السَ تكون بحسَ
لرَف ﴿  َبعض األلف سَنة:سَنة  

َ
َداُرُه أ ٍم َ اَن ِمقر ِه يِف َيور ُرُج ِإَلير ررِض ثُمس َيعر

َ َماِء ِإَلى األر َر ِمَن السَس مر
َ ُيَدبُِّر األر

َنَ  ا َتُعدُّ    .(2)﴾َسَنٍة ِممس

عنی باشد؛ یعنی یک روز و بخشی از یک روز؛ یحسب مقام او میبر  )علیه السالم(  که غیبت امام مهدیو بدان
کند؛ سپس در روزی که مقدار آن هزار کار را از آسمان تا زمین تدبیر می ﴿هزار سال و بخشی از هزار سال: 

 (3).﴾رود ـ به سوی او باًل میشماریدکه شما میچنانسال است ـ

الجسَََمانيخ ن املهديني  م عالمات السَََاعة َميقاتهاخ فلآخر م يختم  ْا العالم  أَاعلم أيضَََاً 
نر ﴿  َيلدأ عالم الرجعة ثم القيامة:

َ
َليرَس الررِبُّ ِبأ ََ الرَحاِّ  ََ اِ   ِ لسِة ُقلر ِ َي َمَواِقيُ  ِللنس

َ لونََك َعِن األر
َ
أ ََر َيسَ

وا  قَُ اتَس ََ ا  هَََ َوابَِ
بَر
َ
نر أ وَت َمِ يَُ لَُ

وا الَر تَُ
ر
أ ََ ى  َقَ ِن اتَس رِبس َمَ نس الَر كَِ

لََ ََ ا  وِر َََ َهُ نر  َُ وَت َمِ يَُ لَُ
وا الَر تَُ
ر
أ مر تَََ لَسكَُ َعَ َ لََ اّللس

ِلُحونَ   .(4)﴾ُتفر

ها ن هستند و با آخرین آنیهای آن )مواقیت( مهدیَّ گاههای قیامت )ساعت( و وعدهکه نشانههمچنین بدان 
ها ی هاللاز تو درباره﴿گردد: یابد، و عالم رجعت و سپس قیامت آغاز میاین عالم جسمانی خاتمه می

ها به اند؛ و نیكو آن نیست که از پشت خانههایی برای مردم و حجگاها و وعدههها میقات پرسند، بگو: آنمی
باشد که رستگار   ،ها درآیید و از خدا بترسیدها داخل شوید، نیكو آن است که کسی پروا کند و از درها به خانهآن

 ( 5).﴾شوید

 
 . 317ص  1مناقب ابن شهر آشوب: ج  -1
 .5السجدة :  -٢
 .5سجده:  -3
 . 189البقرة :  -4
 . 189بقره:  -5
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ََر من  ََْية ا(خ  جوامع الكلم)َحديث السَ ََر  م  ل   ثْي بها معانٍ   َريد ُفهو  لمات يسَ ةخ َالسَ
فهم أَل سََر خ  ألنهم  محجوبون عن الخلق فال يعرفهم تمام املعرفة إف اهلل سََلحانه َتعالى؛ محمد 

 يف الخلق. حقيقي يف مراتب الصعودخ َ م السر

ی سخنان جامع )جوامع الِكَلم( است؛ یعنی کلماتی اندک که معانی بسیاری از آن قصد حدیث ِسرَّ از جمله
ها را به طور اند و کسی آنها از خلق محجوب است؛ زیرا آن)علیهم السالم(  سرَّ همان آل محمدشده است. 
ها ِسر ها نخستین ِسِرَّ حقیقی در مراتب صعودند و آنشناسد مگر خداوند سبحان و متعال. پس آنکامل نمی

 باشند.در میان خلق می

َ و لم يْ ر يف  -  أما سَر سَر السَر  لحسَي.أما سَر السَر فهو الْات اإللهية أَ اهلل أَ األسَماء ا
ََم األعظم األعظم األعظم: ) و( أَ الكنه   -ألنه محجوب عنهم خ َليس أمر م ؛  الحديث فهو افسَ
 َالحقيقة.

)علیهم   ه در حدیث نیامده زیرا از ائمهک و اما سِرَّ ِسر، ذات الهی یا الله یا اسماء الحسنی است. سِرَّ سِرَّ ِسر
 باشد: »هو« یا ُکنه و حقیقت.ـ  اسم اعظم اعظم اعظم میها نیستبوده است و امر آن هم محجوب السالم(

َأمر م )علمهم َمعرفتهم( متعلق بسََر السََر )اهلل(خ َ م أيضََاً سََر مقنع بالسََرخ خ فهم السََر
يف الخلقخ بل  و سَر نسَلة لسَائر الخلقخ أما بالنسَلة   اً حقيقي اً َ ْا القناع أَ السَر األخْي ليس سَر

حمد َ ل محمد َ م من الخلق فهو ليس بسَََرخ بل  و قناعهمخ َالحجاب بينهم َبني الخلقخ َ ْا مل
  )علیهم الَسالم( الَسر  و: األنَياء َاملرَسلون َاملالئكة املقربون َاملؤمنون املمتحنونخ فقد تَني أنهم 
ء َاملرسَََلون سَََر يف سَََر َسَََر مسَََتسَََرخ َسَََر ف يفيده إف سَََر: )أي ف يعرفه إف سَََرخ َ م األنَيا

 َاملالئكة املقربون َاملؤمنون املمتحنون(. 

ق به سِرَّ ِسر )الله( است. آنها )علم و معرفتها ِسرَّ هستند و امر آنپس آن ها همچنین سِرَّ شان( متعلَّ
ی حقیقی در خلق نمی باشد بلكه نسبت به سایر خالیق پوشیده با ِسر هستند و این پوشیدگی یا سِرَّ اخیر، سِرَّ

ِسرَّ به حساب  اندها نیز جزو خلقآن که  )علیهم السالم(شود، اما برای محمد و آل محمدمحسوب می ِسر
باشد و این ِسر عبارت است از: انبیا، فرستادگان، ها و حجاب میان ایشان و خلق میآید؛ بلكه پوشش آننمی

ب و مؤمنان آزموده شده. روشن شد که ائمه ی هستند در ِسر، و ِسرَّ پوشیده  )علیهم السالم(فرشتگان مقرَّ ِسرَّ
ی است که از آن خبر نمی : یعنی جز سرَّ آن را نمیشده )مستتر(، و سرَّ ها انبیا، شناسد، و آندهد مگر سرَّ

ب و مؤمنان آزموده شده می  باشند.فرستادگان، فرشتگان مقرَّ



 281                                                                                 (راابع املتشاهبات)اجلزء ال

   
 

َاملالئكة املقربون َاملؤمنون )أي سََر محتجب بسََرخ َ م األنَياء َاملرسََلون  خ  َسََر مقنع بسََر
 املمتحنون(.

ی که با ِسرَّ پنهان گشته است، و آن ب و سِرَّ پوشیده شده با ِسرَّ یعنی ِسرَّ ها انبیا، فرستادگان، فرشتگان مقرَّ
 باشند.و مؤمنان آزموده شده می

ََعهَما مر عَ ﴿ فَقد َقال تَعالى:خ يف  َتاب اهلل أَما موضََ
َ
َدبسُرََن الرُقرر َن أ َفال َيتََ

َ
ا أ الَُهَ َفَ قر

َ
 .( 1) ﴾ َلى ُقُلوٍب أ

 َالحمد هلل َحده.

 یشانهادل بر کنند، یا بر  قفلآیا در قرآن تدبرَّ نمی ﴿فرماید: ها در کتاب خدا، حق تعالی میآن جایگاهو اما 
   (٢).﴾ت؟اس

   لله وحده.و الحمد
****** 

وِر ﴿ی : آیه۱۸۱پرسش  ْیَمِن....َو ناَدْیناُه ِمْن جاِنِب الُطَّ
َ
  ﴾اأْل

ََؤال اً ﴿: ما معي قوله تعالى: ۱۸۱  /سََ برَناُه نَِجي  َقرس ََ َمِن  ير
َ وِر األر َناُه ِمنر َجاِنِب الطُّ نَاَدير ا ﴿  خ(3)﴾ََ َفَلمس

ا  نر يََ
َ
َجَرِة أ ََس ِة ِمَن الشََ اَر ََ ُلََ ِة املر َعَ َمِن يِف الرُلقر ير

َ اِطِئ الرَواِد األر َََ ا نُوِدَي ِمنر شَََ اَ َ تََ
َ
ُ َربُّ أ ا اّللس نََ

َ
ُموىَس ِإنِّي أ

َعامَلِنيَ 
 ؟ ( 4)﴾الر

برای مناجات با خود، و او را صدا زدیم راست کوه طور  جانبو او را از  ﴿حق تعالی چیست؟  سخنمعنای 
ی راست آن وادی در آن جایگاه مبارک از آن درخت ندا داده چون به آتش رسید از کناره  ﴿و     (5)نزدیک کردیم.﴾

 ( 6).﴾شد: ای موسی! منم خدای یكتا، پروردگار جهانیان 

 
 .٢4محمد :  -1
 . ٢4محمد:  -٢
 .5٢مریم :  -3
 . 30القصص :  -4
 .5٢مریم:  -5
 . 30قصص:  -6
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 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

خ َفرَعها )علیهم السََالم(  ر ة يف القر ن(خ َ ي شََجرة  ل محمدالشََجرة  ي: )الشََجرة امللا
ابَِْ  ﴿:  وناألئَمة َاملَهدي

ا ثََ لَُهَ ََر صََ
َ
ٍة أ لََ َجَرٍة َطيِّ َََ ًة َ شََ لََ ًة َطيِّ ُ َمَثاًل َ ِلمََ َرَب اّللس َََ َف ضََ َلمر َتَر َ ير

َ
أ
َماءِ  ُعَها يِف السس َفرر ََ﴾(1). 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.والحمد لله رب   العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
هایش ائمه و باشد و شاخهمی )علیهم السالم( »درخت مبارک در قرآن« که درخت آل محمد هماندرخت 

ای خداوند چگونه َمَثلی زده است؟ سخنی پاک چون درختی پاک است که اصلش آیا ندیده ﴿ن هستند: یمهدیَّ 
 (٢).﴾هایش( در آسمان است اش( استوار و فرعش )تنه و شاخه)ریشه

ار َة  و:  يَالطور األيمنخ َالواد األيمن  و: اليمَاني )املهَدي األَل من املهَديني(خ َاللقعَة املَل
ََني  ََالم(الحسََ ه السََ الكالم من الطور الواد)علَی  ياأليمنخ أي اليمَاني )املهَدي األَل(خ َالواد  يخ َف

 ؛أليمن من اللقعة امللار ة أي من الحَسنيخ فاملهدي األَل )اليماني( من َلد الحَسني األيمن الطور ا
عليهما خ َاللقعة امللار ة من الشَََجرة )أي محمد َعلي  )علیه السَََالم(ألنه من ذرية اإلمام املهدي  

  عليهما السالم.فالحسني من  محمد َعلي  خ(السالم

)علیه ن(، جایگاه مبارک: امام حسینی)مهدی اول از مهدیَّ  طور َایمن و وادی َایمن عبارت است از یمانی
است. سخن از طور وادی ایمن یعنی یمانی )مهدی اول(، و وادی ایمن طور ایمن از جایگاه مبارک   السالم(

  )علیه السالم( ی امام مهدییعنی از حسین، که مهدی اول )یمانی( از فرزندان حسین است؛ زیرا او از ذریه

 
ربها(، المستنیر، قال: سئلت أبا جعفر )علیه السالم( عن قول الله تعالی: )کشجرة طیبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أکلها کل حین باذن . عن سالم بن  ٢4إبراهیم :    -1

لیموت فتسقط منها ورقة وان  فقال: )الشجرة رسول الله نسبه ثابت في بني هاشم وفرع الشجرة علی وعنصر الشجرة فاطمة وأغصانها األئمة ورقها الشیعة وان الرجل منهم
حالل والحرام في کل سنة إلی شیعته( المولد منهم لیولد فتورق ورقة. قال قلت له: جعلت فداك قوله تعالی: )تؤتی اکلها کل حین باذن ربها( قال: هو ما یخرج من اًلمام من ال 

 .٢ح 79بصائر الدرجات : ص
وجل ﴿درباره جعفرت: از ابا. از سالم بن مستتیر روایت شده اس٢4ابراهیم:  -٢ ماءِ ی سخت خداوند عزَّ ْصُلها ثاِبٌت َو َفْرُعها ِفي السَّ

َ
َبٍة أ ُکَلها ُکلَّ حیٍن ِبِإْذِن  ُتْؤتي * َکَشَجَرٍة َطیِّ

ُ
أ

ها دم، ( سوال کر دهداش را میهایش( در آسمان است * که به اذن پروردگارش هر زمان میوهاش( استوار و فرعش )تنه و شاخهچون درختی پاک است که اصلش )ریشه﴾ )َربِّ
ها هایش شیعیان هستند که هرگاه یكی از آنهایش ائمه و برگ اش فاطمه و شاخهاش علی، ریشهدرخت، رسول خدا است که َنَسبش در بنی هاشم ثابت است، که تنهفرمود: »

ها ُتْؤتي تان گردم! این سخن حق تعالی ﴿«. به ایشان عرض کردم: فدایرویدها بر درخت یک برگ میافتد و با تولد یكی از آنهایش میبمیرد یكی از برگ  ُکَلها ُکلَّ حیٍن ِبِإْذِن َربِّ
ُ
﴾ أ

 . ٢ح  79بصائر الدرجات: ص  «. باشدشود میادر میچه در هر سال در خصوص حالل و حرام از امام صمنظور آن(؟ فرمود: »دهداش را میکه به اذن پروردگارش هر زمان میوه)

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=14&AID=24
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=14&AID=24
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=14&AID=24
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=14&AID=25
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=14&AID=25
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=14&AID=25
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از   )علیه السالم(، که حسین السالم( ما)علیهجایگاه مبارک از آن درخت یعنی از محمد و علی باشد، ومی
 است.  ا السالم(م)علیه محمد و علی

يرَمنِ ﴿):  )علیه السَالم(عن الصَادل  
َ اِطِئ الرَواِد األر الْي ذ ره اهلل تعالى يِف  تابه  و الفرات   ﴾شََ

َُلاَرَ ةِ ﴿ َعِة املر   .(1) َالشجرة  ي محمد(خ  ي  ربالء ﴾َالرُلقر

ْیَم ﴿: »منظور از  روایت شده است  )علیه السالم(  از امام صادق
َ
( ی راست آن وادیکناره  )از  ﴾ِن شاِطِئ اْلواِد اأْل

َجَرِة«   کربال و(،  بارگاه مبارک)  ﴾اْلُبْقَعِة اْلُمباَرَکِة ﴿و  که خداوند در قرآن از آن یادی به میان آورده، فرات است   »الشَّ
 ( ٢)«.باشدمحمد می( درخت)

اد  مَا َرد عن  ه أعمَال العَل ةخ تلقى فَي ََاً نهر من الجَن ةخ َاليمَاني أيضَََ َالفرات نهر من الجَن
)الر ن اليماني بابنا الْي ُيدخل منه الجنةخ َفيه نهر من الجنة تلقى فيه :  )علیه السَالم(الصَادل  

 .(3)أعمال العلاد(

، گیردقرار میبندگان در آن فرات، نهری است از بهشت و یمانی هم نهری است از بهشت که اعمال  
رکن یمانی درب ما است که از آن روایت شده است که فرمود: »  )علیه السالم(طور که از امام صادقهمان

 ( 4)«.شودداخل بهشت شوند و در آن نهری است از بهشت که اعمال بندگان در آن افكنده می

ألنهما أبوا عليهما السَََالم؛   خ َالشَََجرة  ي محمد َعلي)علیه السَََالم(َ ربالء  ي الحسَََني  
ََر  و املهَدي األَل العسة. اُه : ﴿)اليمَاني( فَاملُكلم امللَاشََ برنََ َقرس ََ َمِن  ير

َ وِر األر ِب الطُّ انَِ اُه ِمنر جََ نََ اَدير نََ ََ

اً   . ﴾نَِجي 

اند و عترت ها پدران ؛ چرا که آناست ا السالم(م)علیه است، و درخت، محمد و علی )علیه السالم( کربال، حسین
َو ناَدْیناُه ِمْن جاِنِب ﴿سخن گفت، مهدی اول )یمانی( بود:  )علیه السالم( کس که به طور مستقیم با موسیآن

 
 . 49ص 13بحار األنوار : ج -1
 . 49ص  13بحار اًلنوار: ج  -٢
 . 339ص 13وسائل الشیعة )آل البیت( : ج -3
 . 339ص  13وسایل الشیعه )آل البیت(: ج  -4

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=28&AID=30
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ا ْبناُه َنِجیاَّ َرَّ
َ
ْیَمِن َو ق

َ
وِر اأْل برای مناجات با خود، نزدیک و او را صدا زدیم راست کوه طور  جانب)و او را از  ﴾الُطَّ

 (.کردیم

َجَرةِ ﴿  )علیه السََالم(علي بن أبي طالب   املكلم  وَقائد   ألن الشََجرة  لها علي   ﴾؛ِمَن الشََس
ََل الشَََجرة فهو  خ فهو)علیه السَََالم(بن أبي طالب   ََل  اهلل علیه َ  له َ محمد   أبو العسةخ أما أصَ )صَ

 .سلم(

َجَرةِ ﴿ )علیه السالم( طالبپیشوای سخن گوینده، علی بن ابی  ( بود؛ زیرا تمامِی درخت درختاز ) ﴾ِمَن الشَّ
)صلی الله   بود؛ چرا که او پدر عترت است، و اما اصل درخت، حضرت محمد )علیه السالم(  طالبعلی بن ابی  

 باشد.می علیه و آله و سلم(

)علیه َ و علي خ )صل  اهلل علیه َ  له َ سلم(  فمكلم موىس  و اهللخ َمكلم موىس  و محمد  
   املهدي األَل )اليماني(. َمكلم موىس  وخ السالم(

)صلی الله علیه و آله   گوی موسی حضرت محمدکه با موسی سخن گفت خداوند بود، و سخنبنابراین کسی
 موسی، مهدی اول )یمانی( بود.متكلم با است، و  )علیه السالم( علی و حضرت بود،  و سلم(

)إذا صََاح الناقو خ :  هورهمات َبنيس عالخ مكلم موىس  )علیه السََالم(َقد سََماه أمْي املؤمنني 
ََا  :  الجامو   و الجامدخ َاملراد  نا)َ َس الكابو خ َتكلم الجامو    ََام  السََ  ( (1)  الصََ

ََوداءخ فعَند ذَلك عجَاَئب  ََرىخ َ هرت الراَية العثَمانَية بوادي سََ َأي عجَاَئب إذا أَنارت الَنار بلصََ
َتحر   عسََا ر خراسََانخ َاضََطرب  اللصََرة َغلب بعضََهم بعضََاخ َصََلا  ل قوم إلى قومخ 

َنلع َشعيب بن َصالح التميمي من بطن الطالقانخ َبويع لَسعيد الَسويس بخوزَستانخ َعقدت الراية 
لعماليق  ردانخ َتغلَ  العرب على بالد األرمن َالسَََقالبخ َأذعن  رقل بقسَََطنطينة للطارقة 

ن الطور أل؛  يف النجفسَينانخ فتوقعوا  هور ُمكِلم موىس من الشَجرة على الطور )َعلى الطور أي 

 
: إي والذي نفسي بیده ، یا سلمان عندها یتكلم الرویبضة،  )ص(مع سلمان: ).. وإن هذا لكائن یا رسول الله؟ قال  )ص(وفي هذا المعنی ما جاء عن رسول الله    -1

، فلم یلبثوا إًل قلیال حتی تخور األرض خورة، فال یظن کل یتكلم في أمر العامة من لم یكن یتكلم : )ص(فقال: وما الرویبضة یا رسول الله فداك أبي وأمي؟ قال 
ثم أومأ بیده إلی األساطین  -قال : ذهب وفضة  -أنها خارت في ناحیتهم فیمكثون ما شاء الله ثم ینكتون في مكثهم فتلقي لهم األرض أفالذ کبدها  قوم إًل

 . 309ص 6فقال: مثل هذا، فیومئذ ًل ینفع ذهب وًل فضة، فهذا معنی قوله: فقد جاء أشراطها( بحار األنوار : ج
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فيظهر  ْا  ا ر مكَشوفخ َمعاين موَصوف .  خ()علیهم السَالم(نقل إلى َادي الَسالم  ما رَي عنهم  
 .(1)( …. . ثم بكى صلوات اهلل عليه َقال: َا ا لءمم 

های ظهورش را برشمرده است: موسی نام برده و نشانه متكلم بارا  او )علیه السالم( المؤمنینامیر
جا سنگینی کند و جاموس سخن بگوید ی شوم کابوس بر همهکه ناقوس به صدا درآید و سایهمی»هنگا

ها پدید باشد( در چنین زمانی، شگفتیصدا میجا منظور، ساکت و بیجان است و در این)جاموس، جامد و بی
های عثمانی در وادی سودا ظاهر را روشن کند و پرچم  ههایی! وقتی که آتش شهر بصر خواهد آمد و چه شگفتی

گردد، بصره آشوب شود و بعضی بر بعضی دیگر پیروز گردند و هر قومی بر قوم دیگر بتازد و لشكریان خراسان 
به جنبش درآیند و شعیب بن صالح تمیمی از مرکز طالقان قیام کند و در خوزستان با سعید سوسی بیعت شود 

ها غالب شوند و ِهرقل در ها و سیكلوب ها بر بالد ارمنیتقالل کردها برافراشته گردد و عرب و پرچمی برای اس
گاه منتظر ظهور کسی باشید که در طور سینا از درخت با ی سفیان تسلیم گردد، آنقسطنطنیه در برابر فرمانده

روایت شده، طور به    سالم()علیهم الگونه که از معصومینموسی سخن گفت )و بر طور یعنی نجف؛ زیرا همان
گردد که بیننده او را توصیف کند.... ای نمایان و آشكار ظاهر میوادی السالم منتقل شده است( او به گونه

ت  ( ٢)ها....«.سپس امیرالمؤمنین که سالم و صلوات خداوند بر او باد گریست و فرمود: افسوس بر امَّ

 جند عزرائيل.    ًَأيضاخ عزرائيل  ًَأيضاخ فاهلل يتوفى األنفسخ َ ْا موجود يف القر ن

 :ندها را می ستانجان  چنین معنایی در قرآن آمده است که خداوند ، و همچنین عزرائیل، و نیز لشكر عزرائیل

ِتَها﴿ نرُفَس ِحنَي َمور
َ ُ َيَتَوفسى األر  .(3)﴾اّللس

ُ َخَلَقُكمر ثُمس َيَتَوفساُ مر ﴿ اّللس ََ﴾(4). 

َجُعونَ ُقلر َيَتَوفس ﴿ َل ِبُكمر ثُمس ِإَلى َربُِّكمر ُترر ِّ َُ ي  ِْ
ِت الس َور  .(5)﴾اُ مر َمَلُك املر

 
 . ٢7ص 3: ج )علیه السالم(المهدي معجم أحادیث اْلمام  -1
 .٢7ص  3: ج معجم احادیث امام مهدی -٢
 . 4٢الزمر :  -3
 . 70النحل :  -4
 . 11السجدة :  -5
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اَب ﴿ َْ وا عَََ ُذَقَُ ََ مر  اَر َُ بَََ در
َ
أ ََ مر  َهُ و ََ جَُ َُ ِرَبُوَن  ُة َيضََََر اَلئَِكَََ

ُرَا املَر فََ َيَن  ََ ِْ
َوفَسى الََس تََ َرى ِإذر يََ لََور تََ ََ

  .(1)﴾الرَحِريِق 

 ( ٢).﴾گیرد ها را به هنگام مردنشان میخدا جان ﴿
 ( 3).﴾میراند خدا شما را بیافرید، سپس می ﴿
ل بر شما است، شما را میبگو: فرشته ﴿ میراند سپس به سوی پروردگارتان بازگردانیده ی مرگ که موکَّ
 ( 4).﴾شوید می
گویند: زنند و میستانند، و بر صورت و پشتشان میزمان را که فرشتگان جان کافران را میو اگر ببینی آن ﴿

 ( 5).﴾عذاب سوزان را بچشید 

األنفس املالئكَةخ أَ مَلك املوتخ َفاملتويف الحقيقي  و اهللخ َ ََْلك  َيف  َل األحوال إذا توفى
ََالم(الحَال  نَا فََذا  َان مكلم موىس  و علي  خ أَ املهَدي األَلخ فَاملكلم الحقيقي )علیَه السََ

  ملوىس  و اهلل سلحانه.

ی حقیقی همان خداوند است. ها را بستاند، ستانندهاگر فرشتگان یا ملک الموت جان احوالی این در همه
یا مهدی اول )علیه السالم(  چه سخنگوی موسی حضرت علیگونه است؛ اگرجا نیز وضعیت به همیندر این

 باشد.است ولی سخنگوی حقیقی، خدای سبحان می

***** 

 باشد؟ها هم میترین آنوانات است در عین حال نجسکه باوفاترین حی: چرا سگ با این۱۸۲پرسش 

 : ملاذا الكلب أنجس َأَفى حيوان يف نفس الوق  بينما النجاسة ف تالئم الوفاء؟ ۱۸۲ /سؤال

 
 . 50األنفال :  -1
 . 4٢زمر:  -٢
 . 70نحل:  -3
 . 11سجده:  -4
 . 50انفال:  -5
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که نجاست باشد، و حال آنها هم میترین آنکه باوفاترین حیوانات است در عین حال نجسچرا سگ با این
 ندارد؟!با وفاداری سازگاری و تناسبی 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َالحمد هلل رب العاملنيخ َصلى اهلل على محمد َ ل محمد األئمة َاملهديني

ة قلل أن ينفو َََََ أربعني سنة تطأه املالئك  نةَََََ َضعه يف باب الج  )علیه السالم(ملا خلق اهلل  دم  
ََق َنه اهللإبليس )لعخ ليكون ذلياًل يف نفسَََََهخ فلَما مرس علَيه (1) فَيه الرَح ( َ َان مع املالئكَة بصََ
ََال إبليس )لعخ  عليه ََالم(( على بطن  دم نه اهللفوقع بصَ فأمر اهلل املالئكة برفع الطينة خ  )علیه السَ

( فأصلح موضعها شَيه بالحفرة َ و السرةخ َاملوجودة اآلن نه اهللاليت َقع  عليها بصقة إبليس )لع
 ( الكلب.نه اهللاليت عليها بصال إبليس )لع (2) لطينةيف بطن اإلنسان. َخلق اهلل من تلك ا

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

.  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اًلئمة و المهدیین و سلم تسلیماا
ی بر دروازه که روح در او بدمد، او را چهل سالرا آفرید، پیش از آن )علیه السالم( وقتی خداوند حضرت آدم

که ابلیس هنگامی (3)کردند تا در نفس خود خوار و ذلیل باشد.بهشت قرار داد و فرشتگان او را لگدکوب می
 بر شكم آدم( الله هلعن)همراه با فرشتگان بر او گذر کرد بر او آب دهان انداخت و آب دهان ابلیس  (الله هلعن)

بر آن افتاده بود ( الله هلعن)افتاد. خداوند به فرشتگان امر کرد آن گلی را که آب دهان ابلیس  )علیه السالم(
باشد. خداوند از آن گل انسان موجود می بردارند، و جایی حفره مانند ایجاد شد که ناف است و اکنون در شكم

 ( 4)بر آن بود، سگ را بیافرید. (الله هلعنس )که آب دهان ابلی

 
الله آدم فبقي أربعین سنة مصوراا فكان یمر به إبلیس اللعین فیقول ألمٍر ما خلقت، فقال العالم قال أبو جعفر: )وجدناه هذا في کتاب أمیر المؤمنین )علیه السالم(، فخلق  -1

 .41ص 1)علیه السالم(: فقال إبلیس لئن امرني الله بالسجود لهذا ألعصینه، قال: ثم نفخ فیه . . ( تفسیر القمي : ج
ه السالم( في المتشابهات حیث قال: )إن آدم )علیه السالم( خلق من طین، أي من هذه األرض، ولكنه لم وهذه الطینة هي المرفوعة التي ذکرها السید أحمد الحسن )علی -٢

ور آدم یلزم إشراق طینته )علیه السالم( بن یبَق علی هذه األرض فقط ، وإنما رفع إلی أقصی السماء الدنیا، أي السماء األولی، أو قل إلی باب السماء الثانیة …… وهذا الرفع لطینة
 (، حول نبي الله آدم )علیه السالم(.3/ إجابة سؤال رقم ) 1ربها ولطافتها( المتشابهات : ج

گفت: تو کرد و می گونه یافتیم؛ خداوند آدم را خلق کرد و چهل سال تصویر شده باقی ماند. ابلیس لعین بر او عبور میاین در کتاب امیر المؤمنینفرماید: »می ابو جعفر  -3
.«. تفسیرقمی:ج فرمود: ابلیس ادامه داد اگر خداوند مرا فرمان به سجده بر این موجود کند، سرپیچی خواهم نمود. فرمود: سپس در او دمید ه خلق شدی؟ عاِلمبرای چ

 .41ص1
از گل   که آدم اینفرماید: »جا که می کند؛ آن در کتاب متشابهات از آن یاد می  منظور از این ِگل، گل مرفوعی )باًل برده شده( است که سید احمدالحسن -4

توان گفت تا درِب ول، یا میآفریده شد یعنی از این زمین، ولی صرفاا بر روی همین زمین باقی نماند بلكه به منتهی الیه آسمان دنیا باًل برده شد، یعنی به آسمان ا
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(خ َلْا فهو نه اهللَمن بصََال إبليس )لعخ  )علیه السََالم(فالكلب مخلول من طينة نيب َ و  دم  
ََال إبليس )لع؛ أنجس حيوان  ألنَه خلق من طينََة نيب.  ؛َأَفى حيوانخ (نَه اهللألنَه خلق من بصَََ

ََيطان إبليس )لع ََة الشَ ََلحان املؤلف بني النور خ  (نه اهللفاجتمع يف الكلب َفاء األنَياءخ َنجاسَ فسَ
نه أما جسَده الجسَماني فقد خلق أيضَاً من بزال إبليس )لع   . ْا بالنسَلة لنفس الكلبخ  َالديجور 
 .(1) َمن الطني بعد نزَل  دم إلى  ْه األرضخ (اهلل

 الحسن أحمد
 ل.  َ 1426  رجب  13

خلق شده است؛   (الله  هلعن)و از آب دهان ابلیس     )علیه السالم(بنابراین سگ از گل پیامبر یعنی حضرت آدم
آفریده شده و باوفاترین حیوان است؛   (الله  هلعن)ترین حیوان است؛ چرا که از آب دهان ابلیس  بنابراین او نجس

جمع  (الله هلعن) رو در سگ، وفای انبیا و نجاست ابلیس شیطاناست. از اینکه از گل پیامبر آفریده شده چرا
ه است آن خدای سبحان که نور و تاریكی را به هم پیوند داد؛ این در خصوص ُبعد نفسانی  شده است. پاک و منزَّ

فرود  خلق شد و همچنین از گل، پس از (الله هلعن)باشد. اما جسد جسمانی آن نیز از بزاق ابلیس سگ می
   (٢)آمدن آدم به این زمین.

 الحسناحمد
  )علیه السالم(ی امام مهدی وصی و فرستاده 

 (3) هـ.ق. 14٢6رجب  13
 

 
 3پاسخ پرسش  1«. متشابهات: ج باشدع شدن گِل آدم، اشراق و نورانی شدن گل آن حضرت به نور و لطافت پروردگارش می ی این رفآسمان دوم ....ًلزمه 

 .ی پیامبر خدا آدمدرباره
ل الله؟ قال: لما سئل مما خلق الله عز وجل الكلب؟ قال خلقه من بزاق إبلیس، قال: وکیف ذلك یا رسو  )ص(: )إن النبي )علیه السالم(عن أمیر المؤمنین  -1

م: إن طیرین قد وقعا أهبط الله عز وجل آدم وحوا إلی األرض اهبطهما کالفرخین المرتعشین فغدا إبلیس الملعون إلی السباع وکانوا قبل آدم في األرض، فقال له
م ویعدهم بقرب المسافة فوقع من فیه من عجلة کالمه من السماء لم یر الراؤون أعظم منهما تعالوا فكلوهما، فتعاوت السباع معه وجعل إبلیس یحثهم ویصیح به

اع أن یقربوهم ومن ذلك بزاق فخلق الله عز وجل من ذلك البزاق کلبین أحدهما ذکر واألخر أنثی فقاما حول آدم وحوا الكلبة بجدة والكلب بالهند فلم یترکوا السب
 .57زائري : صالج  -الیوم صار الكلب عدو السبع والسبع عدو الكلب( قصص األنبیاء 

وجل سگ را چگونه آفرید؟ ایشان فرمود: از آب دهان ابلیس. از ایشان  )ص(از پیامبرروایت شده است: » )ع(المؤمنیناز امیر -٢ پرسیده شد که خداوند عزَّ
ی لرزان بودند. پس ابلیس به سمت درندگانی که که خداوند آدم و حوا را به زمین فرستاد، مانند دو جوجهایشان فرمود: همین ؟ پرسید: چگونه ای پیامبر خدا

بیایید و  ها را ندیده است،تر از آنای بزرگبر روی زمین بودند رفت و به آنان گفت: دو پرنده از آسمان به زمین آمدند که هیچ بیننده )علیهم السالم(پیش از آدم 
ها وعده می داد که مقصد نزدیک است. به خاطر عجله در سخن زد و به آنها فریاد میها را تحریک و بر آنن ها را بخورید. درندگان همراه او آمدند و ابلیس آآن

گشتند، یكی در جده و ور آدم و حوا میگفتنش آب دهانش سرازیر شد. خداوند از آن آب دهان، دو سگ را آفرید؛ یكی مونث و دیگری مذکر. آن دو سگ د
 . 57«. قصص اًلنبیا ـ جزایری: ص  ها نزدیک شوند و از آن زمان، سگ، دشمن درنده و درنده، دشمن سگ شددادند درندگان به آندیگری در هند و اجازه نمی

 هـ.ش. )مترجم(.  1384مهرماه  ٢7 -3


