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 ـرستـــــــفهـ

 4 ................................................................................................. فهـــرست

 51 ..................................................................................................... مقدمه

 51 ............................................................... .متشابه و محکم یمعنا: 5پرسش

 25 ............................... کند؟یم فرق هیبق با فاتحه یسوره بسمله ایآ: 5پرسش

 24 ........... .ص 51 و انفال 51 یهیآ در گردن رگ و قلب از منظور: 2 پرسش

 23(نمازگزاران بر یوا پس) ﴾لِّلْمُصَلِّینَ  فَوَیْلٌ﴿: یتعال حق سخن یمعن: 4 پرسش

.51 و 54: قصـ  یسـوره در  یموسـ دسـت بـه یقبطـ دنیرسـ قتـل به: 1 پرسش

 ............................................................................................................... 41 

 15 ................................... .پَرشش یستاره و لیاسرائ یکلمه یمعنا: 1 پرسش

 15 ...................................................................... .یمثان سبع یمعنا: 3 پرسش

 ینفـ را شـفاعت ﴾....نَفْـسٌ تَجْـزيی الَّ یَوْمـاً وَاتَّقُـواْ﴿ یتعـال حق سخن نیا ایآ: 8 پرسش

 14 .................................................................................................. کند؟یم

الِّینَ ميـنَ وَأَنَـا إيذًا فَعَلْتُهَـا﴿: شـعرا یسـوره در  یموسـ سخن یمعنا: 1 پرسش .﴾الضـَّ

 ............................................................................................................... 11 

 35 ....................... .آن یمعنا و امبریپ یآرزو در طانیش کردن القا: 55 پرسش

 یخـدا به تو از) ﴾مينكَ بيالرَّحْمَن أَعُوذُ إينِّی﴿: یهیآ در  میمر یاستعاذه: 55 پرسش

 31 ................................................................................... (برمیم پناه رحمان

.31الُْمفْليحُونَ  هُمُ وَأُوْلَـئيكَ.... الْکيتَابُ ذَليكَ .. الم اتیآ یمعنا: 55 پرسش



 . ................ 11الْخَرَّاصُونَ قُتيلَ.... أَمْرًا فَالْمَُقسِّمَاتي اتیآ یمعنا: 52 پرسش

 دوردست از یمرد) ...یَسْعَى رَجُلٌ الْمَديینَةي أَقْصَى مينْ وَجَاء یهیآ یمعنا: 54 پرسش

 555 ......................................................................... ...(.آمد دوان دوان شهر

 555الْآصالي  وَ بيالْغُدُوِّ... وَالْأَرْضي السَّمَاوَاتي نُورُ اهللُ  یهیآ یمعنا: 51 پرسش

 554 ...................... زد؟یریم هاخون انسان دانستند کجا از مالئکه: 51 پرسش

  551 ....َلُهمْ قيیلَ الَّذيی غَیْرَ قَوْالً ظَلَمُواْ الَّذيینَ فَبَدَّلَ یهیآ یمعنا: 53 پرسش

عَرَاء﴿ یهیــآ یمعنــا: 58 پرســش ــبيعُهُمُ وَالشــَ ــاوُونَ یَتَّ ــ از گمراهــان و) ﴾الْغَ  شــاعران یيپ

 555 .............................................................................................. (.روندیم

 554 ....................................... ﴾نََّاضيرَةٌ یَوْمَئيذ وُجُوهٌ﴿ یهیآ یمعنا: 51 پرسش

 551 ............ ﴾....رَبَهُ وَکَلََّمهُ ليميیقَاتينَا مُوسَى جَاء وَلَمَّا﴿ یهیآ یمعنا: 55 پرسش

 551 ......................... .سبحان خداوند به استهزا و مکر دادن نسبت: 55 پرسش

 555 .... «فرما عطا من به بامداد نیا در را خود یخوشنود و» یمعنا: 55 پرسش

 555 ﴾....تَُزولَا أَن وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتي یُمْسيكُ اهللَ إينَّ﴿ یهیآ یمعنا: 52 پرسش

 555 ................................................................... .یکرس و عرش: 54 پرسش

 551 ................ ﴾...آدَمَ َبنيی مين رَبَكَ أَخَذَ َوإيذْ﴿ یهیآ در ذر عالَم: 51 پرسش

 558 ............... ﴾مُسَوِّميینَ الْمَآلئيَکةي مِّنَ ﴿ یهیآ در «نیمسوَّم» یمعنا: 51 پرسش

 525 ..................................... ﴾...حَیًّا کَانَ مَن ليُینذيرَ﴿ یهیآ یمعنا: 53 پرسش

 525 .................... ﴾ َحیٍّ َشْیءٍ کُلَّ الْمَاء مينَ وَجَعَلْنَا﴿ یهیآ یمعنا: 58 پرسش

522 ..................................﴾الْمَاء عََلى عَرْشُهُ وَکَانَ﴿ یهیآ یمعنا: 51 پرسش



  ........................... 524اْلخَرَّاصُونَ  قُتيلَ یتعال حق سخن یمعنا: 25 پرسش

 521...وَالْإينسَ اْلجيَنَّ  خَلَقْتُ وَمَایهیآ در معرفت و شناخت یمعن: 25 پرسش

  .................. 523وَرُبَاعَ  وَثُلَاثَ َمثَْنى أَجْنيحَةٍ أُوليی یهیآ یمعنا:  25 پرسش

  ...................... 528طَويیلًا َسبْحًا لنََّهاريٱ فيى لَكَ إينَّ یهیآ یمعنا: 22 پرسش

 ............................... 521النَّعيیمي  َعني یَوْمَئيذٍ لَتُسْأَلُنَّ یهیآ یمعنا: 24 پرسش

  .............................. 545الطَّیِّبُ  الْکَليمُ َیصْعَدُ إيلَیْهي یهیآ یمعنا: 21 پرسش

ى قَـالَ وَإيذْ یهیـآ یمعنا: 21 پرسش کُمْ ظَلَمْـتُمْ إينَّکُـمْ قَـوْمي یَـا ليقَوْميـهي مُوسـَ ... أَنفُسـَ

 ............................................................................................................ 541 

  ................ 541...فيیهيمْ وَأَنتَ ليُیعَذِّبَهُمْ اهللُ کَانَ وَمَا یهیآ یمعنا: 23 پرسش

  ..................... 515...آَیةٍ مينْ نَنسَخْ مَا یهیآ در منسوخ و ناسخ: 28 پرسش

  ................................. 511....ليأَبيیهي یُوسُفُ قَالَ إيذْ یهیآ یمعنا: 21 پرسش

طَعيمُـواْ فيیمَا جُنَاحٌ الصَّاليحَاتي وَعَميلُواْ آمَنُواْ الَّذيینَ عَلَى لَیْسَ یهیآ یمعنا: 45 پرسش

 ............................................................................................................ 515 

  ........ 511نَاًرا الَْأخْضَري الشَّجَري مِّنَ  لَُکم جَعَلَ الَّذيی یهیآ یمعنا: 45 پرسش

  511...بيالدَهْني تَنبُتُ َسْینَاء ُطوري مين تَخْرُجُ وَشَجَرَةً یهیآ یمعنا: 45 پرسش

 511کند؟یم درخواست را مردگان کردن زنده  میابراه چگونه: 42 پرسش

  ........... 535تَلَاهَا إيذَا وَالْقَمَري * وَضُحَاهَا وَالشَّمْسي یهیآ یمعنا: 44 پرسش

  ...................... 535َنفْسيهي  عَلَى إيسْرَائيیلُ حَرَّمَ مَا إيالَّ یهیآ یمعنا: 41 پرسش

لَوَاتي عَلَى حَافيظُواْ در( انهیم نماز) الْوُسْطَى الصَّالَةيیمعنا: 41 پرسش الَةي الصـَّ  والصـَّ



  ............................................................................................ 531الْوُسْطَى

  ........ 533...یَمْشُونَ مَلَائيَکةٌ الْأَرْضي فيی کَانَ لََّوْ قُل یهیآ یمعنا: 43 پرسش

  ............. 538....َننُقصُهَا ْلأَرْضَٱ نَأْتيى أَنَّا یَرَوْا أَوَلَمْ یهیآ یمعنا: 48 پرسش

  ............ 585...ناراً آنَسْتُ إينِّی ليَأهْليهي مُوسی قالَ إيذْ یهیآ یمعنا: 41 پرسش

  .................. 583...لْإينسَانيٱ عَلَى یأَتَ هَلْ یهیآ در انسان یمعنا: 15 پرسش

 .................... 583خُسْرٍ  َلفيى لْإينسَنَٱ إينَّ * لْعَصْريٱوَ یهیآ یمعنا: 15 پرسش

  ....... 588...ألَرْضيٱ عَلَى َتقَعَ أَن لسََّمَآءَٱ وَیُمْسيكُ یهیآ یمعنا: 15 پرسش

  ........... 581..اهللَ یَُبایيعُونَ إينَّمَا یُبَایيعُونَكَ الَّذيینَ إينَّ یهیآ یمعنا: 12 پرسش

  ................ 515لْحَميیري ٱ لََصوْتُ تيالْأَصْوَٱ أَنکَرَ إينَّ یهیآ یمعنا: 14 پرسش

  .......................... 515...الْأُولَى النََّشْأَةَ عَليمْتُمُ وَلَقَدْ یهیآ یمعنا: 11 پرسش

  515...اللیْلي آیَةَ فََمحَوْنَا آَیتَْیني وَالنَّهَارَ اللیْلَ وَجَعَلْنَا یهیآ یمعنا: 11 پرسش

  ..................... 511جَدَلًا َشیْءٍ  أَکْثَرَ الْإينْسَانُ وَکَانَ یهیآ یمعنا: 13 پرسش

 513...ذُرِّیَّتيی وَمين قَالَ إيمَامًا ليلنَّاسي جَاعيلُكَ إينِّی قَالَ یهیآ یمعنا: 18 پرسش

  .......................... 555...الْمُقَرََّبُونَ أُوْلَئيكَ دیفرمایم یتعال حق: 11 پرسش

 .................... 551...أَمْريهي یعَلَ  غَاليبٌ وَاهللُ: دیفرمایم یتعال حق: 15 پرسش

  .......... 553وَالْأَْعنَاقي  بيالسَوقي مَسْحًا فَطَفيقَ: دیفرمایم یتعال حق: 15 پرسش

  ......................... 551....سَُلیْمَانَ فَتَنَّا وَلَقَدْ دیفرمایم یتعال حق: 15 پرسش

تَقامُوا ثُـمَّ اهللُ رَبَنَـا قـالُوا الَّـذینَ إينَّ: دیـفرمایم یتعال حق: 12 پرسش  عَلَـیْهيمُ تَتَنَـزَّلُ اسـْ

 ............................................................................................ 552الْمَالئيکَةُ 



  ................................... 558....وَاحيدَةٍ نَفْسٍ  مينْ  خَلَقَُکمْ یهیآ: 14 پرسش

  ............................... 551...الَْبصَرَ فَارْجيعي دیفرمایم یتعال حق: 11 پرسش

 555 ................ ست؟یک ای ستیچ کهف اصحاب سگ از مقصود: 11 پرسش

  ......... 552الْمَغْريبَْیني  وَرَبَُّ الْمَشْريقَیْني  رَبَُّ: دیفرمایم یتعال حق: 13 پرسش

  .................. 554....وَعْدَهُ صَدَقَنا الَّذی ليلهي الْحَْمدُ قالُوا وَ یهیآ: 18 پرسش

  .............. 551کَالدِّهاني وَرْدَةً فَکانَتْ  السَّماءُ انْشَقَّتي فَإيذَا یهیآ:  11 پرسش

تُکَلِّمُهُـمْ الْـأَرْضي مِّـنَ دَابَّـةً لَهُـمْ أَخْرَجْنَـا عَلَـیْهيمْ الْقَـوْلُ وَقَـعَ وَإيذَا یهیآ: 35 پرسش

 ............................................................................................................ 551 

 542أُجيْبتُمْ  ماذا َفیَقُولُ الرَسُلَ اهللُ یَجْمَعُ یَوْمَ: دیفرمایم یتعال حق: 35 پرسش

 544 ........................................................................................... :35 پرسش

 515 ........................................................................................... :32 پرسش

 511 ........................................................................................... :34 پرسش

 518 ........................................................................................... :31 پرسش

 515 ........................................................................................... :31 پرسش

  ............................... 518بيهيمَا یَطَّوَّفَ أَن عَلَْیهي ُجنَاحَ فاَلَ یهیآ: 33 پرسش

  ................................. 535وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاکُمْ وَکَذَليكَ یهیآ: 38 پرسش

 534 .................................... .گرید ینگاه از عصر یسوره ریتفس: 31 پرسش

  ... 531وَاْلجيبَالي وَالَْأرْضي السَّمَاوَاتي عَلَى الَْأمَانَةَ عَرَضْنَا إينَّا یهیآ: 85 پرسش

 ....... 585مََثلٍ  کُلِّ مين ليلنَّاسي اْلقُرْآني هَذَا فيی صَرَّفْنَا وَلَقَدْ یهیآ: 85 پرسش



  ..................................... 582...حََسنٍ بيقَبُولٍ رَبَهَا فَتََقبَّلَهَا یهیآ: 85 پرسش

  ......................................... 588النَُجومي بيمَوَاقيعي أُقْسيمُ فَلَا یهیآ: 82 پرسش

 511 ....................... ﴾...فيیهَا لَهُ  عَجَّْلنَا الْعَاجيلَةَ  یُريیدُ کَانَ مَن﴿ یهیآ: 84 پرسش

 255 ............................................ ﴾...َحقَّهُ الْقُرَْبى ذَا وَآتي﴿ یهیآ: 81 پرسش

 252 ......... ﴾...زُمَرًا جََهنَّمَ إيلَى َکفَرُوا الَّذيینَ وَسيیقَ﴿ یهیآ یدرباره: 81 پرسش

بُ اهللي دُوني ميـن تَعْبُـدُونَ وَمَـا إينَّکُـمْ﴿ یهیـآ: 83 پرسش ﴾وَاريدُونَ لَهَـا أَنـتُمْ جَهَـنَّمَ حَصـَ

 ............................................................................................................ 253 

 251 ............ است؟ کدام قرآن در شده ادی یگانهسه یهایکیتار: 88 پرسش

  .... 255وَالْآخيرَةي الْأُولَى فيی الْحَمْدُ لَهُ ُهوَ إيلَّا إيَلهَ لَا اهللُ  وَهُوَ یهیآ: 81 پرسش

 251 ................ ست؟یچ بسمله در «ب» و میکر قرآن در «ن» یمعن: 15 پرسش

 لَـهُ تَجْعَلُـونَ وَ یَـوْمَیْني فـی الْـأَرْضَ خَلَـقَ بيالَّـذی لَتَکْفُرُونَ أَإينَّکُمْ قُلْ یهیآ: 15 پرسش

  ................................................................................................. 251أَنْداداً

 251 ..................... ﴾جالُوتَ  داوُدُ َقتَلَ وَ اهللي بيإيْذني َفهَزَمُوهُمْ﴿ یهیآ: 15 پرسش

 225شد؟ مشتبه آنان بر چگونه و ستیچ  یسیع حضرت داستان: 12 پرسش

 245 .......................... ﴾...الْأَیْمَني الطَُّوري جانيبي مينْ نادَیْناهُ وَ﴿ یهیآ: 14 پرسش

  ............... 241باً یقر فتحاً ... ایالرؤ رسوله و اهلل صدق لقد یهیآ: 11 پرسش

  ........................... 248دسر و ألواح ذات یعل حملناه و یهیآ: 11 پرسش

  ........................... 241....شیقر الفیإل: متعال خداوند سخن: 13 پرسش

 ................... 215...الناس آمن کما آمنوا لهم لیق اذا و یهیآ  :18 پرسش



  . 215...عنقه یف طائره الزمناه انسان کل و متعال خداوند سخن: 18 پرسش

 ................................................ 214...والفتح اهلل نصر جاء اذا: 11 پرسش

 داًیحصـ.... ظالمـة کانـت ةیـقر مـن قصـمنا کـم و متعـال خداونـد سخن: 555 پرسش

  ............................................................................................. 211نیخامد

  .................................... 215...باًیقر عذاباً انذرناکم انا یهیآ: 555 پرسش

  ............................... 212...كینعل فاخلع ربك انا یان یهیآ: 555 پرسش

  ........................... 211...اهلل شعائر عظمی من و ذلك و یهیآ: 552 پرسش

 لقوم... الثمرات کل من یکل ثم و ...النحل یال ربك یاوح و اتیآ: 554 پرسش

  ............................................................................................ 235تفکرونی

  ... 234نیالمب الخسران... حرف یعل اهلل عبدی من الناس من و: 551 پرسش

 233 ................................................ ست؟یچ یالکرس تیآ راز: 551 پرسش

  ................................ 285...مطهرة صُحُفاً تلوی اهلل من رسول: 553 پرسش

  ......................................... 285نهمیب یشور امرهم و یهیآ: 558 پرسش

  .............................. 282...واحدة نفس من انشأکم یالذ هو: 551 پرسش

 کـذبت لقـد و» ، «ایالـدن اتیـالح یفـ یالبشـر لهم: متعال خداوند سخن: 555 پرسش

  ............................................................................... 281...قبلك من رسل

 ... 212فخوراً  مختاالً... ئایش به تشرکوا ال و اهلل اعبدوا و یهیآ: 555 پرسش

  ... 218علمونیس کال ثم... تساءلونی عم: متعال خداوند سخن: 555 پرسش

 ....................... 451...نایاصطف نیالذ الکتاب اورثنا ثم یهیآ: 554 پرسش



  .......... 451...اهلل یدی نیب تقدموا ال آمنوا نیالذ هایأ ای یهیآ: 551 پرسش

 451...الرجس عنکم ذهبیل اهلل دیری انما: متعال خداوند سخن: 551 پرسش

  .... 455...الرسول عوایاط و اهلل عوایاط آمنوا نیالذ هایا ای یهیآ: 553 پرسش

میالحکـ زیـالعز هـو و... هـو اال اله ال یالذ اهلل هو متعال خداوند سخن: 558 پرسش

 ............................................................................................................ 458 

  ............... 423اً یسر تحتك... میمر الکتاب یف اذکر و یهیآ: 551 پرسش
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 بسم اهلل الرمحن الرحیم

 یراثین و سلم تسلیما کیل حممد االئمه و املهدآاللهم صلی علی حممد و

 :مقدمه

مَـا أَنَـاْ  السَّمَاوَاتي وَاألَرْضَ حَنيیفـاً وَانِّی وَجَّهْتُ وَجْهيیَ ليلَّذيی فَطَرَ قال تعالی: 

  .(5)مينَ الْمُشْريکيینَ

 کـه گردانیـدم کسـى سـوى بـه را خـود روى پاکدالنه اخالص، روى از من»

 «.نیستم مشرکان از من و است؛ آورده پدید را زمین و هاآسمان

 سانآست که در رساندن منظور ساده و ا نآترین بالغت )بالغ: امام علی

  (5).ن به نحو احسن باشد(آباشد و اختصار 

خداوند خود مترجمینی را که  کندمیدر تفسیر کالم خداوند همین کفایت 

از  رأییگونه هستند، و هیچ گویندمیچه قرار داده که عامل بدانبرای آن 

 خویشتن ندارند. 
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حقَّق نمـوده و در نـورانی کـردن مو اثر و عمل به کالم الهی را بر نفوس خویش  

، و در مراحـل تـاریخ شـهادت عملـی کردنـد تالش پیروانفطرت درونی نفوس 

نقشـی  ،در بازگشت به سمت نور الهی  ابوذرها و سلمان همچون مخلصی پیروان

 اند.  را  به یادگار برای آیندگان باقی گذاشته

لوالنا  شیعتنا خزاننا و )نحن خزان اهلل فی الدنیا واآلخرة و:  عن أبى جعفر 

 (5).عرف اهلل( ما

ما نگهبانان خداوند، در دنیا و آخرت هستیم و شیعیان »فرمود:   ابوجعفر

 «شد.ما، نگهبانان ما هستند و اگر ما نبودیم، خداوند نشاخته نمی

، قال: ﴾لَا تَبْديیلَ ليخَلْقي اللَّهي ﴿عن قول اهلل:  عن زرارة أنه سأل اإلمام الباقر 

 وَإيذْ أَخَذَ رَبَكَ مين بَنيی﴿(، قال زرارة: وسألته عن قول اهلل فطرهم على المعرفة به)

)أخرج من ظهر آدم ذریته إلى یوم القیامة ؟ قال: ﴾اآلیة آدَمَ مين ظُهُوريهيمْ ذُرِّیَّتَهُمْ ..

قال  قال: ولوال ذلك لم یعرف أحد ربه،  أراهم نفسه، و فخرجوا کالذر فعرفهم و

 (5).کل مولود یولد على الفطرة، یعنی المعرفة بأن اهلل  خالقه ..( اهلل رسول

تغییری برای آفرینش »درباره سخن خداوند:  گوید: از امام باقر زراره می

 «آنان را بر شناخت خودش آفرید.»پرسیدم. ایشان فرمود:  «خداوند نیست

                                                
 .551بصائر الدرجات  الصفار: ص 5-
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که پروردگارت از فرزندان  و زمانی»گوید: درباره سخن خداوند: زراره می

 :فرموداز ایشان پرسیدم. ایشان  «آدم، از پشت آنان فرزندانشان را پیمان گرفت.

از پشت آدم، فرزندانش را تا روز قیامت بیرون آورد. آنان مانند ذره بیرون »

آمدند و آنان را شناخت و خود را به آنان نشان داد. و اگر اینگونه نبود، فردی 

فرمود: هر مولودی بر فطرت  اهلل رسول و فرمود:شناخت. نمی پروردگارش را

 «آفریده شده است. یعنی شناخت اینکه خداوند آفریدگارش است.

آنان را به »: امام باقر (5)،)فطرهم على معرفته أنه ربهم(:   اإلمام الباقر

 «آفرید که ایشان پروردگارشان است.این شناخت 

واتر إلیهم أنبیاءه لیستأدوهم  )فبعث فیهم رسله و:  یقول أمیرالمؤمنین 

یحتجوا علیهم بالتبلیغ، ویثیروا لهم  هم منسی نعمته، و و میثاق فطرته، ویذکر

    (5).دفائن العقول ..(

فرستادگانش را برانگیخت و انبیایش را فرستاد تا »فرمود:  امیرالمومنین 

اش را به آنان یادآوری کند شدهپیمان فطرتش را از آنان بگیرد و نعمت فراموش

 «های پنهان را برایشان برانگیزد.و با تبلیغ بر آنان استدالل کند و عقل

چنین علوم شناختی الزم است، این است که روح را با ای که از اینمسئله

ها نگاه کند. ای مجرد کند تا انسان، حقیقت را بشناسد و در ملکوت آسمانمرتبه

                                                
 ، نقالً عن المحاسن للبرقی.531ص 2بحار األنوار: ج  -5
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جرد شدند. و از همگی مطلوب است که مجرد شوند تا در و انبیا و اوصیا م

طور که خداوند سبحان و متعال، همه فرزندان آدم را امتحان، پیروز شوند؛ همان

در فطرت مساوی قرار داد تا کلمه او )سبحان( کامل شود که او، عادل حکیم 

ای ههای خداوند سبحان آفریده شدند تا وجه و ناماست. همگی بر شناخت نام

اش را از بین برده است. نیکوی خداوند شوند. و هر فردی که کوتاهی کند، بهره

کنند تا آنان را کنند؟ و چرا به سوی خداوند تالش نمیپس چرا یادآوری نمی

ها برداشته شود و انسان، حقایق کنند که حجابیادآوری کند؟! و یادآوری نمی

 ند.ملکوت را پرده بردارد تا انبیای خداوند شو

کردن شود. و تزکیه نفس، با عملیشناخت خداوند با تزکیه نفس انجام می

شود و همچنین با انفاق در راه خداوند و شریعت و زهد در دنیا کامل می

شدن به اخالق نیکو و دوستی در راه خدا و بغض در راه خدا و شدت در زینت

 ن.ذات خداوند و خشم به کافرین و منافقین و رحمت به مومنی

فطرت خداوند = شناخت خداوند. به همین خاطر کار خداوند سبحان است. و 

 شناخت خداوند، کار خود انسان نیست که هدف آفرینش است.

: المعرفة من صنع من هی؟  فعن محمد بن حکیم قال: قلت ألبی عبد اهلل 

 (5).(من صنع اهلل، لیس للعباد فیها صنعقال: )
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عرض کردم: شناخت، از کار  گوید: به ابوعبداهلل محمد بن حکیم می

 «از کار خداوند است. و بندگان در آن کاری ندارند.»کیست؟ فرمود: 

اگر اینگونه بود و از علوم و تفسیر الهی بهره میبردیم همگی به حی الیموت 

باز میگشتیم  ولی با پشت سر گذاشتن این مترجم الهی بعد از غیبت کبری )امام 

زمان( الجرم به سمت مترجمی دیگر رفته همانگونه که بعد از وفات پیامبر خدا 

  آل محمد(اهل سنت به سمت مترجمین غیر)  اند و این ل ذکر رفتهاه

مترجمین  با رای خویش مردم را از طریق الهی دور ساختند زیرا که تفسیر به 

کنندگان، در تفسیرشان به نگاه از پنجره الفاظ، به معانی نگاه نمودند و مفهوم رای

عُرفی الفاظ را راهی برای شناخت معانی قرار دادند و دور شدند و دور نمودند و 

گمراه کردند. خداوند حق سبحان، کتابش را به این جهان فرستاد گمراه شدند و 

کنندگان، روش را تا روش عمل باشد و محدوده نظردادن نباشد. و تفسیر به رای

برعکس نمودند و قرآن را محدوده نظردادن و بیان آراء قرار دادند. اما آل محمد 

 ت... و به همین خاطر ای از معانی اسبرای ما پرده برداشتند که الفاظ، جلوه

اش را بخواند و در الفاظ نچرخد و معانی خواند، باید معانیفردی که قرآن می

های راسخ در علم است که خداوند سبحان، آنان را قرآن، آثار روشن بر حجت

 مکلف کرده است که کتابش را بیان کنند و این بیان را به مردم آموزش دهند.



  ......................... 02انتشارات انصار امام مهدی 
اهلل على أربعة أشیاء، على العبارة واإلشارة  إنَّ کتابأنه قال: ) عن علی

واللطائف والحقایق. فالعبارة للعوام واإلشارة للخواص واللطائف لألولیاء والحقایق 

 (5).(لألنبیاء

مورد است: عبارت و اشاره و مطالب  4کتاب خداوند، »فرمود:  علی 

و مطالب ها. عبارت برای عوام است و اشاره برای خواص است لطیف و حقیقت

 «ها برای انبیاست.لطیف، برای اولیاست و حقیقت

أعربوا حدیثنا فإنا قوم : )این سخن روایت شده است  از امام صادق

منظور از .« حدیث ما را بفهمید. چرا که ما قومی فصیح هستیم» (5)،(فصحاء

این است که بفهمید و دقت کنید. این محدوده، مخصوص اولیاست و « اعربوا»

از ما درخواست فهم دارند تا به آنان  بینیم که ایشان به همین خاطر می

 استفاده کنیم. نزدیك شویم و از مطالب لطیف ایشان 

َتُمْلَى عَلَیْهي بُکْرَةً وَأَصيیالًقَالُوا أَسَاطيیرُ الْأَوَّليینَ اکْتَتَبَهَا فَهيیَ  و (2) «گفتند و :

 امال او بر شام و صبح و نوشته، خود براى را آنها که است پیشینیان هاىافسانه»

 «شود.مى
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هایی نیست مانند رسالت شاید علت مستقیم، این باشد که رسالت محمد 

که قبالً بوده است. این رسالت کالمی است و در میان گروهی فرستاده شده 

در فن کالم دانند. به همین خاطر است. عرب خودشان را امت بیان کردن می

 برتری دارند؛ چه شعر و نثر و بیان سخن. آنان پنداشتند که مطلبی که محمد 

ای که باعث شد، این پندار در شان است. و مسئلهآورده است، از سنخ توانایی ای

 اهلل حتی در درون بسیاری از افرادی که از رسول-درونشان محکم شود 

این مطلب بود که قرآن، کلماتی است. به این خاطر که  -کردندروی میدنباله

گونه مخالفت دارد ظاهرش مشابه ظاهر مطلبی است که نزد ایشان است. ولی این

نمودن آن را ندارند. این مطلب که رسالتی که ن، توانایی ردکردن و باطلکه آنا

گیرد. این سخن بر دوش دارد، غیر از رسالتی است که سخن آنان بر دوش می

این کالم، رسالت شناساندن زنده پایدار یکتای واحد تنهای صمد را بر دوش 

ونی مردم بیان داشته دارد. همو که برای همه مردم، تاثیر کلماتش را در واقع در

است... تعبیر آیه و نشانه، تاثیر معنادار یا نشانه روشن وضوح خورشید، بین روز 

است و زمانی که از مبارزه با سخن رسول ناتوان شدند و با چشم خودشان تاثیر 

گونه ایشان را توصیف کردند که جادوگر ها دیدند، اینکلماتش را با درون

ل شدند که جادوگر، از جایی که آمده است، رستگار است و از این مسئله غاف

شود. اما کلمات شود؛ به این خاطر که جادویش، به سرعت مشخ  مینمی

در واقع مردم را به کلی به عقب بازگردانده است. پس چگونه جادو  محمد 

 باشد؟؟!
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ريجَاالً نَوحيی مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إيالَّ  وَ :به همین خاطر خداوند متعال فرمود

پیش از تو ، مردانی را فرستادیم »  (5)إيلَیْهيمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْري إين کُنتُمْ الَ تَعْلَمُونَ 

 «دانید، از اهل ذکر بپرسید.کنیم. اگر نمیکه به سوی آنان وحی می

 بیان را آن آیه ظاهر که است شده واقع سکوت مورد چیزی چه آیه این در

 واقع مسکوت آنچه باشد؟می آن بیان مسئول است آن ناطق که رسولی و کندمی

 بنابراین .باشدمی بعد  من والنرسل همان الذکر اهل فاسألوا به بنا شده

 زیرا( باشدمی بالغت فنون از که)است  شده استفاده التفات از کریمه آیه این در

 او از قبل که کسانی داردمی بیان آیه وس  در و است رسول با آیه ابتدای خطاب

 طریق همان بر و او بر مهم این اکنون هم و هستند فرستادگان شده وحی آنها به

 دلیل آیه این و هستند ذکر اهل آنان و است شده واقع (فرستادگان به وحی یعنی)

باشد و اگر اهل ذکری نباشند گمراهی امت به می ارسال نشدن برقطع دیگری

دست اهل رأی حتمی است زیرا اخبار ملکوت گرفته خواهد شد و مردم به علوم 

 مادی خواهند گروید. 

قُلْ أَرَأَیْتُمْ إينْ أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ  در مورد تفسیرآیه از ابو بصیر از امام باقر

 نازل شده و فرمودند، این آیه در مورد قائم  عيینٍ غَوْراً فَمَنْ یَأْتيیکُمْ بيمَاءٍ مَ

اطالع هستید آن زمان که امامتان غائب است و شما از جای ایشان بیفرمودند: 

                                                
 .3األنبیاء:  -5
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 حالل و زمین و ها وآورد که اخبار آسمانچه کسی امام ظاهر را برای شما می

  )5 (.حرام خداوند را برای شما آورد

 این آیه در مورد ما نازل شده است:): فرمودندآمده است که  از امام علی

 َوَجَعَلَهَا کَليمَةً بَاقيیَةً فيی عَقيبيهي لَعَلَّهُمْ یَرْجيعُون  و او آن را در پى خود سخنى(

  (5).باشد که آنان ]به توحید[ بازگردند( هجاویدان کرد

آب گوارایی را جهت شفای نفوس آورده   امروزه یمانی آل محمد 

همانگونه که خداوند شفای بدن را در عسل زنبوری جای نهاد شفای نفوس بیمار 

ای گیرندهداده. آیا عبرت خلفای الهی قرار دور شده از حقیقت الهی را در دستان

 هست؟

بور عسل باشید که مانند زن در مورد شیعیان خویش می فرمایند: امام علی 

ها نآاگر  کوچك ببیند و نیست که زنبور را ناتوان و ایرندهپدر میان پرندگان، 

ها چنین رفتار نآچه برکتی نهفته است هرگز با  هانآدر اندرون  دانستندمی

ها نآهایتان از شما نیز با مردم با اجسادتان برخورد کنید ولی با دل کردند.نمی

                                                
 .551ص5اکمال دین ج  -5
 .58الزخرف: -5
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هم  بینند تا با( نمی)قائم  ا قسم چیزی را منتظر هستندبه خد دور باشید.

 (5) .یك دیگری را کافر بداند هر ب دهان بروی هم بریزند وآ مخالفت کنند و

ها و خداوند به زنبور عسل وحی کرد که از کوه» فرماید:می وجلَّخداوند عزَّ

کند و راه های شیرین تغذیه ههای رفیع منزل گیرد و سپس از میودرختان و سقف

ها شربت شیرینی به درون آن گاه ازید آنیپروردگارتان را به اطاعت بپو

از  اییهآهای مختلف بیرون آید که در آن شفای مردمان است. این عمل رنگ

  (5) .«قدرت خدا برای متفکران پیداست

 یمزرعاو یسیع

 
 

  

                                                
 . 255غیبه نعمانی  -5
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 معنای حمکم و متشابه. :1پرسش

 متشابه و محکم چیست؟ و چطور متشابه را از محکم تشخی  دهیم؟

 پاسخ: 

متشابه چیزی است که بر »روایت شده است  طور که از معصومینهمان

)مادر(: « اُم» (5)باشند.الکتاب میو آیات محکم، امَّ  (5)«شودجاهل به آن مشتبه می

« ام»گردد؛ به عبارت دیگر شود و به آن بازمیمی چیزی است که از آن زاده

که مراد از آیات متشابه معلوم گردد، این آیات باید باشد. برای آنهمان اصل می

به محکم برگردانیده شود. برای شناخت تفاوت میان محکم و متشابه باید این 

مشتمل  شناخت به دست آید که قرآن، احادیث قدسی و کالم انبیا و ائمه 

                                                
ی ناسخ و منسوخ و درباره از مسعدة بن صدقه روایت شده است که گفت: از ابا عبداهلل -5

شود و حکمی است که ثابت و استوار است و به آن عمل میناسخ آن »محکم و متشابه پرسیدم. فرمود: 

چه نسخش کرده است آمد، و متشابه و سپس آنشده ن عمل میه آمنسوخ آن حکمی است که زمانی ب

 .55ص  5تفسیر عیاشی: ج «. شودچیزی است که بر جاهل به آن مشتبه می
الْکيتَابي  عَلَیْكَ الْکيتَابَ مينْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمَهُوَ الَّذيی أَنْزَلَ فرماید: خداوند متعال می -5

 تَأْويیلَهُ یَعْلَمُ وَمَای قُلُوبيهيمْ زَیْغٌ فَیَتَّبيعُونَ مَا تَشَابَهَ مينْهُ ابْتيغَاءَ الْفيتْنَةي وَاْبتيغَاءَ تَأْويیليهي في الَّذيینَ فَأَمَّامُتَشَابيهَاتٌ  وَأُخَرُ

او همان کسی ) الْأَلْبَابي أُولُو إيلَّا یَذَّکَّرُ وَمَالُونَ آمَنَّا بيهي کُلٌّ مينْ عينْدي رَبِّنَا یَقُو الْعيلْمي فيی وَالرَّاسيخُونَا اهللُ إيلَّ

 و باشند،الکتاب می ام هاآیه این محکماتند، هایشآیه از بعضی کرد نازل تو بر را کتاب این که است

 از تأویل، به میل و جوییفتنه سبب به است، باطل به میل دلشان در که هاآن متشابهاتند. ها،آیه بعضی

 دانش در قدم که آنان و داند،نمی خداوند جز را آن تأویل کهحالیدر کنند،می پیروی متشابهات

 خردمندان جز و ما است، پروردگار جانب از همه آوردیم، ایمان به آن ما: گویندمی اندکرده استوار

 (.3)آل عمران:  (گیرندنمی پند
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 است بر:

این همان لوحی است که در سخنی از ام الکتاب )کتاب محکمات(:  -5

شود و عبارت است از چه در آن نگاشته شده است، بَدا یا تبدیلی حاصل نمیآن

چه خواهد بود تا روز قیامت بدون هیچ تبدیل و تغییری. این چه بوده و آنعلم آن

همان علم غیب است که خدای سبحان احدی غیر از انبیا و فرستادگان و ائمه را 

ها را به برخی از آن با توجَّه به مصالح گرداند. خدای سبحان آنبر آن مطلع نمی

عَاليمُ الْغَیْبي فاَلَ ﴿گرداند. مقتضای تبلیغ رسالت یا اجرای وظایف امامت، مطلع می

إيالَّ مَني ارْتَضَىَ مين رَّسُولٍ فَإينَّهُ یَسْلُكُ مين بَیْني یَدَیْهي وَمينْ  *یُظْهيرُ عَلَىَ غَیْبيهي أَحَداً 

ليیَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا ريسَاالتي رَبِّهيمْ وَأَحَاطَ بيمَا لَدَیْهيمْ وَأَحْصَى کُلَّ  * لْفيهي رَصَداًخَ

سازد نمی آشکار کسهیچ بر را خود غیب و است غیب دانای او) (5)﴾شَیْءٍ عَدَداً

 روی پیش او از نگهبانی برای که باشد خشنود او از ای کهفرستاده آن بر * مگر

 را پروردگارشان هایپیام هاآن که بداند گمارد * تامی نگهبانی سرش از پشت و

 عدد، به را چیزهمه و دارد احاطه ها استآن نزد چهآن به خدا و اندرسانیده

 .(است کرده شماره

چه بوده و این نیز علم آن سخنی از لوح محو و اثبات )کتاب متشابهات(: -5

های بسیار و احتماالت متعدد باشد ولی بر وجوه و صورتچه خواهد بود میآن

ها واقع خواهد شد؛ همانی که در امَّ الکتاب برای یك رخداد که یکی از آن

ای معین وجود دارد و سایرین به علتی حاصل نخواهند شد؛ چه بسا به دلیل حادثه

برای فالنی که عمرش »گوییم: گیرد. به عنوان مثال میکه جلوی وقوعش را می

                                                
 .58تا  51جن:  -5
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میرد؛ ولی سال است، نوشته شده در این روز به هنگام صبح با نیش عقرب می 15

اگر او صدقه بدهد، این بال از او دفع خواهد شد و ده سال دیگر زندگی خواهد 

به  کرد. پس از گذشت ده سال اگر با پدر و مادرش نیکی کند، پنج سال دیگر

 «.عمرش اضافه خواهد شد

در لوح محو و اثبات احتماالت زیادی برای زندگی انسان وجود دارد. 

شخ  مذکور در مثال شاید پس از گزیده شدن توس  عقرب زنده نماند و چه 

بسا پیش از نیش زدن عقرب صدقه بدهد و ده سال دیگر زندگی کند و چه بسا 

ینش به نیکی رفتار کند و پنج سال دیگر پس از ده سال بمیرد و یا شاید با والد

گشت. اگر این تقدیر الهی نبود، عمل و دعا ضایع و بیهوده می (5)زنده بماند.

مَا أَصَابَ مين مَصيیبَةٍ فيی الْأَرْضي وَلَا فيی أَنفُسيکُمْ إيلَّا فيی ﴿فرماید: خداوند متعال می

 به یا مال به مصیبتی هیچ) (5)﴾عَلَى اهللي یَسيیرٌ کيتَابٍ مِّن قَبْلي أَن نَّبْرَأَهَا إينَّ ذَليكَ

 بر این و است شده نوشته درکتابی بیافرینیمش کهآن از پیش مگر نرسد جانتان

 .(است آسان خدا

چیز ی این چیزها، فق  یكی این شخ  از بین همهاما در امَّ الکتاب درباره

مثالً نوشته شده است که فالنی نوشته شده است و احتمال تغییر در آن راه ندارد. 

کند. در لوح ام سال زندگی می 15سال یا  15کند یا فالنی سال زندگی می 11

 الکتاب فق  یکی از این احتماالت وجود دارد.

                                                
نیکی کردن و صدقه دادن، فقر را کفایت »روایت شده است که فرمود:  از ابو جعفر  -5

 .5ص  4کافی: ج  «.کندافزاید و هفتاد بالی کشنده را دفع میکند، عمر را میمی
 .55حدید:  -5
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پس لوح محو و اثبات، همان لوح متشابهات است ولی برای کسی مثل 

د؛ چرا که داند محکمات خواهد بوکه جزئیات این متشابهات را می ائمه

ها محکم ی قرآن برای آنمتشابهی وجود ندارد و همه برای معصومین 

که از وجود ندارد، مگر کسی ها محکمیطور که برای غیر آنهمان (5)است.

برگرفته باشد. بنابراین قرآن برای غیر معصوم به طور کامل متشابه  ها آن

 شناسد.زیرا غیرمعصوم محکم را از متشابه آن بازنمی (5)است؛

بر  که امام صادق حالیتواند تشخی  دهد درها میچگونه غیر از آن

 (2)شناسد؟!محکم را از متشابه بازنمی حنیفه احتجاج می کند که جز ائمهابو

                                                
روایت شده است: به او عرض کردم: در خصوص این  از برید بن معاویه از ابو جعفر -5

 روشن که است آیاتی قرآن، بلکه) بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیيَّنَاتٌ فيی صُدُوري الََّذيینَ أُوتُوا الْعيلْمَ سخت خداوند: 

«. ؟!تواند باشدچه کسی غیر از ما می: »ها هستید؟ فرمود، آیا شما، آن(دارد جای دانش اهل یسینه در

 .518ص  53الشیعه )آل البیت(: ج  وسایل
پاسخ را  ایشان. نمودم سؤالاز تفسیر چیزی  باقر امام از: گویدمی زیدی بن جابر -5

در این  کردم عرضفرمود.  دیگریو پاسخ  نمودم سؤال را همان دوباره  ایشان از سپس. دادند

 ودارد ) باطنی قرآن! جابر ای»: فرمودند  ایشان! بودیفرموده  بنده به این از غیرمورد پاسخی 

چیز دیگری ! هیچجابر ای. ظاهریش نیز ظاهر برای ودارد  ظاهری قرآن همچنین و( باطنیش نیز باطن

ای از قرآن در خصوص چیزی است و ابتدای آیه  های مردمان نیست؛چون تفسیر قرآن دورتر از عقل

وسایل «. های متعددانتهایش در خصوص دیگری، و قرآن، کالمی است متصل و صرف شده بر وجه

 .515ص  53الشیعه )آل البیت(: ج 
االنوار به تفصیل این مطالب را بیان نموده است، به آن رجوع کنید. به عالمه مجلسی در بحار -2

آوریم: از شعیب بن انس از برخی از اصحاب ابو عبداهلل روایت شده متی از آن را میعنوان شاهد قس

 چهبر اساس »: فرمود امام: آری. گفت «؟هستی عراق اهل فقیهآیا تو »: فرمود اماماست: ....

! اباحنیفه ای»: فرمود امام. پیامبرش سنَّت و خداوند کتاب : باگفت «؟دهیمی فتوا هاآن به چیزی
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ی هایکه قرآن پوستهحالیدر(5)شناسندمردم از قرآن چیزی جز الفاظش را نمی

آورند؛ چه از وهم و ظنَّیات و اش را به دست میدارد و از آن تنها چیزی از معنی

عوالم پایینی باشد که باطل است و یا از ملکوت و حقایق اشیای در آن باشد که 

 (5)باشد.از لوح محو و اثبات می

شوند و به دنبال آن معنی الفاظ رویدادهای موجود در آن، یا اصالً واقع نمی

شود و یابد، و یا واقع میها تحقق نمیبا آن نیز در هیچ زمانی از دوران مرتب 

های متعددی برای ها وجوه و صورتیك از آنصادق خواهد بود ولی برای هر

شود، وجود دارد و در این عالم پایینی از اهل زمان و مکانی که در آن واقع می

 شود.برای مردم تبیین می طرف معصوم

تأویلی به طور کامل مغایر با زمان  رآنی در زمان امام صادقی قیك آیه

دارد؛ به دلیل اختالف در زمان و مکان و مردم؛ یا به عبارت  امام مهدی

های موجود در عوالم نزول قرآن چه در دیگر: به دلیل تغییر و تبدیل ناسازگاری

                                                                                                          
 امامت: آری. گف«. ؟دانیشناسی و ناسخ و منسوخش را میگونه که باید، میآن را قرآنآیا 

 که کتاب اهل جز کسی نزد را علم این خداوند! تو بر واینمودی.  علم ادعای! حنیفه ابا ای»: فرمود

خاصی از فرزندان پیامبر ! و این علم جز نزد افراد برتو وای. نداد قرار کرد نازل هاآن بر را آن خداوند

 «.نزد کس دیگری نیست و خداوند حرفی از کتابش را به تو ارث نداده است....، ما

ی مردم فق  قرائت بر عهده».... فرماید: وگویش با عمرو بن عبید میدر گفت ابو جعفر -5

هدایت از طریق ما و به باشد و اگر نیاز به تفسیرش داشتند، گونه که نازل شده است میقرآن همان

 .555ص  53وسایل الشیعه )آل البیت(: ج «. سوی ما است، ای عمرو!
 بیتکه خواهان نجات است فق  از طریق اهلبندی علم کتاب برای کسیبا این تقسیم -5

 شود.حاصل می
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ی به این ترتیب، استوار ساختن متشابهات وظیفه (5)عالم ملکوت و چه در مُلك.

 (5) شناسد.باشد و محکم را از متشابه کسی جز معصوم باز نمیمعصوم می

اند و یا به مرور تشابه موجود در آیات، معانی و رویدادهایی که تحقق یافته

گیرد. بنابراین ممکن است از یك لفظ قرآنی میشوند را دربرزمان محقق می

یك از این معانی بر رویدادهای متعددی متعددی مراد و منظور باشد و هر معانی

که منطبق گردد. بنابراین قرآن ظهورهای بسیاری دارد که جز خداوند و کسی

ها داند؛ اینخداوند اراده فرموده است تا از آن مطلع شود کس دیگری نمی

المؤمنین امیر هستند و از همین رو غریب و دور از ذهن نیست که معصومین

 (2)بتواند در مورد بسمله بار هفتاد شتر مطلب بنویسد. علی 

 هایی وجود دارد:در متشابه، حکمت

 .(4)از جمله: فهمیدن نیاز و اضطرار به معصوم 

                                                
ه برخی تأویلی است کرا قرآن »فرماید: می اهللگوید: شنیدم ابا عبد اسحاق بن عمار می - 5

از از آن آمده و برخی از تأویل آن هنوز محقق نشده است؛ پس هرگاه تأویل آن در زمان هر امامی 

 .511ص  53وسایل الشیعه )آل البیت(: ج «. داندمحقق شود امام آن زمان، آن تأویل را میائمه 
 های بسیاری تصریح دارند که متشابه قرآن را جز اوصیای حضرت محمدروایت -5

ما استواران در علم هستیم و ما »روایت شده است که فرمود:  از جمله: از ابو جعفر ؛شناسدنمی

 .518ص  53وسایل الشیعه )آل البیت(: ج «. دانیمتأویل آن را می
ی فاتحه خواستم هفتاد بار شتر از تفسیر سورهاگر می»روایت شده است:  المؤمنین از امیر -2

 .288ص  5سفینة البحار شیخ علی نمازی: ج مستدر  «. نوشتممی
و ».... ی علوم قرآن کریم روایت شده است که فرمود: در حدیثی درباره المؤمنیناز امیر -4

کسی دیگر از آن اطالع ندارد. خداوند متعال  ،در علماستواران خدا و مالئکه و که غیر از قسمتی دیگر 

مسلَّ  شدند نتوانند  میراث پیامبری که بر تا اهل باطلایجاد نمود این تقسیمات را فق  به این جهت 
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 (5)ها.از جمله: زنده نگه داشتن امیدواری در نفْس

بیانشان های بسیاری که در صدد و حکمت (5)و از جمله: امتحان و آزمایش

 نیستم.

متشابهات امری حتمی است که مالزم و همراه نازل شدن قرآن به هر دو عالم 

باشد یا نازل شدن لوح یا کتاب به عوالم کثرت و ملك و ملکوت می

 (2)ها، تا لوح محو و اثبات تکوین یابد.ها و تکثیر شدنش در آنناسازگاری

 انبیا و فرستادگان و ائمههای برتری وجود دارد تا در متشابهات راه

                                                                                                          
 تا مجبور شوند به سوی ولیَّ ،ها قرار نداددر آناین علم را خداوند  را نمایند؛ یعلمادعای چنین 

ص  53وسایل الشیعه )آل البیت(: ج «. گردان شدند، رو کنند....روی شاطاعت با تکبَّر ازکه  شانامر

514. 
ها به شد و انساننداشت )متشابهات( بَدا منتفی میبه عبارت دیگر اگر لوح محو و اثبات وجود  -5

شان و طوالنی شدن عمرشان و حسن عاقبتشان با توسل به دعا و شان و زیاد شدن روزیاصالح وضعیت

 شدند.ی ارحام و سایر اعمال نیك دیگر، امیدوار نمیصدقه و نیکی به والدین و صله
شد و امتحان در کسی امام خویشتن میبود، هری مردم محکم میاگر تمام قرآن برای همه -5

شد ولی خداوند متشابه را پاسخ از طرف معصوم و فصل الخطاب بودن او در تفسیر قرآن، منتفی می

و عدم شود چه از ایشان صادر میها به آنهای معین شده و التزام آنقرار داد تا اطاعت مردم از حجت

 تکبَّر بر ایشان و نگرفتن علم قرآن از غیر ایشان را بدانند.
ی گانههای ششچه علم به آسمانعالم عقل یا عالم هفتم کلی، عالم کلمات جامع است. هر -2

گردد و تفاصیل و وجوه بیشتری شود و شعبه شعبه میتر میی آن علم وسیعشود دایرهملکوتی نازل می

رو از رسد. از همیناش به عالم ملك )زندگی دنیوی( میی گستردگیمنتها درجه شود تارا شامل می

ها محل خروج هر وجهی گویند و آنها بر هفتاد وجه سخن میروایت شده است که آن بیت اهل

من بر هفتاد وجه »فرماید: کند: شنیدم که میروایت می اهللرا دارند. حمران بن اعین از ابو عبد

 .215و  241بصائر الدرجات: ص  «.دانمیك را میگویم که محل خروج هریسخن م
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 (5)ها سخن گویند.ها با آنمتناسب با مقدار عقل انسان

ـ باشدمی که از وظایف معصومبنابراین محکم کردن متشابهات ـ

 که از جانب او و کسی ای است که با آن امام مهدی عالمت و نشانه

با این مضمون روایتی  رو ائمه شود و از همینکند شناخته میابالغ می

ترین امور( از او بپرسید؛ اگر کسی مدعی آن شد، از عَظایم )بزرگ»اند: فرموده

ترین امور امروزه کشتی آل محمد و بزرگ (5)«گویداموری که مثل او پاسخ می

 های ژرف و پایان دادن به حکومت ها و اقیانوسی امواج فتنهرا بر پهنه

 دهد.طاغوت بر زمین سيیر می

 کند؟ی فاحته با بقیه فرق میآیا بسمله سوره: 2پرسش

های قرآن متفاوت اسـت؟ ی سورههای بقیهی فاتحه با بسملهسوره« بسمله»آیا 

 و آیا بسمله، جزئی از سوره است؟

 پاسخ:

 ،های قرآنبسمله در سایر سوره و (2)استو ریشه  اصل ،ی  فاتحهبسمله سوره

                                                
های ی عقلبه ما گروه پیامبران امر شده است تا به اندازه»روایت شده است:  از رسول خدا -5

. اگر تمام علم دین محکم بود، تنها یك وجه داشت و 52ص  5کافی: ج «. ها سخن بگوییممردم با آن

 ها سخن بگویند؟!های انسانی عقلبه اندازه این صورت چگونه انبیانه بیشتر، در 
 .532غیبت نعمانی: ص  -5
چه هست، جملگی در قرآن چه بوده و آنعلمي آن»روایت شده است:  از سید موحَّدین  -2

نور «. باشدی فاتحه و علم فاتحه در بسم اهلل الرحمن الرحیم میوجود دارد و علم قرآن در سوره

 .251ص 5لبراهین سید نعمت اهلل جزایری: جا
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ی ؛ همـههستند(آن جزء گر نمایانکه باشند )میجزئی از این اصل صورتی برای 

در  ،هر بسمله قرآن و آن است ی فاتحه در بسمله سوره ی فاتحه وقرآن در سوره

ای از آیــه ،ی  فاتحــهبســمله در ســورهباشــد. )مســتتر( میی  فاتحــه بســمله ســوره

ولـی جزئی از سوره هسـتند  ،هاکه بسمله در سایر سورهحالیهای آن است درآیه

 .باشندنمیسوره آن از آیات )مستقل( ای آیه

در الهوت یا همان ذات اقدس  (5)«الرحیم و اهلل، الرحمن» یعنی گانههای سهنام

ی گانه همان مدینههای سهنام هستند؛ )هو( الهی أرکان اسم اعظم اعظم اعظم

که درب ظاهر )بیرون( و درب باطن )درون( دارد  اهلل ؛ یعنیکماالت الهی هستند

 .الرحمن الرحیمیعنی 

ی فاطمه و  امام علی و  حضرت محمد ،لقدر خَ یگانههای سهاین نام

 ظاهر ودرب و   محمد ،لم )شهر دانش(عي  یهیعنی مدینباشند؛ می  زهرا

 .باشندمی  فاطمه باطن آن علی و

قُلي ﴿: باشندمی اسم اعظم اعظم )اهلل الرحمن الرحیم(رکان اَگانه های سهاین نام

)بگو خدا را  (5)﴾ادْعُواْ اهللَ أَوي ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَیًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ األَسْمَاء الْحُسْنَى

 .هاى نیکو است(کدام را بخوانید براى او نامهر ،بخوانید یا رحمان را بخوانید

پس  ؛خود اسم اعظم هستند «فاطمه علی و، محمد»گانه یعنی های سهاین نام

 علی و و ،لق استاو کتاب خدا بلکه او تجلَّی خداوند در خَ ست وا محمد از خدا

                                                
را به « اهلل، رحمن و رحیم»ی گانهی فاتحه صورت واضحی از اسامی سهسید در تفسیر سوره -5

 مراجعه نمایید.«. اعظم اعظم اعظم»ارکان اسم  ؛کشندتصویر می

 .555إسراء:  -5
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وَهَبْنَا وَ و﴿: باشندمی (الرحمن الرحیم)ها پس آن ؛هستند فاطمه از رحمت خداوند

 هاآن به خویش از رحمت )و (5)﴾صيدْقٍ عَليیًّالَهُم مِّن رَّحْمَتينَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ ليسَانَ 

 .ها زبان نیکوی بلندمرتبه قرار دادیم(برای آن و داشتیم ارزانی

ها نمایی غیرکامل سورهسایر  بسمله در حقیقت است و ،فاتحهی سورهبسمله 

کنند. جهتی از جهات آن را منعکس مییك و هراز این حقیقت است  )جزئی(

ها آن ای از آینهگیرد که مجموعهی فاتحه در مرکزی قرار میگویا بسمله سوره

از جهت معیَّنی از آن را که با ها نمایی کدام از این آینههر کنند ورا احاطه می

در حقیقتی  های سورهدر عین حال همه کند ومنعکس میدیگری متفاوت است، 

 ؛شوندمشتر  میها با حقیقت آن یطور که همههمان ،شوندواحد مشتر  می

 .کنندجهتی معین از آن نور اصلی را منعکس میکه هر کدام،  چرا

ی فاتحـه را هماننـد بسـمله سـورهنمایی، م عقل خود تجسَّبا پس اگر قرآن را 

 هـر انجیـل و تـورات وحتی  ؛چرخدرد آن میی قرآن گيیابی که همهای مینقطه

نـد. پـس بسـمله اهخـود آورد بـا  فرسـتادگان ی پیـامبران وکه همـه چه راآن

 .و نهایت است ی فاتحه، رسالت، والیت، سرآغازسوره

 

 ص. 11انفال و  11ی منظور از قلب و رگ گردن در آیه: 3پرسش 

یَا أَیَهَا الَّذيینَ آمَنُواْ اسْتَجيیبُواْ ليلهي وَليلرَّسُولي إيذَا دَعَاکُم ﴿ فرماید:خداوند متعال می

                                                
 .15مریم:  -5
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 ای) (5)﴾وَاعْلَمُواْ أَنَّ اهللَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءي وَقَلْبيهي وَأَنَّهُ إيلَیْهي تُحْشَرُونَليمَا یُحْیيیکُمْ 

 که فراخوانند چیزی به را شما پیامبرش و خدا چون اید،آورده ایمان کهکسانی

 قلبش و آدمی میان خدا که بدانید و کنید اجابت را دعوتشان بخشد،می زندگیتان

 .(شوید آورده گرد او پیشگاه به همه و است حایل

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإينسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْويسُ بيهي نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ ﴿فرماید: و نیز می

 آگاه او نفس هایوسوسه از و ایمآفریده را آدمی ما) (5)﴾إيلَیْهي مينْ حَبْلي الْوَريیدي 

 .(تریمنزدیك او به گردن رگ از زیرا هستیم؛

 در این دو آیه، منظور از قلب و رگ گردن چیست؟

 پاسخ:

یعنی « دل او»یعنی انسان مؤمن به خدا و به حجَّت خدا در زمینش، و « مرء»

حجَّت بر خلق. بنابراین قلب یا دل همان امام معصوم است و معصوم را به قلب 

به گردش تشبیه کرده است؛ زیرا  همچون قلب که کارهای بدن انسان را 

 کند.آورد، کارهای هستی را اداره میدرمی

رگ گردن همان امام معصوم است؛ او ریسمان استوار خداوند است )حبل اهلل 

آید. و او همان دری است که فیض الهی به سوی خلق از آن بیرون می (2)المتین(

                                                
 .54انفال:  -5
 .51ق:  -5
ای ایراد فرمود برخاست و برایمان خطبه از عبداهلل بن عباس روایت شده است: رسول خدا -2

خداوند عزَّوجل در ما، دَه خصلت گرد آورد که پیش از ما و پس از ما برای »که در انتهایش چنین بود: 

ش(، احدی چنین نکرده است: در بین ما است حکم، حيلم )صبر(، علم، نبوَّت، سماحة )عفو و بخش
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ترین مخلوق به انسان مؤمن است و مؤمن برای برآورده شدن معصوم، نزدیك

 شود. یج و نیازهایش توس  خدای سبحان به او متوسَّل میحوا

 کند که خداوند از انبیا و فرستادگان و ائمه این آیات برای مردم بیان می

ها روی تر است و اگر شما در برآورده شدن نیازهایتان به آنبه شما نزدیك

ا را به عنوان هکار، آنشود زیرا شما با اینها حایل میآورید، خدا بین شما و آن

ای به سوی خداوند ها را وسیلهکه آنحالیاید؛ درخدایانی به غیر از اهلل برگزیده

ها شفاعتی به جهت رفع نیازها و شفاعت نزد خداوند، قرار داده است. آن

بيأمْريهي ﴿ی خداوند سبحان گویند مگر با اذن و اجازهکنند و سخنی نمینمی

ی شفاعت ها اجازه. چگونه خداوند به آن(کنندمی کار او فرمان به) (5)﴾یَعْمَلُونَ

کور شود ) «عمیت عین الترا »بیند؟! ای را بدهد که خدا را نمیبرای بنده

مَن ذَا الَّذيی یَشْفَعُ عينْدَهُ إيالَّ ﴿فرماید: . خداوند متعال می(ای که تو را نبینددیده

لَّا ﴿ و همچنین ؟(کند شفاعت او نزد در او اذن به جز کسی چه) (5)﴾بيإيذْنيهي

 مگر گویدنمی سخن کسی) (2)﴾یَتَکَلَّمُونَ إيلَّا مَنْ أَذينَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا

  .(گوید صواب به سخن او و دهد رخصت او به رحمان خدای کهکسی

                                                                                                          
ی تقوی، راه هدایت، مَثَل اعلی، حجَّت عظمی، عروة شجاعت، قصد، صدق، پاکی و عفاف. ما کلمه

مان امر الوثقی )ریسمان محکم( و حبل المتین )ریسمان استوار( هستیم. ما کسانی هستیم که به دوستی

ص  51ج  بحار االنوار:«. ؟!رویدشده است. پس از حق، چیزی جز گمراهی نیست؛ پس به کجا می

544. 
 .53انبیا:  -5
 .511بقره:  -5
 .28نبأ:  -2
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)پس وای بر  ﴾َفَوْيٌل لِّْلُمَصلِّنَي﴿ معنی سخن حق تعالی: :4پرسش 

 منازگزاران(

ی ماعون در سوره (پس وای بر نمازگزاران) ﴾فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ ﴿ی معنای آیه

 چیست؟

 پاسخ:

فَذَليكَ الَّذيی یَدُعَ  * أَرَأَیْتَ الَّذيی یُکَذِّبُ بيالدِّیني﴿بسم اهلل الرحمن الرحیم 

الَّذيینَ هُمْ عَن صَلَاتيهيمْ  * فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ * الْميسْکيینيوَلَا یَحُضَ عَلَى طَعَامي  * الْیَتيیمَ

 را جزا روز که را آن آیا) (5)﴾وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ  * الَّذيینَ هُمْ یُرَاؤُونَ * سَاهُونَ

 راند * ومی اهانت، با را یتیم که است کسی همان دیدی؟ * او شمرد،می دروغ

 کهنمازگزاران * کسانی بر وای دارد * پسوانمی بینوا به دادن طعام به را مردم

 دریغ زکات، دادن از کنند * ومی ریا که انگارند * آنانسهل خود نماز در

 .(ورزندمی

 شمرد،می دروغ را جزا روز که را آن آیا) ﴾أَرَأَیْتَ الَّذيی یُکَذِّبُ بيالدِّیني ﴿

ی شخصی جا پرسش خطاب به مؤمن است و استفهام درباره: در این؟(دیدی

ی آن، تکذیب روز جزا و قیامت یا در حقیقت تکذیب وجود است که نتیجه

 باشد. خدای سبحان می

که آن را آورده است ـ که حضرت اصل تکذیب دیني جدید و کسی

باشد، حتی اگر کفَّار به این موضوع ـ کفر به خدا و آخرت میاست محمد

                                                
 .3تا  5ماعون:  -5



  ......................... 21انتشارات انصار امام مهدی 
آید بلکه پس از مقدَّماتی حال این نتیجه بدون مقدَّمات نمیتصریح نکنند. به هر

بهره گذاشتن یتیم از حق خود؛ یعنی پیوندد؛ یعنی پس از بیواقعی به وقوع می

خالق، شرافت، که کسی در اکه در میان قومش یگانه است به طوریکسی

ها انبیا و گیرد، و ایناطاعت از خداوند و شناخت خدا، بر او پیشی نمی

شمارد، باشند. این کسی که روز جزا را دروغ میمی فرستادگان و ائمه

پذیرد زیرا او به دردي ابلیس )انا خیرٌ منه ـ من از مقدَّم بودن این عده را بر خود نمی

وی  کس که از او برتر است برکند آنین قبول نمیاو برترم( مبتال است؛ بنابرا

   مقدَّم باشد.

زنان و ها، بیوههای او، خوردن اموال یتیمعالوه بر این، از جمله ویژگی

اندازند و خود و که بر اموال فقرا چنگ مییعنی کسانیها ـبیچارگان است و این

ای دین هستند که به آن عمل ـ همواره علمبرندها از آن بهره میافراد مرتب  با آن

در جنگ و ستیزند. علمای  ها با انبیا، فرستادگان و ائمه کنند. ایننمی

و علمای  (5)جنگیدند و علمای یهود با عیسی  اسرائیل با موسی بنی

                                                
که شما در آن بدون عمل روزی حالیکنید دربرای دنیا کار می»: از کالم عیسی  -5

خورید مگر با که شما در آخرت روزی نمیحالیدهید درخورید؟ برای آخرت عملی انجام نمیمی

کنید؟ نزدیك است صاحب عمل، گیرید و عمل را ضایع میعمل! مزد را میعمل! و شما ای علمای بی

عملش را مطالبه کند و نزدیك است شما از دنیای فراخ به ظلمت قبر تاریك خارج شوید. خداوند 

شود که طور که به روزه و نماز امر فرموده است. چگونه میمتعال شما را از گناهان نهی فرموده همان

داند این از علم خدا و قدرت او که میحالیش را تباه و جایگاهش را حقیر نماید؟ درااهل علم روزی

کند و از چیزی که به او رسیده، باشد، متهم میچه قضایش میاست. چگونه اهل علم خداوند را در آن

چه از دنیایش نزدش است را بر آخرتش برگزیند تواند آنراضی نباشد؟ چگونه اهل علم می
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سر  و علمای گمراه در این امَّت با ائمه  احناف و یهود با حضرت محمد

 اند.ستیز داشته

فق  برخی علمای سنَّی نبودند که با ائمه جنگ کردند بلکه خالف تصور، بر

اند. بزرگان علمای شیعه با امام علی بن موسی علمای شیعه نیز چنین بوده

به نبرد برخاستند و کوشیدند آن حضرت را از حقش بازدارند. هدف  الرضا

به باطل ها نیز صرفاً این بود که بر اموال صدقات چیره شوند و ریاست دینی را آن

 در اختیار گیرند. 

ی گمراه است. ی این علمای به ظاهر شیعهاز جمله« ی بطائنیعلی بن حمزه»

باشد، ولی و از بزرگان علمای شیعه می او از اصحاب امام موسی بن جعفر 

ی بطائنی با امام ، علی بن حمزهپس از شهادت امام موسی بن جعفر 

به مخالفت و نبرد برخاست. ولی جوانان شیعه، متصدی مبارزه با این  رضا

عامل شدند، مذهب را استوار ساختند و بطالن این فقهای ستمگر را علمای بی

ی این جوانان است. روشن نمودند. احمد بن محمد بن ابی نصر بیزنطی از جمله

 باشد. می وی از اصحاب مخل  و مورد ستایش امام رضا 

ها، کسانی عمل و طاغوتیان و اعوان و اتباع آنکه علمای سوء بیجه ایننتی

ها دارند و برای اعطای حق مساکین به آنشان بازمیهستند که اَیتام را از مقامات

 کنند.هیچ تالشی نمی

                                                                                                          
رساند چه به او نفع میرساند برای او از آنچه به او زیان میکه او رو به دنیا است و آنیحالدر

که حالیتواند کالم را طلب کند تا از آن آگاه گرد درتر باشد؟ چگونه اهل علم میداشتنیدوست

 .545منیة المرید شهید ثانی: ص «. ؟خواهان عمل به آن نباشد
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چرا که این عده برای  (5)هستند؛ ایتام و مساکین: انبیا، فرستادگان و ائمه

ورزند؛ یعنی مساکینی هستند که کسی به ند و تکبَّر نمیخدا خاضع و فروتن هست

 باشد.ها در قومش تك و تنها است؛ یعنی یتیم مییك از آنرسد، و هرها نمیآن
: یعنی وای بر منتظرین. برای هر (پس وای بر نمازگزاران) ﴾فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ﴿

پیش از او،  ی که از طرف انبیا، فرستادگان و ائمهای از جانب خدا ـفرستاده

باشند؛ ولی با ـ گروهی از مؤمنین هستند که منتظر او میبشارت او داده شده است

خورند و تأسَّف همواره سرانجام کار، بسیاری از این منتظرین شکست می

بودند شکست خوردند؛  زند. علمای یهود که در انتظار عیسی ورکوتاهی می

که به سراغ شان آمد او را تکذیب چند که منتظر آن حضرت بودند، هنگامیهر

شکست خوردند،  کردند. علمای یهود و احناف نیز در انتظار برای محمد

م به هنگا که یهودیان، شهر یثرب را برای استقبال از حضرت محمد حالیدر

که آن حضرت در مکه قیام کرد و به یثرب قیام او بنا کرده بودند، ولی هنگامی

ها او را تکذیب کردند و به آن حضرت ایمان مهاجرت نمود، بسیاری از آن

 (5)نیاوردند.

                                                
آیا تو را یتیم نیافت، ) ﴾أَلَم یَجيد َ یَتیمًا فَآوى﴿بن عباس نقل شده است: از عبایة بن ربعی از ا -5

شود که هیچ نظیر و همانندی روی این زمین فق  به این دلیل یتیم نامیده می». گفت: ؟(پس پناهت داد

 فرماید:می کندهایش را به او یادآور میکه نعمتحالیاز ابتدا تا انتها ندارد. پس خداوند عزَّوجل در

. علی بن ابراهیم 545ص  15. بحار االنوار: ج «یعنی تنهایی که هیچ نظیری نداری.... ﴾أَلَم یَجيد َ یَتیمًا﴿

یتیم کسی است که مثل و همانندی ». ﴾أَلَم یَجيد َ یَتیمًا فَآوى﴿فرماید: گوید: سپس میمی قمی

 .545ص  15. بحار االنوار: ج «که همانندی نداردشود چرا ندارد و از همین رو مروارید، یتیمه نامیده می
در مورد این سخن خداوند تبار  و  اهللاز اسحاق بن عمار روایت شده است: از ابو عبد -5
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تکرار شده است؛ زیرا  دار، و امروز نیز با قائماین سنَّتی است ادامه 

جنگند، و این تضادی لی امروز با او میچند علمای شیعه در انتظار اویند وهر

باشد. چطور ممکن در این آیه می« الصالة»و « الویل»ی همچون تضاد دو واژه

ها است؛ از برای آن« ویل»برای نمازگزاران باشد؟! آری، « ویل»است خطاب 

خواهند امام مهدی ها میخوانند. آنها برخالف جهت قبله نماز میچرا که آن

 که موافق هوا و هوسشان و استنتاجات عقلیشان است به نزدشان گونه آن

بیاید و برای ارسال فردی از طرف خودش به سوی مردم، از ایشان کسب اجازه 

کند و نیز نقشه و روش خود را در اختیارشان قرار دهد تا مالحظات خود را بر 

  (5)ها باشد!!م آنکه کتاب اماها امامان کتاب هستند نه اینآن بیان دارند؛ پس این

                                                                                                          
 کهآن با و) ﴾وَکَانُوا مين قَبْلُ یَسْتَفْتيحُونَ عَلَى الََّذيینَ کَفَرُوا فَلَمََّا جَاءَهُم مََّا عَرَفُوا کَفَرُوا بيهي﴿تعالی پرسیدم: 

 ایمان او که به سویشان آمد او را نشناختند، بههنگامی بودند، کافران بر پیروزی از آن خواستار پیش

قومی بودند و بت پرستان را به  ی بین حضرت محمد و حضرت عیسیدر دوره». فرمود: (نیاوردند

هایتان را ند و بتدادند و می گفتند: پیامبر، شما را بیرون خواهد راوعده می حضرت محمد

خروج کرد، به او کافر  که رسول خداخواهد شکست و با شما چنین خواهد نمود. اما هنگامی

 .255ص  8کافی: ج «. شدند
در ».... فرماید: جا که میآن ؛آمده است المؤمنین ها در کالم امیرطور که توصیف آنهمان -5

شوند و هر دو همگام و مصاحب مردم رانده و تبعید میو پیروان مکتبش هر دو از میان  آن روز قرآن

قرآن و اهلش در آن روز بین مردمند  .دهدنهند و کسی پناهشان نمییکدیگر و در یك جاده گام می

که گمراهی با هدایت هماهنگ نشود چه این ؛ها نیستندهایند ولی با آنبا آن ،ها نیستنداما میان آن

گیرند. مردم در آن روز بر تفرقه و پراکندگی اتحاد کرده و در اتحاد و گرچه کنار یکدیگر قرار 

هنگام جز در این .یگانگی پراکندگی دارند. گویا این مردم پیشوایان قرآنند و قرآن پیشوای آنان نیست

 .181ح  288ص  8کافی: ج ... «. نامی از قرآن نزدشان باقی نماند و جز خطوط آن چیزی نشناسند
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: (انگارندها که در نماز خود سهلآن) ﴾الَّذيینَ هُمْ عَن صَلَاتيهيمْ سَاهُونَ﴿

که نسبت به امام زنند. کسانیانگارند و در پیي آن لَه لَه میکه در دنیا سهلکسانی

بهترین  کنند. عمل در پیشگاه آن حضرت انگاری میسهل مهدی

فرجام کار این منتظراني ناکام،  و (5)داردنمازی است که یك مؤمن به پا می

را رها کرده  باری است؛ چرا که عمل در پیشگاه امام مهدی خسارت و زیان

 ( 5)اند.ی او را تکذیب نمودهو وصی و فرستاده

مسلمانند و اند، نه در حیرت و مستی»اکنون همان زمانی است که مردم در آن 

بینی که کيسوت دینی شیعه یا سنَّی به تن او را عمامه به سری می (2)؛«نه نصرانی

                                                
عرض کردم: آیا شما نماز ذکر شده در کتاب  گوید: به ابو عبداهللن کثیر میداوود ب -5

ای داوود! ما نماز ذکر شده در »باشید؟ فرمود: خداوند عزَّوجل هستید؟ و آیا شما زکات و حج می

ی ی خداوند، قبلهکتاب خداوند عزَّوجل هستیم. ما زکات، روزه، حج، ماه حرام، سرزمین حرام، کعبه

 که جای هر به پس) ﴾فَأَیْنَمَا تُوَلَُّواْ فَثََمَّ َوجْهُ اهللي﴿ :فرمایدو وجه خداوند هستیم. خداوند متعال می خداوند

 .252ص  54بحار االنوار: ج ....«. ما آیات هستیم و ما بینات هستیم(. خدا است به رو جا همان کنید، رو
در وصیت مقدسش با  کسی است که رسول خدا الحسناحمدیمانی موعود سید  -5

که او را با  بیت اهل یها روایت دیگر از ائمهاسم و خصوصیتش به او تصریح فرموده است و ده

اند اسمش، صفتش، علمش، محل سکونتش، پرچمش و تمام چیزهای دیگر مربوط به او توصیف نموده

بیان  هاه آنطور کهمان ؛تر گشته استجا که امرش از خورشید میان آسمان واضحتا آن

 اند.فرموده
 شنیدن که فرا خواهد رسیدبر مردم  یزمان»روایت شده است که فرمود:  از پیامبر  -2

پس اگر  !بهتر از آزمودنشان است یو اگر با آنان مالقات کرد !است آنان با مالقات از بهتر اشخاص نام

و تالش  سعی یپولشان است و همهدینشان : گرددیتو آشکار م یها برااین خصلت یآنان را آزمود

پول به  ی! و براروندمی رکوعبه نان  یابرای لقمه !آنان زنانشان هستند یشان و قبلهشکم برای هاآن

 .511ص  53بحار االنوار: ج !«. ی، نه مسلمانند و نه مسیحهستند زده و مستحیرت! افتندیسجده م



 .......تفسیر قرآن قائم آل حممد .................... 22
رود که هیچ همَّ و غمَّی برای خودش یا می».....« بار به استقبالي کرده است و یك

گوید سالم بر تو ای پیامبر بار میسرزمینش ندارد جز به زمین زدن اسالم؛ و یك

؛ و زمانی اهلل الحسینم بر تو ای ابا عبد، سالخدا حضرت محمد

کنی که هوادار دموکراسی آمریکایی و انتخابات شده و با این کار مالحظه می

که اسالم و قانون آن یعنی قرآن هر نوع زده گشته است؛ چرایك نصرانیي غرب

مان که پیش رویو قرآنی و ائمه کند، و ما از پیامبرانتخاباتی را رد می

نگریم، چیزی سراغ نداریم جز تعیین )و تنصیب( از سوی خدا ست و در آن میا

باشد. حتی تمام ادیان الهی به که این هم از جانب خداوند می یا معصوم

 که از هوا و هوس خود پیروی کند. کند، مگر کسیهمین صورت عمل می

پادشاه را ی بقره، این بنی اسرائیل نبودند که در داستان طالوت در سوره

انتخاب کردند بلکه از پیامبرشان درخواست نمودند که از خدا بخواهد برای 

أَلَمْ تَرَ إيلَى الْمَإلي مين بَنيی ﴿فرماید: ها پادشاهی تعیین نماید. خداوند متعال میآن

 آیا) (5)﴾اتيلْ فيی سَبيیلي اهلليإيسْرَائيیلَ مين بَعْدي مُوسَى إيذْ قَالُواْ لينَبيیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَليکًا نَقَ

 خود پیامبران از یکی به که ندیدی موسی از پس را اسرائیل بنی از گروه آن

قُلي اللهُمَّ ﴿همچنین  و (بجنگیم خدا راه در تا کن نصب پادشاهی ما برای: گفتند

 خدایا! بار: بگو) (5)﴾تَشَاءمَاليكَ الْمُلْكي تُؤْتيی الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزيعُ الْمُلْكَ ميمَّن 

 مُلك را بخواهی کهاز هر و دهیمی مُلك بخواهی کههر به مُلك. یدارنده تویی

که . بنابراین ملك و سلطنت، ملك خدا است، نه ملك مردم، و کسی(ستانیمی

                                                
 .541بقره:  -5
 .51آل عمران:  -5
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 باشد.ی آن است، خداوند میتعیین کننده

عمل )نصرانی( این علمای بیها بر طبل ها و احمقمتأسَّفانه بسیاری از نادان

علمای »ها را دمند، بلکه حق آن است که مردم آنها میکوبند و بر شیپور آنمی

ها علمایی هستند که حکمت به سکوتشان گویند اینبنامند. می (5)«آمریکایی

ماندند، ولی عمری را ساکت شدند و )در کشانده است و ای کاش ساکت می

 ند. نهایت( زبان به کفر گشود

مردم قانون را »اند این است که: ای که سیستانی و نظایر او به آن رسیدهنتیجه

ی مشورت با نمایند، و کارشان بر پایهکنند و مردم حاکم را تعیین میوضع می

اند و کاری خطا کرده های جاهل، محمد و علی این انسان هم است و از دید

خواستید به پایان آمده است. از دید سیستانی، زمامداری از اش نظر میکه درباره

 «.باشد!!!آني شیطان می

 شان بر حسین باشد. گریهها تماماً ریا میها قطعاً ریاکارند و کار آناین

های مردمان و ها سیطره یافتن بر دلریا است، نمازشان ریا است و هدف آن

آنان که ریا ) ﴾الَّذيینَ هُمْ یُرَاؤُونَ﴿مناصيب متعفن دنیوی مانند ریاست دینی است 

 (5).(کنندمی

                                                
 بَعْضُهُمْ  أَوْليیَاءَیَا أَیَُّهَا الََّذيینَ آمَنُوا َلا تَتََّخيذُوا الْیَهُودَ وَالَنَّصَارَى ﴿فرماید: چرا که قرآن کریم می -5

 اید،آورده ایمان کهکسانی ای) ﴾اهللَ لَا یَهْديی الْقَوْمَ الظََّاليميینَ إينََّ مينْهُمْ فَإينََّهُ ميَّنکُمْ  یَتَوَلََّهُم وَمَن بَعْضٍ أَوْليیَاءُ

 به را ایشان که شما از کسهر یکدیگرند. دوستان خود آنان برمگزینید، دوستی به را نصارا و یهود

ها یهود و نصارا را . این(کندنمی هدایت را ستمکاران خدا و ها استآن یزمره در گزیند دوستی

 باشند.پس منطبق بر تعبیر قرآن کریم می ؛کنند بلکه پیرو دموکراسی آمریکایی هستندپیروی نمی
وای بر شما ای کاتبان و »دهد: ها را مخاطب قرار میآن طور که پیامبر خدا عیسیهمان -5
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ها همان عالمان : این(ورزندو از دادن زکات دریغ می) ﴾وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴿

شکست خوردند.  که در انتظار کشیدن امام مهدی عمل هستند؛ کسانیبی

کنند ی او بسنده نمیو وصی و فرستاده ها نه تنها به تکذیب امام مهدی آن

های اسالمی را بلکه مردم را از جهاد در پیشگاه او و از جنگ با کفَّاری که دولت

طور که همانکنند. این علمای ترسو و خائن ـنع میاند ممورد هجوم قرار داده

ـ  فق  به (5)شان نموده استتوصیف خداوند در حدیث معراج برای پیامبر 

کنند بلکه مردم را از نصرت و را تنها گذاشتند بسنده نمی که امام مهدیاین

 ﴾یَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴿پس لعنت خدا بر ستمگرانی که  (5)دارند؛یاری دادن او بازمی

 .(ورزنداز دادن زکات دریغ می)

 

                                                                                                          
دهید. خورید و به ریا طول نمازتان را نشان میزنان را میهای بیوهای فریسیان! شما مایحتاج خانه

 «.ها به شما خواهد رسیدشدیدترین عقاب
گفتم: خداوندا، این امر کيی ».... : در حدیث طوالنی معراج از رسول خدا حضرت محمد -5

که عيلم برداشته شود پس خداوند عزَّوجل به من وحی فرمود: هنگامیـ یعنی قیام قائم ـ خواهد بود

ای ها بسیار گردد، فقهریزیکنندگان اند  گردند، خونو جهل آشکار گردد، قاریان بسیار و عمل

 .35ص  15بحار االنوار: ج  ....«.کننده اند  شوند و فقهای گمراه خائن بسیارهدایت
با آن علمای یهودی که خود را  این همان توصیفی است که پیامبر خدا حضرت عیسی -5

ها علمای دین هستند و مسیح را هنگام بعثتش گفتند که آندادند و میبین مردم و حجَّت قرار می

ای است که بر عمل مانند صخرهمَثَل علمای بی»فرماید: دهد. میمورد خطاب قرار می شناسند،می

«. زارها برسدکند تا به کشتنوشد و آب را نیز رها نمیی رودی افتاده است؛ خودش آبی نمیدهانه

 .441علم و حکمت در کتاب و سنَّت محمد ریشهری:ص
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ــه دســت موســی :5پرســش  ــل رســیدن قبدــی ب ــه قت در   ب

 .11و  14ی قصص: سوره

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَیْنَاهُ حُکْمًا وَعيلْمًا وَکَذَليكَ ﴿فرماید: خداوند متعال می

الْمَديینَةَ عَلَى حيیني غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْليهَا فَوَجَدَ فيیهَا رَجُلَیْني وَدَخَلَ  * نَجْزيی الْمُحْسينيینَ

یَقْتَتيلَاني هَذَا مين شيیعَتيهي وَهَذَا مينْ عَدُوِّهي فَاسْتَغَاثَهُ الَّذيی مين شيیعَتيهي عَلَى الَّذيی مينْ عَدُوِّهي 

قَالَ  * لي الشَّیْطَاني إينَّهُ عَدُوٌّ مَضيلٌّ مَبيینٌفَوَکَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَیْهي قَالَ هَذَا مينْ عَمَ

قَالَ رَبِّ بيمَا  * رَبِّ إينِّی ظَلَمْتُ نَفْسيی فَاغْفيرْ ليی فَغَفَرَ لَهُ إينَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيیمُ

فَإيذَا  نَةي خَائيفًا یَتَرَقَّبُ فَأَصْبَحَ فيی الْمَديی * أَنْعَمْتَ عَلَیَّ فَلَنْ أَکُونَ ظَهيیرًا لِّلْمُجْريميینَ

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن  * الَّذيی اسْتَنصَرَهُ بيالْأَمْسي یَسْتَصْريخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إينَّكَ لَغَويیٌّ مَبيینٌ

فْسًا بيالْأَمْسي یَبْطيشَ بيالَّذيی هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ یَا مُوسَى أَتُريیدُ أَن تَقْتُلَنيی کَمَا قَتَلْتَ نَ

 چون) (5)﴾إين تُريیدُ إيلَّا أَن تَکُونَ جَبَّارًا فيی الْأَرْضي وَمَا تُريیدُ أَن تَکُونَ مينَ الْمُصْليحيینَ

 را نیکوکاران و دادیم دانشی حکمت و را او شد، برومند و رسید بلوغ حد به

 که را دید تن دو شد. داخل شهر به شهر، مردم از خبردهیم * بیمی پاداش چنین

 از که آن دشمنانش. از یك آن و بود پیروانش از یك این کنند،می نزاع هم با

 مشتی موسی خواست. یاری او از بود دشمنانش از که دیگر بود علیه آن پیروانش

 دشمنی آشکارا به او بود. عمل شیطان از این: گفت کشت. را او و او نواخت بر

 بیامرز، مرا کردم، ستم خود به من من! پروردگار ای: است * گفت کننده گمراه

 به من! پروردگار ای: گفت است * مهربان و آمرزنده زیرا بیامرزید؛ خدایش و

                                                
 .51تا  54قص :  -5
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 شد * دیگر نخواهم گنهکاران پشتیبان هرگز کردی عطا من بر که نعمتی پاس

 مدد از او دیروز که مردی گردید.می حادثه راه بر چشم و ترسان شهر در روز

 گمراه آشکارا به تو: گفت او به موسی خواست. مدد او از هم باز بود خواسته

 ای: گفت بزند، بود هاآن دو هر دشمن که را مردی خواست هستی * چون

 تو بکشی؟ نیز مرا کشتی را یکی دیروز که همچنان خواهیآیا می موسی!

 مصلحان از که خواهینمی و باشی جبار و زورگویی سرزمین در این خواهیمی

 .(باشی

 باشد:ی این آیات چند پرسش مطرح میدرباره
آیا کار موسی مبنی بر کشتن قبطی، به صورت خطا یعنی از طرف  -5

غیرعمدی بوده و او در اثر اصابت ضربه کشته شده است؟ حال اگر  موسی

قتل قبطی به دست موسی به عمد یا غیرعمدی بوده باشد، آیا معصیت الهی به 

 گردد؟!رود؟ یا تر  اولی محسوب میشمار می

 چه عمل شیطان خوانده شده، آیا عمل قتل بوده است؟آن -5

 چه گناهی مرتکب شده بود؟چرا موسی درخواست آمرزش کرد و او  -2

 چرا موسی مرد قبطی دوم را نکشت؟ -4

 چرا موسی آن فرد اسرائیلی را به گمراه بودن آشکار توصیف کرد؟ -1

 پاسخ:

وَلَمَّا ﴿قتل قبطی توس  موسی، به عمد و از روی قصد بود و پس از  :5پاسخ 

آتاه ﴿حاصل گشته است و نیز پس از آنکه  (چون به حد بلوغ رسید) ﴾بَلَغَ أَشُدَّهُ

. این قتل، نه (خداوند حکمت و علم به او ارزانی داشت) ﴾اهلل الحکمة و العلم



  ......................... 21انتشارات انصار امام مهدی 
معصیتی از جانب موسی بود و نه تر  اولی، بلکه عملی صحیح بود؛ چرا که وی 

 (5)دشمنی از دشمنان خدا و دوستی از اولیای شیطان را به قتل رسانیده بود.

مراد از عمل شیطان همان قبطی است از این جهت که وی دست  :5پاسخ 

خداوند  (5)ی شیطان بود و نیز به این علت که وی از پیروان شیطان بود.پرورده

إينَّهُ عَمَلٌ ﴿فرماید: متعال در توصیف وضعیت پسر نوح که عاق شده و کافر بود می

که او . پس خدای سبحان پسر نوح را به این(او عملی است ناصالح) (2)﴾غَیْرُ صَاليحٍ

 توصیف فرموده است. «عملی است ناصالح»

تو را برای ) (4)﴾وَاصْطَنَعْتُكَ لينَفْسيی﴿فرماید: ی موسی میحق تعالی درباره

                                                
مأمون گفت: آفرین بر تو ».... با مأمون عباسی آمده است:  وگویی بین امام رضادر گفت -5

 مشتی موسی) ﴾َفوَکَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَیْهي قَالَ هَذَا مينْ َعمَلي الشَّیْطَاني﴿ای ابا الحسن! از این سخن خداوند 

موسی »فرمود:  باخبر نما. امام رضامرا ( بود از عمل شیطان این: گفت کشت. را او و او نواخت بر

فرعون هنگامی که اهلش در غفلت بودند وارد شد و این زمان، بین مغرب و عشا  به شهری از شهرهای

الَّذيی مينْ ى َفوَجَدَ فيیهَا رَجُلَیْني یَقْتَتيلَاني هَذَا مين شيیعَتيهي وَهَذَا مينْ عَدُوِّهي فَاسْتَغَاثَهُ الَّذيی مين شيیعَتيهي عَلَ» «بود

 از یك آن و بود پیروانش از یك این کنند،می نزاع هم با که را دید تن دو) «عَدُوِّهي فَوَکَزَهُ مُوسَى

 مشتی موسی خواست. یاری او از بود دشمنانش از که دیگر بود علیه آن پیروانش از که آن دشمنانش.

«. ....را بر دشمن تمام کرد و او مردموسی به حکم خداوند متعال کار . (کشت را او و او نواخت بر

 .558ص  5احتجاج شیخ طبرسی: ج 
این ) ﴾قَالَ هَذَا مينْ عَمَلي﴿: گفت»فرماید: می وگو با مأمون عباسی، امام رضادر همان گفت -5

چه از موسی در قتل یکی ای که بین دو مرد صورت گرفته بود نه آنیعنی درگیری (از عمل شیطان بود

احتجاج شیخ طبرسی: «. است کننده گمراه دشمنی آشکارا به« شیطان» یعنی انه. سر زده بود هااز آن

 .558ص  5ج 
  .41هود:  -2
 .45طه:  -4
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و دشمن آشکارای گمراه در این آیه، همان قبطی است؛ چرا که  (خود برگزیدم

اش با اولیای خداوند سبحان را علنی کرده وی از لشکریان شیطان بود و دشمنی

 بود. 

که فهمید فرعون )لع( دشمن خدای سبحان پس از آن موسی :2پاسخ 

ه سوی است، بابت باقی ماندنش در کاخ او از خداوند سبحان آمرزش طلبید و ب

حضرتش توبه نمود. گناهی که موسی مرتکب شد این بود: باقی ماندنش در کاخ 

چند که با این کار سیاهی لشکر فرعون را زیاد کرده بود هرچرا (5)فرعون )لع(؛

رو پس از آمرزش خواستن خودش به این کارش رضایت نداشت، و از همین

 به من! پروردگار ای) ﴾أَکُونَ ظَهيیرًا لِّلْمُجْريميینَأَنْعَمْتَ عَلَیَّ فَلَنْ  رَبِّ بيمَا﴿گفت: 

؛ یعنی (شد نخواهم گنهکاران پشتیبان هرگز کردی عطا من بر که نعمتی پاس

نعمت آمرزش و نعمت توانایی جسمانی. گنهکاران هم عبارتند از فرعون و 

  لشکریانش.

جاری زیرا قبطی دوم وقتی دید موسی این کلمات را بر زبان  :4پاسخ 

انجام داده بود  چه موسیساخت، از ترس موسی برگشت و فرار کرد و آن

                                                
رَبِّ إينِّی ظَلَمْتُ نَفْسيی ﴿وگو: .... مأمون گفت: معنی این سخن موسی چیست؟ در همان گفت -5

گوید: من می»فرمود:  . امام رضا(بیامرز مرا کردم، ستم خود به من من! پروردگار ای) ﴾فَاغْفيرْ ليی

. 558ص  5احتجاج شیخ طبرسی: ج ....«. با وارد شدنم به این شهر خودم را در جایی نامناسب قرار دادم

ی فهم او با او سخن باشد و به اندازهدر مقام احتجاج بر مأمون می مشخ  است که امام رضا

فرماید که پیامبر خدا بیان می....« گوید: من خودم را .... قرار دادممی»گوید و با این فرمایش: می

خواهد بودنش با فرعون و در قصر او را بیان کند و نه فق  وارد به طور مطلق می حضرت موسی 

 شدنش به یکی از شهرهای فرعون را.
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 را به فرعون )لع( رسانید.

گمراهی آشکار ) غَويیٌّ مَبيینٌ که او اسرائیلی را به این موسی :1پاسخ 

بود و جانب بایست برحذر میـ مییعنی اسرائیلیتوصیف نمود؛ زیرا وی ـ (است

شد و خود را در معرض برخورد و کرد و مخفی میاحتیاط را رعایت می

داد، آن هم در مدت زمانی کوتاه و اصطکا  مجدد با لشکریان فرعون قرار نمی

خواست کمك در معرض دید شاهدان؛ تا موسی را ندا دهد و با صدای بلند در

که دیروز قبطی را کشته بود کند؛ تا به این ترتیب بر همگان روشن شود کسی

 بوده است.  موسی

 

 َپر.ی ششی اسرائیل و ستارهمعنای کلمه: 1پرسش 

هایی که امروزه در فلسطین ی اسرائیل چیست؟ آیا صهیونیستمعنای کلمه

کسی باقی نمانده است؟ و آیا ها که از آناسرائیل هستند یا این هستند، بنی

 رساند؟پر چه معنایی را میی ششپر، صهیونیستی است؟ و ستارهی ششستاره

 پاسخ:

ی خدا. در میان یهودیانی که در سرزمین مقدس هستند، از اسرائیل یعنی بنده

شود. او عبداهلل است و نزد یهود اسرائیل یافت می نوادگان یعقوب نبی 

 باشد. می

)پیروز و فاتح( « منتصير»ی داوود است و به معنای پر همان ستارهی ششستاره
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 ها، عالمت مُصليح منتظر است که همان ایلیای نبی باشد، و برای آنمی

مرفوع شد )به آسمان باال  که زمانی دراز پیش از بعثت عیسی باشد؛ کسیمی

اضر او یکی از وزرای امام ها منتظر بازگشتش هستند و در حال حبرده شد( و آن

 باشد.می مهدی 

چه بیان شد بر این مبنا است که اسرائیل یعنی حضرت یعقوب؛ ولی آن

 ی خدا و منظور حضرت محمد واقعیت آن است که اسرائیل به معنی بنده

 باشد.می

و نیز شیعیان  اسرائیل آل محمد  چه در قرآن آمده است بنیبا توجَّه به آن

 باشند. در تفسیر عیاشی و سایر منابع آمده است: ها و حتی عموم مسلمین میآن

ی درباره از هارون بن محمد روایت شده است: از ابا عبد اهلل امام صادق

سؤال کردم. حضرت ( ای بنی اسرائیل) یا بنی اسرائیلی خدا این فرموده

 .«آنان به طور خاص ما هستیم»فرمود: 

ی این سخن خدا درباره از محمد بن علی نقل شده است: از امام صادق 

یا بنی اسرائیل  :به طور خاص مربوط به آل محمد»سوال کردم. فرمود 

 .«باشدمی

أنا عبد اهلل »روایت شده است که فرمود:  در سنن ابی داوود از پیامبر

فما أمره فقد أمرنی و ما عناه فقد  ،أحمد و أنا عبد اهلل اسمی إسرائیل اسمی

من عبداهلل هستم. نامم احمد است و من عبداهلل هستم. نامم اسرائیل ) (5)«عنانی

چه به او چه به او دستور داده شده به من دستور داده شده است و هراست، پس هر

                                                
 .44ص  5تفسیر عیاشی: ج  -5



  ......................... 10انتشارات انصار امام مهدی 
 (.باشدشود به من مربوط میمربوط می

 برخی آیات به طور خاص مربوط به ائمه و در این آیات،  (5)باشندمی

 باشند و نه کس دیگر.اسرائیل می ( بنیها )ائمه آن

یَا بَنيی إيسْرَائيیلَ اذْکُرُواْ نيعْمَتيیَ الَّتيی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَأَنِّی ﴿فرماید: حق تعالی می

 وَالَ یُقْبَلُ مينْهَا نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَیْئاًوَاتَّقُواْ یَوْماً الَّ تَجْزيی  * فَضَّلْتُکُمْ عَلَى الْعَالَميینَ

 بر که نعمتی آن از اسرائیل، بنی ای) (5)﴾عَدْلٌ وَالَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَالَ هُمْ یُنصَرُونَ

 روزی از بترسید کنید * و یاد دادم برتری جهانیان بر را شما و داشتم ارزانی شما

 شفاعت نشود و پذیرفته ایفدیه هیچ و نیاید دیگری کار به کس،هیچ که

 .(هیچ یاری نشوند و نکند سودشان

 .: یعنی ای آل محمد(ای بنی اسرائیل)« یَا بَنيی إيسْرَائيیلَ»

: یعنی نعمت والیت و امامت، و تسل  (نعمتم را .... یاد کنید)« اذْکُرُواْ نيعْمَتيیَ»

 بر تمام عوالم.

: یعنی با (و شما را بر جهانیان برتری دادم)« الْعَالَميینَ فَضَّلْتُکُمْ عَلَى  وَأَنِّی»

                                                
چرا که برخی آیات در  ؛کنداز عبارت برخی آیات استفاده می الحسناحمددر اینجا سید  -5

کنند و در عین حال آل محمد ها کسانی است که ادعای تشیع میباشند و منظور آناسرائیل می ذمَّ بنی

 اسرائیل هستند که ادعای پیروی و یاری انبیا را داشتند ولی جز ها مانند بنیآن ؛گذارندرا تنها می

لَقَدْ أَخَذْنَا ميیثَاقَ بَنيی إيسْرَائيیلَ وَأَرْسَلْنَا إيلَیْهيمْ رُسُالً کُلََّمَا جَاءهُمْ ﴿ن مهم شکست خوردند: اندکی، در ای

 پیامبرانی و گرفتیم پیمان اسرائیل بنی از ما) ﴾رَسُولٌ بيمَا الَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَريیقاً کَذََّبُواْ وَفَريیقاً یَقْتُلُونَ

 را گروهی نبود، موافق دلشان خواهش با که گفتمی چیزی پیامبری که گاه هر فرستادیم. برایشان

 (.35)مائده:  (کشتندمی را گروهی و کردندمی تکذیب
 .552و  555بقره:  -5
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 شناخت من )شناخت خداوند سبحان و متعال( و علم به اسماء او.

روشن است که برتری داده شدگان بر جهانیان، محمد و آل محمد هستند، و 

 باشند.نمی ها، برتری داده شده بر آل محمد فرزندان یعقوب و غیر آن

ْیَوْماً  وَاتَّقُوا (و بترسید از روزی که) روز مرگ است؛ تنها روزی که در :

کند مگر آن شفاعت وجود ندارد. از عذابي هنگامي مرگ کسی نجات پیدا نمی

که دلش به مأل اعلی تعلَّق داشته حالیکه در دنیا با بدنش زندگی کرده درکسی

مرتب  نبوده که به قطع هایی به دنیا ها و دلبستگینتیجه با ریسمان باشد و در

 ـ نیاز داشته باشد.که مسبب عذاب استکردن و بریدن ـ

فَأَمَّا ﴿فرماید: باشند. حق تعالی مینجات یافتگان از عذاب مرگ، مقرَّبان می

باشد *  مقرَّبان از اگر )اما (5)﴾فَرَوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعيیمٍ * إين کَانَ مينَ الْمُقَرَّبيینَ

؛ یعنی وضعیت مرگش. (نعمت پر بهشت و روزی و آسایش او است برای

 .سروران مقرَّبان هم عبارتند از محمد و آل محمد 

  باشند. ی شیعه و علمای شیعه می، ویژه«بنی اسرائیل»برخی آیات مربوط به

لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ وَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عيندي اهللي مُصَدِّقٌ ﴿فرماید: خداوند متعال می

وَاتََّبَعُوا  * فَريیقٌ مِّنَ الَّذيینَ أُوتُواْ الْکيتَابَ کيتَابَ اهللي وَرَاء ظُهُوريهيمْ کَأَنَّهُمْ الَ یَعْلَمُونَ 

و ) (5)﴾کَفَرُوا الشََّیَاطيینَ کينََّسُلَیْمَانُ وَلَ کَفَرَ وَمَاسُلَیْمَانَ  مُلْكيمَا تَتْلُو الشََّیَاطيینُ عَلَى 

چه نزدشان ها مبعوث شد که آنای از جانب خداوند بر آنآن هنگام که فرستاده

چنان پشت کرد، گروهی از اهل کتاب، کتاب خداوند را آنبود تصدیقش می

                                                
 .81و  88واقعه:  -5
 .555و  555بقره:  -5
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 شیاطین بر که افسونی از سر خویش افکندند که گویی از آن اطالعی ندارند * و

 ولی نبود کافر سلیمان و کردند، پیروی خواندندمی سلیمان پادشاهی روزگار

 .(بودند شیاطین کافر

ای از جانب و آن هنگام که فرستاده) ﴾وَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عيندي اهللي﴿

؛ چرا که ای از سوی امام مهدی یعنی فرستاده :(ها مبعوث شدخداوند بر آن

 ـ (الََّتى تَفَضََّلْتَ بيها عَلى الْعالَمینَکَليماتيكَ  کَليمَةي التَّاََّمََّةي وَ)پس از بعثت انسان کامل 

که محمد و آل  (ها بر جهانیان برتری یافتیی کاميلَت و کلماتی که با آن)کلمه

محمد هستند، رسالت از جانب خداوند سبحان و  متعال خاتمه یافت و دوران 

 جدیدی آغاز شد که همان رسالت از جانب حضرت محمد و آل محمد 

هستند که  فرستادگانی از جانب حضرت محمد « آل محمد»باشد. بنابراین می

ی فرشتگان و یا به طور مستقیم از آن حضرت علم خود را با وحی یا به واسطه

 «الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل» کنند. پس، حضرت محمددریافت می

ی رسالت از کنندهنی: ختمباشد؛ یعمی (خاتيم بر گذشتگان و راهگشای آیندگان)

 .و اهل بیتش  ی رسالت از جانب خود سوی خدا و گشاینده

، پانزده روز پیش از قیام خود، برای شیعه ثابت شده است که امام مهدی 

ها او را فرستد و آنمحمد بن حسن صاحب نفس زکیه را به سوی مردم مکه می

ها هم درست حال اگر این فرستادن درست باشد، دیگر فرستادن (5)کشند.می

 خواهد بود.

: از علمی که (کردچه نزدشان بود تصدیقش میکه آن) ﴾مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴿

                                                
 رجوع کنید. 253و  552ص  15به بحار االنوار: ج  -5
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حق است، او با  که مهدی به میراث برده است به این شیعه از اهل بیت 

ی حکومتش را برای زمینه کند، پیش از قیامش کسانی هستند کهشمشیر قیام می

 باشند.سازند، او فرزندانی دارد و پس از او دوازده مهدی از نسل او میاو مهیا می

وارد شده است به  اساس روایاتی که از آن بزرگواران ـ بریعنی شیعیانها ـآن

حال  (5)برد.دانند که اگر زمین از امام خالی بماند، اهلش را فرو میقطع و یقین می

زمین  ـ امام مهدی ها مرگیا طبق اعتقاد برخی از آنپس از به قتل رسیدن ـ

کار توس  یکی از اوصیا از یابد؟ اگر اینی چه کسی آرام و قرار میبه وسیله

طور که در روایات از فرزندان او پس از او یعنی اماماني مهدیَّین نباشد؟! همان

 وارد شده است. ایشان 

 که در زمان غیبت کبری با امام مهدی همان کسیـ ابن طاووس 

ـ در مورد صلوات روایت کرده است مالقات داشته و حتی از آن حضرت 

بر عذری تر  کردی، اگر تعقیب عصر روز جمعه را بنا»روز جمعه گفته است: 

هرگز این صلوات را تر  مکن؛ به جهت امری که خداوند جل جالله ما را به 

. سپس صلوات را بیان کرده است که در پایان آن «وده استآن مطلع نم

ـ وَ وُالةي عَهْدي َ وَ وَ صَلِّ عَلَى وَليیِّكَ ـأی امام المهدی »فرماید: می امام

وَ الْأَئيمَّةي مينْ وُلْديهي وَ مُدَّ فيی أَعْمَاريهيمْ وَ زيدْ فيی آجَاليهيمْ وَ بَلِّغْهُمْ أَقْصَى آمَاليهيمْ ديینا 

                                                
روایت شده است: به ایشان عرض کردم: آیا  از محمد بن فضیل از ابو الحسن امام رضا -5

زمین »کنیم: روایت می عرض کردم: ما از ابا عبداهلل«. خیر»ماند؟ فرمود: زمین بدون امام باقی می

ه، اگر فرو ن»فرمود: «. که خداوند بر اهل زمین یا بندگان خشم گیردماند مگر اینبدون امام باقی نمی

 و سایر احادیث شریف. 55ح  533ص  5کافی: ج «. ماندبرود، باقی نمی
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و  ـیعنی امام مهدیو بر ولیَّت ـ) (5)«ءٍ قَديیرٌدُنْیَا وَ آخيرَةً إينَّكَ عَلَى کُلِّ شَیْ

زمامداران پایبند به عهدت که امامان از فرزندانش هستند درود فرست، و بر 

عمرشان بیافزا و به طول حیاتشان فزونی بخش، و به نهایت آرزوهای دینی و 

 .(که به یقین تو بر هر چیز تواناییدنیوی و اخرویشان برسان 

اش در مسجد سهله فرود در روایتی آمده است که آن حضرت با خانواده

همچنین وارد شده است که پس از او، یازده مهدی از نسل آن حضرت ( 5)آید.می

 .(2)خواهد بود 

ها نیستم، و ی آنروایات بسیاری وجود دارد و من درصدد بیان کردن همه

ها را برای اتمام حجَّت بر معاندي متکبري بر خدا و اولیای خدا بیان از آن فق  برخی

کردم. هرکس که برای پیروی از حق به دنبال علم است، به کتب حدیث مراجعه 

 کند و خودش مطالعه نماید.

 ﴾کَأَنَّهُمْ الَ یَعْلَمُونَنَبَذَ فَريیقٌ مِّنَ الَّذيینَ أُوتُواْ الْکيتَابَ کيتَابَ اهللي وَرَاء ظُهُوريهيمْ ﴿

چنان پشت سر خویش افکندند که گروهی از اهل کتاب، کتاب خداوند را آن)

ها برخی از علمای شیعه و پیروان خاصَّشان این (گویی از آن اطالعی ندارند

و روایات  باشند، و کتابی که پشت سرشان افکندند، قرآن و امام مهدی می

باشد. ها میو ارسال او برای آن سازان امام مهدی بیت عصمت و زمینهاز اهل

                                                
 .81مفاتیح الجنان: ص  -5
با اهل و عیالش را در مسجد سهله  گویی فرود آمدن قائم »فرماید: می امام صادق -5

 .454ص  2مستدر  الوسایل: ج   ؛  253ص  15بحار االنوار: ج «. بینممی
ای ابا حمزه! »در حدیثی طوالنی روایت شده است که فرمود:  حمزه از ابو عبد اهللاز ابو  -2

 .251. غیبت طوسی: ص «خواهد بود از ما پس از قائم، یازده مهدی از فرزندان حسین
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که به سویشان آمد، تکذیب کردند و گفتند جادوگر است ها حق را هنگامیآن

دانند که این حقی از جانب امام باشد یا جنون دارد؛ گویی اصال نمییا مجنون می

 است. مهدی 

و از افسونی که شیاطین بر ) ﴾مُلْكي سُلَیْمَانَوَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّیَاطيینُ عَلَى ﴿

: یعنی برخی از علمای شیعه، (خواندند پیروی کردندروزگار پادشاهی سلیمان می

وارد  ها به انبیا و فرستادگان های پیشین و اتهاماتی که آنهای امَّتسنَّت

یعنی  کردند را پیروی کردند و گفتند این از جن )شیطان( است. ملك سلیمان نیز

 .ملك مهدی

و سلیمان کافر نبود ولی شیاطین ) ﴾وَمَا کَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَـکينَّ الشَّیْاطيینَ کَفَرُواْ﴿

اش را به امام انس و جن است و فرستاده که امام مهدی : به این(کافر بودند

ها ایمان طور که برخی از انساندارد، و همانسوی انس و جن گسیل می

مان کنند و گروهی ایای نفاق پیشه میشوند، دستهبرخی کافر می آورند،می

چه بر انس اند و هرگونه. جنَّیان نیز همینشوند و... و... و..آورند و مرتد میمی

 گردد. شود بر جن نیز جاری میجاری می

گر پایان کار ابلیس )لع( و عظیم است و بیان جا که امر امام مهدی از آن

باشد، چطور ممکن است آن حضرت در لشکریان او از شیاطین انس و جن می

ی شان در قضیههای آنان و القائاتمعرض مکر شیاطین جن و نیرنگ و خدعه

شان در این مرتبه که تمثیلی از به پایان رسیدن تمام باطل امام مهدی

 گیرد.باشد، قرار نمی

 خاصَّ مسلمانانی است که به آل « بنی اسرائیل»ی و برخی آیات درباره



  ......................... 11انتشارات انصار امام مهدی 
وَقَضَیْنَا إيلَى بَنيی إيسْرَائيیلَ فيی ﴿فرماید: ستم روا داشتند. حق تعالی می محمد

دُ أُوالهُمَا بَعَثْنَا فَإيذَا جَاء وَعْ * الْکيتَابي لَتُفْسيدُنَّ فيی األَرْضي مَرَّتَیْني وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کَبيیرًا

بر  و) (5)﴾عَلَیْکُمْ عيبَادًا لَّنَا أُوْليی بَأْسٍ شَديیدٍ فَجَاسُواْ خيالَلَ الدِّیَاري وَکَانَ وَعْدًا مَّفْعُوالً

 سرکشی نیز و کرد خواهید فساد زمین در دو بار مقرَّر کردیم که اسرائیل بنی

 در نخستین یوعده بار دو آن از چون*  بزرگ کردنی سرکشی کرد، خواهید

 برای شما بودند زورمند جنگاورانی که را خویش بندگان از گروهی رسد،

 این جو خواهند کرد ووجست را هم هاخانه درون در حتی آنان فرستادیم.

 .(شدنی است انجام ایوعده

بر بنی اسرائیل مقرَّر و ) ﴾وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کَبيیرًا...  وَقَضَیْنَا إيلَى بَنيی إيسْرَائيیلَ﴿

 :(کردیم.... و سرکشی بزرگی خواهید کرد

: با کشتن و فساد دوم، : از این امَّت با کشتن فاطمه و امام علیفساد نخست

 بود. و سرکشی کردن بزرگ: آن بود که حرمت حسین  حسن و حسین

را پایمال کردند و بدن پا  آن حضرت را مُثله کردند و سرش را باالی نیزه 

که او پنجم اصحاب کسا و برترین خلق خدا پس از محمد، علی، بردند و حال آن

بود. بندگان فرستاده شده در بار نخست، مختار و لشکریانش  فاطمه و حسن

  کرد و آنها را به قتل مسلَّ بودند که خداوند آنها را بر قاتالن امام حسین

 رسانیدند.

فَإيذَا جَاء وَعْدُ اآلخيرَةي ليیَسُوؤُاْ وُجُوهَکُمْ وَليیَدْخُلُواْ الْمَسْجيدَ کَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿

                                                
 .1و  4إسراء:  -5
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 سرتان بر کسانی رسید، فرا دوم یوعده چون و) (5)﴾وَليیُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبيیرًا

 به بودند آمده در مسجد به که اول بار چون و سازند غمگین را شما تا فرستادیم

 . این افراد اصحاب قائم(سازند نابود یابند دست چههر به و آیند در مسجد

ها را تمکین خواهد داد تا شرق و غرب زمین باشند که خداوند آنو انصار او می

به تصرف درآورند و خداوند با  را با سرورشان محمد بن الحسن المهدی

 ها هر کافر و منافق و شکاکی را ذلیل خواهد کرد. آن

: یعنی ای (شاید پروردگارتان به شما رحم کند) (5)﴾عَسَى رَبَکُمْ أَن یَرْحَمَکُمْ﴿

مسلمانان! شاید پروردگارتان به شما رحم کند؛ با پیروی از قائم و یاری دادن او و 

که مواالت او و مواالت امام واجب االطاعه است و این که اواعتراف به این

 باشد.اش و نیز دشمنی با دشمنش واجب میولی

ها راه ترین آییناین قرآن به درست) ﴾إينَّ هَـذَا الْقُرْآنَ یيهْديی ليلَّتيی هيیَ أَقْوَمُ﴿

چه خود ی اسراء گذشت، شما را به آن: یعنی آیاتی که از سوره(نمایدمی

 .نماید؛ یعنی به راه مستقیم یعنی به امام مهدیارتر است راه میپاید

و مؤمنانی را ) ﴾وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمينيینَ الَّذيینَ یَعْمَلُونَ الصَّاليحَاتي أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا کَبيیرً﴿

دهد که از پاداشی بزرگ آورند بشارت میکه کارهای شایسته به جای می

که برای دهد و اینبشارت می مؤمنین را به قائم: (برخوردار خواهند شد

، همان صالحات است، همان سازی برای قیام قائم قیامش تالش کنند. زمینه

 باشد.نماز و همان برترین کارها )خیر العمل( می

                                                
 .3إسراء:  -5
 .8إسراء:  -5
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که به کسانیو برای ) ﴾الَّذيینَ الَ یُؤْمينُونَ بياآلخيرَةي أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَليیمًا وَ اينَّ ﴿

آخرت عبارت است از امام  (:ایمآخرت ایمان ندارند، عذابی دردآور مهیا کرده

اند از ملکوت ساز آن حضرت هستند؛ عبارتکه زمینهو کسانی مهدی

ها و زمین، همان رؤیای صالح مؤمن، همان فطرتی که خداوند مردم را به آسمان

چند آورند کافرند هرایمان نمیکه به آخرت آن فطرت بیافریده است؛ و کسانی

 ادعای مسلمانی داشته باشند.

های انبیا است که قائم محمد بن الحسن : جزیی از میراثی شش پراما ستاره

اشاره دارد و  برد. این ستاره به آن حضرتآن را به ارث می المهدی 

ن باشد. یهودیاشده( میمعنای آن منتصر )پیروز و فاتح( و منصور )یاری

اند و آن را شعار و نماد خود برگرفتند و صهیونیست این ستاره را به سرقت برده

تر گفتم، طور که پیشای به مصلح جهانی موعود دارد و همانها اشارهبرای آن

که به این ستاره توهین کند و آن باشد. کسیمی ها منظور ایلیای نبی برای آن

را که صدام )لع( « اهلل اکبر»ی ت که کلمهرا لعن و نفرین نماید، مانند کسی اس

شود ی کسانی میآن را در پرچم عراق قرار داد مورد لعن قرار دهد و از زمره

 کند!را لعنت می که مواریث انبیا

روایت شده است:  است. از ائمه ی مهدی این ستاره، ستاره

 (5).«کنندمیکه پرچم حق آشکار شود اهل مشرق و مغرب آن را لعنت هنگامی»

                                                
گه پرچم حق هنگامی» فرماید:می از ابان بن تغلب روایت شده است: شنیدم ابا عبداهلل  -5

چه از آن»گفتم: خیر. فرمود: «. ؟دانی چراکنند. آیا مینمایان گردد اهل مشرق و مغرب آن را لعنت می

 .212ص  15بحار االنوار: ج «. بیندانسان از اهل بیتش پیش از خروجش می
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پس ای مؤمنان، برحذر باشید! اگر لعنت مکانی پیدا نکند، به صاحبش 

 (5) بیان فرموده است. طور که رسول خداگردد، همانکننده( باز می)لعنت

سلیمان ما است، و هیکل، هیکل ما  داوود ما است، سلیمان داوود

های صهیونیست که قاتالن پیامبرانند. سرزمین مسلمانان است نه هیکل یهودی

ال اله اال اهلل، محمد »مقدس، سرزمین ما است که باید آزاد و فتح شود و پرچم 

 بيإيبْرَاهيیمَ لَلَّذيینَ أَوْلَى النَّاسي  إينَّ﴿بر آن به اهتزاز درآید. « ، علی ولی اهللاهللرسول

 به کسان تریننزدیك) (5)﴾اتَّبَعُوهُ وَهَـذَا النَّبيیَ وَالَّذيینَ آمَنُواْ وَاهللُ وَليیَ الْمُؤْمينيینَ

 . (است مؤمنان یاور خداوند و هستند مؤمنان و پیامبر این و او پیروان همانا ابراهیم

که ستایش و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمین )و انتهای کالم ما، این

 مخصوص پروردگار جهانیان است(. 

 

 معنای سبع مثانی.: 7پرسش 

 معنای سبع مثانی چیست؟

 پاسخ:

                                                
عنت از دهان گوینده خارج گاه لهر»فرماید: می جعفر کند: شنیدم اباابو حمزه روایت می -5

، سزاوار لعن باشد، به است که لعنت شدهکند؛ پس اگر کسىشود، میان این دو نفر رفت و برگشت مى

 .215ص  5کافی: ج «. گرددبرمى اشگویندهرسد وگرنه به او مى
 .18آل عمران:  -5
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 (5)﴾وَلَقَدْ آتَیْنَا َ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانيی وَالْقُرْآنَ الْعَظيیمَ﴿فرماید: خداوند متعال می

. مثانی در این آیه عبارت است از (دادیم تو به را بزرگ قرآن و المثانی سبع ما)

 (5)ی فاتحه.آیات سوره

ی به معنای مدح و ستایش گرفته شده است و آیات سوره« ثنا»از « مثانی»

ها مدح و ثنای خداوند سبحان و متعال فاتحه هفت آیه است که همگی آن

الثانی »در این حالت  رو سبع مثانی نامیده شده است. پیامبر باشد؛ از اینمی

ی حمد بنامی، سورهاست یعنی مدح کننده و حمد کننده و اگر آن را « المُثنی

 شود. خود، حمد کننده یا محمد و احمد می پیامبر

ی مبار  تمام قرآن در فاتحه است و از همین رو خداوند منَّتش را با سوره

جا که قرآن شرح و تفصیل فاتحه گرداند. از آنمخت  می فاتحه بر پیامبر 

بحان و متعال است، قرآن از نظر اهلش به طور کامل مدح و ثنای خداوند س

باشد؛ بنابراین صحیح است که قرآن جملگی مثانی نامیده شود. خداوند متعال می

اهللُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديیثي کيتَابًا مَتَشَابيهًا مَّثَانيیَ تَْقشَعيرَ مينْهُ جُلُودُ الَّذيینَ ﴿فرماید: می

بُهُمْ إيلَى ذيکْري اهللي ذَليكَ هُدَى اهللي یَهْديی بيهي مَنْ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَليینُ جُلُودُهُمْ وَقُلُو

 است. کرده نازل را سخن بهترین خدا) (2)﴾یَشَاء وَمَن یُضْليلْ اهللُ فَمَا لَهُ مينْ هَادٍ

 ترسند، ازمی پروردگارشان از کهکسانی آن، تالوت از که مثانی، و متشابه کتابی

                                                
 .83حجر:  -5
آگاه نما. آیا « بسم اهلل الرحمن الرحیم»گفته شد: ای امیر مؤمنان، ما را از  المؤمنینبه امیر -5

ای از آن فرمود و آن را آیهآن را قرائت می آری، رسول خدا»ی فاتحه است؟ فرمود: جزو سوره

 .545امالی شیخ صدوق: ص «. فرمود: فاتحة الکتاب همان سبع مثانی استدانست و میمی
 .52زمر:  -2
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 که خدا است راه این بیارامد. خدا یاد به جانشانو  تن سپس بلرزد؛ تنشان خوف،

 هیچ را او کند گمراه خدا را کههر و کندمی راهنمایی به آن بخواهد را کههر

 .(بود نخواهد راهنمایی

ی ثنا و ستایش بر پیامبر ها هفت آیهباشند. آنمی مثانیي ناطق همان ائمه 

 گزاری و پیروی در این زمین و در تمام عوالم هستند که فرشتگان به خدمت

شان مفتخرند و ایشان عبارتند از: ها و ضربه زدن به دشمنان خدا در پیشگاهاز آن

و قائم  علی، فاطمه، حسن، حسین و هشت امام از فرزندان حسین 

ت شده است روای هاو از آن و ائمه از فرزندان قائم مهدی مهدی

وَلَقَدْ آتَیْنَا َ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانيی وَالْقُرْآنَ ﴿: (5)ها خودشان مثانی هستندکه این

 .(دادیم تو به را بزرگ قرآن و المثانی سبع ما) ﴾الْعَظيیمَ

 
 ،ی آل محمدباقی مانده

 ،الحسناحمدرکن شدید 

 به سوی تمامی مردمان ی امام مهدی وصی و فرستاده

 یاری شده با اسرافیل ،تسدید شده با میکائیل ،تأیید شده با جبرئیل

 ﴾ذُرِّیًَّة بَعُْضهَا مين بَْعضٍ وَاهللُ سَميیعٌ عَليیمٌ ﴿

 (دانا است و شنوا خداوند و دیگر، برخی نسل از برخی )فرزندانی،

 (5285بهمن  4برابر با )ق  . ـه 5454اول ذی الحجه 

                                                
  ما همان مثانی هستیم که خداوند به پیامبرمان»روایت شده است که فرمود:  ابو جعفر از -5

کس شناسد ما را آنکنیم. میعطا فرمود. ما وجه خداییم که بین دیدگان شما در زمین رفت و آمد می

 .545توحید صدوق: ص  «.که نادان استکه شناخته و جاهل است به ما آن
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َواتَُّقـوْا َيْومـاال الَّ َتْزـز   ﴿آیا این سخن حـق تعـالی  :8پرسش 

 کند؟شفاعت را نفی می ﴾....َنْفٌس

وَاتَّقُواْ یَوْماً الَّ تَجْزيی نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَیْئاً وَالَ یُقْبَُل ﴿ معنای این آیه چیست؟

و بترسید از روزی که ) (5)﴾مينْهَا شَفَاعَةٌ وَالَ یُؤْخَذُ مينْهَا عَدْلٌ وَالَ هُمْ یُنصَرُونَ

کس، دیگری را به کار نیاید و هیچ شفاعتی از کسی پذیرفته نگردد و از هیچ

وَاتَّقُواْ یَوْماً الَّ ﴿ و نیز این آیه؟ (کسی عوضی دریافت نشود و هیچ یاری نشوند

شَفَاعَةٌ وَالَ هُمْ تَجْزيی نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَیْئاً وَالَ یُقْبَلُ مينْهَا عَدْلٌ وَالَ تَنفَعُهَا 

کس، دیگری را به کار نیاید و هیچ و بترسید از روزی که هیچ) (5)﴾یُنصَرُونَ

 .(ای پذیرفته نشود و شفاعت سودشان نکند و هیچ یاری نشوندفدیه

 ؟را نفی می کنندآیا این آیات شفاعت 

 پاسخ:

 کنند.این آیات به هیچ وجه شفاعت را نفی نمی

                                                
 .48بقره:  -5
 .552بقره:  -5
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باشد؛ و این روز همان روز مرگ می .)از روزی بترسید(ی؛ : یعن﴾یَوْماًوَاتَّقُواْ ﴿

است در هر  شفیعکه که شفاعتي کسیاینیعنی ساعت مرگ یا لحظات مرگ. با 

رساند ولی در ساعت در دنیا و پس از مرگ در قبر و برزخ و قیامت سود می

مرگ  ی مرگ برای کسی شفاعتی وجود نخواهد داشت، و حتی هنگاملحظه

 شود.  هیچ بَدَل و عمل صالحی نیز پذیرفته نمی

از آن رو است که مرگ عبارت است از کندن روح از جسد و این  امر این

های روح از این نَزع یا کندن یا گرفتن یا استیفا الزاماً باید همراه با قطع وابستگی

ب ، تنیدگی روح ها و روااساس میزان تراکم و فراوانی این وابستگیدنیا باشد و بر

ها حتماً با دردها و رو بریدن این وابستگیشود، و از همینتر میبا جسد نیز بیش

کنندگان برای مانع شدن از آن یا از بین هایی همراه است و شفاعت شفاعترنج

رساند و حتی عمل انسان نیز برای رفع یا از بین بردن این بردنش سودی نمی

 باشد.دردها کارساز نمی

این امر بدین دلیل  :(و از کسی عوضی دریافت نشود) ﴾الَ یُؤْخَذُ مينْهَا عَدْلٌ﴿

که وابستگی انسان به دنیا )خانه، همسر، فرزندان، مال و دیگر تعلَّقات  است

ها را گره زده که انسان با دست خودش آن هاییریسماندنیوی( عبارت است از 

گردد و از تعلَّقات، روح از دنیا خارج نمیها و نااست و بدون بریدن این ریسم

یابد مگر کس از دردهای مرگ نجات نمیشود؛ و هیچجسد منفصل نمی

که با جسمش در دنیا بوده ولی روحش به مأل اعلی تعلَّق داشته باشد، و کسی

انما » سخنی با این مضمون دارد که:  المؤمنینها همان مقرَّبان هستند. امیراین
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ی شما بودم، که چند من فق  همسایه) (5)«لکم، جاورکم بدنی ایاماً کنتُ جاراً 

فَأَمَّا إين کَانَ مينَ ﴿فرماید: و خداوند متعال می (روزی بدنم در کنار شما زیست

اما اگر از مقرَّبان باشد * برای او است ) (5)﴾فَرَوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعيیمٍ *الْمُقَرَّبيینَ 

 .(بهشت پر نعمتآسایش و روزی و 

دهد و نه عمل صالح، مگر فق  با یك در لحظات مرگ نه شفاعت سود می

ها دردآور ناشرط: خرق قانون تکوینی، که در آن صورت قطع کردن این ریسم

یا به خاطر مانعی که  ،سوزان شدغیر  طور که آتشي ابراهیمهمان نخواهد بود،

قرار بدهد، اثری نداشت. ما این خرق قانون   خداوند اراده کرده بود در او

بینیم، بلکه فق  در حاالتی که متعلَّق به تکوینی را جزو امور عادی و رایج نمی

ی خداوند سبحان و متعال با شخصی باشد یا به رابطهوجود خدای سبحان می

شود و تأیید او برای خرق این قانون تکوینی را به دنبال دارد، اتفاق مربوط می

 افتد.می

تر از مقرَّبین هستند، هر چند ای پایینرو اصحاب یمین که در رتبهاز این

یابند. خداوند سبحان و متعال در باشند ولی از عذاب مرگ نجات نمیبهشتی می

فرماید: فرماید. حق تعالی میها هنگام مرگ سکوت اختیار میآن مورد وضعیت

)و اما اگر  (2)﴾فَسَلَامٌ لَّكَ مينْ أَصْحَابي الْیَميیني *یَميیني وَأَمَّا إين کَانَ مينَ أَصْحَابي الْ﴿

 ؛است( یپس تو را از اصحاب یمین سالم*  از اصحاب یمین )سعادت( باشد،

                                                
 .551ص  1شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید: ج  -5
 .81و  88واقعه:  -5
 .15و  15واقعه:  -2
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یعنی اگر فرد از اصحاب یمین باشد، خداوند متعرض حال او به هنگام مرگ 

ی واقعه برای بیان حالت مرگ که آیات آخر سورهنشده است و حال آن

ها پس از مرگ را بیان فرموده و به ولی خداوند وضعیت آن (5)باشد،می

پس تو را از اصحاب یمین ) ﴾سَلَامٌ لَّكَ مينْ أَصْحَابي الْیَميیني﴿ گفته است پیامبر

 .(سالمی است

مقرَّبان، »گانه یعنی های سهاین گروه وضعیتهایی که ترین مثالاز بزرگ

دهد، امتحانی بود که را نشان می« کنندگان گمراهاصحاب یمین و تکذیب

گاه که به بیابان طالوت از لشکریانش که همراه او بودند به عمل آورد؛ آن

. نشان دادها رودی را در راه به آن ،آب و علفی رسیدند و تشنه شدند، طالوت بی

إينَّ اهللَ مُبْتَليیکُم بينَهَرٍ فَمَن شَريبَ مينْهُ فَلَیْسَ مينِّی وَمَن لَّمْ ﴿ ها گفت:طالوت به آن

گفت: ) (5)﴾غُرْفَةً بيیَديهي فَشَريبُواْ مينْهُ إيالَّ قَليیالً مِّنْهُمْ اغْتَرَفَ یَطْعَمْهُ فَإينَّهُ مينِّی إيالَّ مَني

که از آن بخورد از من نیست و هر کهآزماید؛ هرخداوند شما را به جوی آبی می

اندکی از آن ی عدهاز آن نخورد یا تنها کف دستی بیاشامد از من است. همه جز 

که کف دستی از آن کس که از آن ننوشید، از مقرَّبین بود و کسی؛ آن(نوشیدند

کنندگان ی تکذیبکه از آن نوشید در زمرهآشامید جزو اصحاب یمین و کسی

                                                
فَأَمَّا إينْ  *تَرْجيعُونَهَا إينْ کُنْتُمْ صَاديقيینَ  *فَلَوْال إينْ کُنْتُمْ غَیْرَ مَديینيینَ ﴿فرماید: خداوند متعال می -5

فَسَالمٌ لَكَ مينْ  *وَأَمَّا إينْ کَانَ مينْ أَصْحَابي الْیَميیني  *فََروْحٌ وَرَْیحَانٌ َوجَنَّةُ نَعيیمٍ  *کَانَ مينَ الْمُقَرَّبيینَ 

 مقرَّبان از اگر گردانید * اما بازش گویید،می راست ندارید * اگر باور را قیامت اگر) ﴾أَصْحَابي الْیَميیني

یمین )سعادت( باشد،  اصحاب از اگر اما نعمت * و پر بهشت و روزی و آسایش او است باشد * برای

 به بعد. 81. واقعه: (است یمین سالمی اصحاب از را تو * پس
 .541بقره:  -5
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روایی از جانب که اگر او باور داشت که طالوت فرمان؛ چراگمراه جای گرفت

  نوشید.برد و از آب نمیخداوند است، امر او را فرمان می

این تکذیب کردن، تکذیب خدای سبحان و متعال بود و نه فق  طالوت. این 

 همان کس از مقرَّبین که از آن نیاشامدباشد. هرجوی آب، همان زندگی دنیا می

شان برای گرفتن روح اندهای خود را از دنیا قطع کردهتمام دلبستگی کهکسانی

ای که از آن جرعهنیازی به قطع کردن هیچ تعلَّق یا ریسمانی نیست؛ و کسی

هایی که خودش تنیده است، نابنوشد، هنگام جدا شدن روحش الزم است ریسم

تر خواهد بود. اما فزونتر باشد درد او ها بیشناچه این ریسمبریده شود و هر

ای نوشیده باشد که سرمستش کرده و به جایی رسیده باشد که که به اندازهآن

ی پرتگاهی زندگی گوید، هنگام مرگش خواهد دید که در لبهفهمد چه مینمی

 باشد.این پرتگاه به داخل آتش جهنم می ریزشکرده است و مرگ او، می

اشد و در عین حال از زن و مال و فرزند و که انسان جزو مقرَّبین ببرای این

ماند؛ چه که اهل دنیا دارند برخوردار باشند، تنها یك راه باقی میخانه و هر

بر فقرا و مساکین و به   هاگاه که آن، آنگام بردارد  ی ائمهکه به شیوهاین

ی وجه اهلل ردند. این شخ  باید فرزندان را براکحدَّ و مرز انفاق میویژه ایتام بی

کنند. شاید ی اهلل جهاد مینذر کند، به عنوان مجاهدانی که برای اعالی کلمه

ها را با حُسني قبول پذیرا شود و به وجهی پسندیده بار آورد. اما در خداوند آن

اش را تالش به سوی خداوند سبحان و متعال قرار دهد مورد همسرش، باید مهریه

عالیه در اطاعت خداوند سبحان و متعال و شناخت  و بخواهد که او را به مقامات

 جا که امکان دارد، برساند.خداوند سبحان و متعال تا آن
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ــای ســخن موســی: 1پرســش  ی شــعرا: در ســوره  معن

 .﴾َفَعْلُتَها إ ذالا َوَأَنا ِمَن الضَّالِّنَي﴿

  (5) در پاسخ پیشین فرمودید:

شیطانی بوده است از این بابت که کشتن قبطی کاری   موسی

عذر نخواست بلکه وی تعمداً قبطی را کشت و این عملی صحیح بوده 

 است.

کاری صحیح بوده است، پس این سخن او   اگر قتل قبطی به دست موسی

وقت که گفت: آن) (5)﴾قَالَ فَعَلْتُهَا إيذًا وَأَنَا مينَ الضَّالِّینَ﴿ ی شعرا که گفت:در سوره

 .(خطاکاران بودمچنان کردم، از 

 پاسخ:

از گمراهی، انحراف از صراط مستقیم به دلیل   جا مقصود موسیدر این

قصد بیان کردنش را داشته   عمل قتل قبطی نبوده بلکه آن گمراهی که موسی

 باشد:است، دارای دو بعد می

خودش را بابت باقی ماندنش در کاخ فرعوني طاغوتي   موسی :عد نخستبُ

                                                
 .55پرسش  5متشابهات: جلد  -5
 .55شعرا:  -5
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 (5)ی قص  سخنی به این معنا گفتدید و به همین دلیل در سورهمی ظالم، گمراه

که خدایا به پاس نعمتی که به من عطا فرمودی، هرگز پشتیبان و حامی گنهکاران 

چند با بودنم در قصر باعث شوم که سیاهی لشکر فرعون زیاد نخواهم بود، هر

که بودن ود اینشود و با سکوت بر ستمگری، با او همکاری کرده باشم. با وج

نبود ولی باقی   در کاخ فرعون لعنت اهلل از ابتدا به دست موسی  موسی

بایست می  ی او بود و موسیماندن حضور او در قصر فرعون به اختیار و اراده

گرفت که قصر فرعون را تر  گوید و از او لعنت اهلل در نهایت، تصمیم می

 برائت جوید.

خواست به فرعون بگوید من قبطی ظالم را کشتم در می  موسی :بعد دوم

های فرعون لعنت اهلل بود و من بر حق هستم و کشتن او حق که او از پلیسحالی

خواست به می  دیدی؛ به عبارت دیگر موسیبود ولی تو مرا از گمراهان می

راه که در حقیقت گمفرعون نشان دهد که من در نظر تو از گمراهان هستم نه این

باشم و به همین دلیل از تو و ستم ی هدایت شدگان میباشم، و حتی من در زمره

فَفَرَرْتُ مينکُمْ لَمَّا خيفْتُکُمْ فَوَهَبَ ليی رَبِّی ﴿تو گریختم و خداوند مرا پاداش داد: 

و چون از شما ترسیدم، گریختم؛ ولی پروردگار ) (5)﴾حُکْمًا وَجَعَلَنيی مينَ الْمُرْسَليینَ

 .(من به من نبوَّت داد و مرا در شماري فرستادگان آورد

 

                                                
 به من، پروردگار ای: گفت) ﴾قَالَ رَبيَّ بيمَا أَنْعَمْتَ عَلَیََّ فَلَنْ أَکُونَ ظَهيیرًا ليَّلْمُجْريميینَ﴿: 53ی آیه -5

 .(شد نخواهم گنهکاران پشتیبان هرگز کردی عطا من بر که نعمتی پاس

 .55شعرا:  -5
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ـــای  :11پرســـش  ـــام  و معن ـــردن شـــیدان در آرزوی پی ـــا ک الق

 آن.

وَمَا أَرْسَلْنَا مين قَبْليكَ مين رَّسُولٍ وَلَا نَبيیٍّ إيلَّا إيذَا تَمَنَّى ﴿ فرماید:حق تعالی می

 أَلْقَى الشَّیْطَانُ فيی أُمْنيیَّتيهي فَیَنسَخُ اهللُ مَا یُلْقيی الشَّیْطَانُ ثُمَّ یُحْکيمُ اهللُ آیَاتيهي وَاهللُ عَليیمٌ 

نَةً لِّلَّذيینَ فيی قُلُوبيهيم مَّرَضٌ وَالْقَاسيیَةي قُلُوبُهُمْ وَإينَّ ليیَجْعَلَ مَا یُلْقيی الشَّیْطَانُ فيتْ *حَکيیمٌ 

ما پیش از تو هیچ فرستاده یا پیامبری را نفرستادیم ) (5)﴾الظَّاليميینَ لَفيی شيقَاقٍ بَعيیدٍ

چه را که چون تمنایی داشت شیطان در آرزویش چیزی افکند و خدا آنمگر آن

کرد، سپس آیات خویش را استواری بخشید و خدا  که شیطان افکنده بود نسخ

که در در القا کردن برای کسانی چه شیطاندانا و حکیم است * چنین شود، تا آن

کاران در دالن، آزمایشی باشد، و ستمنیز سخت هایشان بیماری است وقلب

 .(اختالفی بزرگ گرفتارند

 معنای القا کردن شیطان در آرزوی پیامبر چیست؟

 پاسخ:

و ال »روایت شده است   بیتو از اهل ای و یا هیچ پیامبری ـهیچ فرستاده

ـ و آرزو و محدث بودند  شاندکه خودر حالی( و هیچ محدثی) (5)«محدث

                                                
 .12و  15حج:  -5
اند. از حکم بن عتیبه روایت شده است: روزی بر علی بن قرائت فرموده طور که ائمههمان -5

ن آ با  که على بن ابى طالبدانى تو آن آیه را مىآیا  !اى حَکَم»وارد شدم. فرمود:   الحسین

با خود گفتم،  :حکم گوید «؟گفتفهمید که به مردم بازمىشناخت و امور مهمى را مىقاتل خود را مى

آن این امور مهم را  یوسیلهه من هم ب .دستم افتاده ب  اى از علم على بن الحسینچه خوب که رشته
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یعنی امید برای حاصل شدن خیری از امور خیر که خداوند حاصلش می تمنایی ـ

عبارت دیگر آرزوی او ای اوقات به صورت اجمالی باشد؛ به کند حتی اگر پاره

اند هتگونه که برخی مردم پنداشباشد نه آنمحقق شدن امر خداوند سبحان می

شیطان در ) ﴾أَلْقَى الشَّیْطَانُ فيی أُمْنيیَّتيهي﴿ـ نداشت مگر میل و هوا و هوس خودشان

که فرستاده )چه فرستاده باشد چه ؛ یعنی پس از آن(نمود اآرزویش چیزی الق

محدث( شروع کرد به آشکار نمودن میل و آرزویش برای پیروانش،  پیامبر و چه

ی این آرزویی ی برخی از این مردم دربارهشیطان اقدام به القای باطل در سینه

 کند.ها آشکار نموده است، میکه برای آنان یا برای برخی از آن

: افکنده بود نسخ کرد( چه را که شیطان)خدا آن ﴾فَیَنسَخُ اهللُ مَا یُلْقيی الشَّیْطَانُ﴿

کردند؛ حقی ی برخی از این مؤمنان حق را القا میای در سینهبا فرستادن مالئکه

 شد.های برخی، باطل پنداشته میکه با القای شیطان درسینه

)سپس آیات خویش را استواری بخشید  ﴾ثُمَّ یُحْکيمُ اهللُ آیَاتيهي وَاهللُ عَليیمٌ حَکيیمٌ﴿

: خداوند آیاتش را با افکندن طمأنینه و آرامش و وقار حکیم است(و خدا دانا و 

                                                                                                          
من ه ، از آن آیه بخدارسول ای فرزند  :سپس گفتم .مدانخدا سوگند نمىه گفتم: نه، ب بفهمم.توانم مى

وَ ما أَرْسَلْنا مينْ ﴿« باشدکه ذکرش عزیز است می وندیخداسخن خدا آن آیه ه ب»دهید؟ فرمود: خبر مى

 پیغمبرى و نه محدَّثىهیچ و نه فرستاده پیش از تو هیچ ) ﴾)و ال محدث(قَبْليكَ مينْ رَسُولٍ وَ ال نَبيیٍّ 

شود مردی گفته می «.(کردیحدیث م  محدَّث بود )از غیب در  و على بن ابى طالب (نفرستادیم

سبحان اهلل، على محدَّث بود؟ گویا منکير به او گفت: بود   عبد اهلل بن زید برادر مادرى علىبه نام 

 «.داندمى، پسر مادر تو این را سوگند خداه بآری »رو به ما کرد و فرمود:  امام باقر .این معنى بود

 اشالخطاب دربارهاست که ابواین همان چیزی » گوید: با این سخن آن مرد خاموش شد و امام فرمود: 

 .5ح  535ص  5کافی: ج «. نفهمید و گمراه شد و فرق میان نبى و محدَّث را  هال
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هایشان از که در قلبفرماید پس از اینهای مؤمنین محکم میو یقین در قلب

ی چه شیطان در سینهجانب خودي سبحان و متعالش این علم را القا نمود که آن

فرستاده به باشد بلکه حق آن چیزی است که برخی القا کرده است، حق نمی

خواند. القای شیطان با وسوسه در قلب یا با نشان دادن چیزی خبیث سویش فرامی

هایشان و پذیرد. شیطان به دوستان خود که نفْسدر بیداری یا خواب صورت می

حُب منیَّت و اظهار کردن و سروری و ریاست باطل و پیروی از هوای نفس بر 

تَنَزَّلُ  *مَنْ َتنَزَّلُ الشَّیاطيینُ  لْ أُنَبِّئُکُمْ عَلىهَ﴿کند. ایشان مسلَّ  شده است، القا می

آیا شما را آگاه کنم ) (5)﴾یُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَکْثَرُهُمْ کاذيبُونَ *کُلِّ أَفَّا ٍ أَثيیمٍ  عَلى

گوی گنهکار نازل شوند؟ * بر هر بسیار دروغکه شیاطین بر چه کسی نازل می

 .گویانند(که بیشترشان دروغکنند در حالیمی* القا  شوندمی

ای که نماید با ارسال مالئکهچه شیطان القا مینسخ کردن خداوند برای آن

گویند و حق های مؤمنان سخن میکنند، و در قلبحق را به اولیای الهی القا می

کند را در به صراط مستقیم هدایت می ،هاچه آنشناسانند و آنها میرا به آن

پذیرد. پیروی از فرستاده دهند، صورت میها نشان میخواب یا بیداری به آن

که از باشد و کسانیهمان حق آشکار از جانب خداوند سبحان و متعال می

ـ در گذشته هم باشدکه آزمایشی برایشان میکنند ـالقائات شیطان پیروی می

هایشان هایشان مرضی بوده و قلباند که در قلببلکه منافقانی بودهاند مؤمن نبوده

 اند.سخت و تاریك بوده است و در شك و تردید گرفتار بوده

وَليیَعْلَمَ الَّذيینَ أُوتُوا الْعيلْمَ أَنَّهُ الْحَقَ مين رَّبِّكَ  *وَإينَّ الظَّاليميینَ لَفيی شيقَاقٍ بَعيیدٍ ﴿

                                                
 .552تا  555شعرا:  -5
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وَلَا یَزَالُ  *خْبيتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإينَّ اهللَ لَهَادي الَّذيینَ آمَنُوا إيلَى صيرَاطٍ مَسْتَقيیمٍ فَیُؤْمينُوا بيهي فَتُ

 *الَّذيینَ کَفَرُوا فيی ميرْیَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتيیَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ یَأْتيیَهُمْ عَذَابُ یَوْمٍ عَقيیمٍ 

 (5)﴾هي یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ فَالَّذيینَ آمَنُوا وَعَميلُوا الصَّاليحَاتي فيی جَنَّاتي النَّعيیميالْمُلْكُ یَوْمَئيذٍ لِّلَّ 

ه ایشان علمی داده بکه و تا آنان*  کاران در اختالفی بزرگ گرفتارند)و ستم

باشد و به آن ایمان شده است بدانند که قرآن حقی از جانب پروردگار تو می

اند به راه هایشان با آن آرام گیرد و خدا کسانی را که ایمان آوردهدلبیاورند و 

گاه که کنند تا آنهمواره کافران در آن شك می*  کندراست هدایت می

روایی فرمان*  گرفتار آیند فرجامبد ناگهان آن ساعت فرا رسد یا به عذاب روز 

که ایمان کسانی کند. پسدر آن روز از آني خداوند است. میانشان حکم می

 .های پر نعمتند(اند در بهشتاند و کارهای شایسته کردهآورده

حَتَّى تَأْتيیَهُمُ ﴿منافقان و کفَّار تا آخرین لحظه در رسالت شك خواهند داشت 

أَوْ ﴿  یعنی تا قیام قائم گاه که ناگهان آن ساعت فرا رسد()تا آن ﴾السَّاعَةُ بَغْتَةً

یعنی نظیر و  گرفتار آیند( فرجامبد)یا به عذاب روز  ﴾یَوْمٍ عَقيیمٍیَأْتيیَهُمْ عَذَابُ 

های پیشین چون آن، متولد نگشته است و آن، مانند ندارد و هیچ سالی از سال

باشد. در این روز سلطنت از آني خداوند است؛ چرا که می  روز قیام قائم

 باشد.می  زمامدار حاکم در این روز، امام مهدی

 

                                                
 .11تا  12حج:  -5
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إ نِّي َأُعـوُذ ب ـالْرْحَمن ﴿ی: در آیه  ی مریماستعاذه :11پرسش 

 برم()از تو به خدای رمحان پناه می ﴾ِمنَك

إينِّی أَعُوذُ بيالرَّحْمَن مينكَ إين ﴿ که گفت:هنگامی  ی مریممعنای استعاذه

برم اگر پرهیزگار مریم گفت: از تو به خدای رحمان پناه می) (5)﴾کُنتَ تَقيیًّا

 چیست؟ (نباشی

 پاسخ:

جا در این« ان»برم از تو اگر پرهیزگار نبوده و یا نباشی، و یعنی به خدا پناه می

باشد. استعاذه یا پناه بردن به خداوند سبحان، در واقع پناه بردن به نافیه می

باشد و در این جایگاه، سازند میآدم دور میفرشتگان الهی که شیاطین را از بنی

 خدا به معنی پناه بردن به فرشتگان خدا از فرشتگان خداوند سبحان و استعاذه به

معنایی ندارد. فق  استعاذه به خدا و فرشتگانش، از شیاطین لعنت اهلل معنا  متعال

معنی است؛ چرا که او با تقوا ی متقی و صالح بیدهد و استعاذه به خدا از بندهمی

 و ترسش از خداوند، از شرَّ، ایمن شده است.

که به کرد کسینیز بر همین منوال بود؛ زیرا وی گمان می  ی مریماستعاذه

ای صالح است؛ و گویی ـ بندهکه او مشغول عبادت بوددر حالیسراغش آمده ـ

گر ابرد کند، از او به خدا پناه میکه از هویت او سوال میدر همان حال مریم

قَالَ إينَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكي ﴿دهد: یفرد صالحی نباشد و او نیز چنین جوابش را م

                                                
 .58مریم:  -5
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ی پروردگار تو هستم تا تو را گفت: من فق  فرستاده) (5)﴾ليأَهَبَ لَكي غُلَامًا زَکيیًّا

 .(پسری پاکیزه ببخشم

ََِتـــاُ .... َوُأْوَلــــِ َك ُهـــُم  ..امل  معنـــای آیـــات :12پرســـش  َذِلـــَك اْل

 .اْلُمْفِلُحوَن

ذَليكَ  *الم ی بقره چیست: سخن خداوند متعال در ابتدای سوره معنای

  الََّذيینَ یُؤْمينُونَ بيالْغَیْبي *الْکيتَابُ ال رَیْبَ فيیهي هُدًى ليلْمُتََّقيینَ 

الف الم میم * این است همان کتابی که در آن هیچ شکی نیست، )

 (.آورندمیپرهیزگاران را راهنما است * آنان که به غیب ایمان 

 پاسخ:

 *ذَليكَ الْکيتَابُ ال رَیْبَ فيیهي هُدًى ليلْمُتََّقيینَ  *الم بسم اهلل الرحمن الرحیم. 

والَّذيینَ یُؤْمينُونَ بيمَا  *الََّذيینَ یُؤْمينُونَ بيالْغَیْبي وَیُقيیمُوَن الصََّالةَ وَميمََّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفيقُونَ 

أُوْلَـئيكَ عَلَى هُدًى مِّن  *أُنزيلَ إيلَیْكَ وَمَا أُنزيلَ مين قَبْليكَ وَبياآلخيرَةي هُمْ یُوقينُونَ 

الف الم میم * این است همان کتابی که در ) (5)رَّبِّهيمْ وَأُوْلَـئيكَ هُمُ الْمُفْليحُونَ 

راهنما است * آنان که به غیب ایمان آن هیچ شکی نیست، پرهیزگاران را 

کنند * و ایم انفاق میدارند، و از آنچه روزیشان دادهپا می رآورند و نماز را بمی

آنان که به آنچه بر تو و به آنچه بر پیامبران پیش از تو نازل شده است ایمان 

                                                
 .51مریم:  -5
 .1تا  5بقره:  -5
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آورند و به آخرت یقین دارند * ایشان از سوی پروردگارشان بر هدایتی می

 ها همان رستگارانند(.تند، و آنهس

که همان شهر کماالتی است که از حقیقت و هویت خدای سبحان ـاسم اهلل: 

ـ اشراق و تجلَّی یافته است. الرحمن داندکسی جز او سبحان و متعال آن را نمی

ی این الرحیم که در معنا با یکدیگر اتحاد دارند، نماد باب این شهر هستند. سایه

عالم ممکنات همان کسی است که در ذات او اشراق و در آن تجلَّی شهر در 

إينَّكَ لَعَلى  وَ فرماید:باشد. خداوند میمی  یافته است و او حضرت محمد

چرا که او به اخالق خدا آراسته  (؛و تو بر خُلقی عظیم هستی)  (5)خُلُقٍ عَظيیمٍ 

که با صفت عظیم است وگرنه هیچ خُلقی این شایستگی را ندارد گردیده

توصیف شود مگر اینکه تجلَّی و ظهوری از اخالق خداوند تبار  و تعالی باشد، 

 شود. شهر علم می  و این چنین است که حضرت محمد

چنین کسی که گوشتش با گوشت او است و هم  ی این شهر علیدروازه

تجلَّی   . به این ترتیب علی و خونش با خون او آمیخته شده، یعنی فاطمه

تجلَّی الرحیم، و این دو با هم متحدند مانند اتحاد   الرحمن است و فاطمه

 الرحمن الرحیم و از هم جدایند مانند جدایی الرحمن الرحیم.

ا ل ( ها هستم. من، قَسَم )حم( )من، ح( :فرمایدمی  امیر المؤمنین :)ا ل م(

این حروف همان  (5).)هستم )ن و القلم( من... هستم )ص( هستم... من ترجمان )م

فاطمه است.  )الف(علی و  )ل(محمد، « م»هستند. در اینجا   اسامی اهل بیت

                                                
 .4قلم:  -5
 ، خطبة البیان.515شیعه و رجعت: ص  -5
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شوند، به اگر تعداد حروف مقطعه را محاسبه کنیم خواهیم دید چهارده تا می

 است.بار تکرار شده 52نیز  )الف(بار و  52 )الم(بار،  53 )میم( .تعداد اهل بیت

و  (5)باشندهمان قرآن می  هاتألیف شده است و آنقرآن از این حروف 

روایت شده، اسم اعظم از این حروف تشکیل   طور که از ایشانهمان

ها اسم اعظم روایت شده، آن  هاطور که از آنو همان (5)استشده

یعنی تجلَّی اسم اعظم و آنچه که ممکن است از اسم اعظم دانسته  )2(،باشندمی

                                                
جا که خزاین اند تا آنکتاب خدا و آیاتش را دربرگرفته های پا  این بزرگوارانسینه -5

به راستى )روایت شده است که فرمود:  علم او در آسمان و زمینش شدند. از ابو عبداهلل امام صادق 

خود ساخت و  گانگرى کرد، و ما را در میان بندگان دیدصورتو ما را به نیکویی خدا ما را آفرید 

، و دست مهرورزى و رحمت که بر سر بندگانش گشود، ما را نمود شزبان گویاى خویش در خلق

وجه خود معرفى کرد که از سوى آن به وى گرایند، و باب خود ساخت که بر او رهنما باشد و 

ها برسند . به برکت وجود ما، درختان میوه دهند و میوهرمودمقرَّر ف دار خود در آسمان و زمینشگنجینه

پرستش ما خداوند  یوسیلهه به برکت ما باران فرو بارد و گیاه زمین بروید و ب .و نهرها روان باشند

 .1ح  544ص  5. کافی: ج (شدپرستیده نمیپرستیده شد و اگر ما نبودیم خداوند 

الم، حرفی از حروف اسم اعظم خداوند و در )که فرمود: روایت شده است  اهللاز ابو عبد -5

. (کند و اگر با آن دعا شود، اجابت خواهد شدیا امام آن را تألیف می  باشند و پیامبرقرآن مقطع می

 .52معانی االخبار: ص 
چه خداوند ها از اسم اعظم وجود دارد که هر آنروایت شده است که نزد آن از ایشان -2

روایت  گردد. از ابا جعفردهد برای خلقی از خلقش خارج شود از طریق آن انجام میاجازه می

حرف آن را  كهفتاد و سه حرف است که آصف ی ونداعظم خدا اسم)شده است که فرمود: 

چه میان آصف و تخت بلقیس بود در کام زمین فرو رفت رد؛ پس، هر آندانست و آن را به زبان آومى

 كو آصف دست دراز کرد و تخت را برداشت و سپس زمین به حال نخست برگشت و این همه در ی

حرف نزد خداوند تبار   كست و یا چشم بر هم زدن رخ داد. هفتاد و دو حرف از اسم اعظم نزد ما
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 توان گفت اسم اعظم در عالم خلق )ممکنات(.میشود، یا 

طور که کتابت )نوشتن( عبارت است از در هم آمیختن این چهارده همان

حرف نورانی با چهارده حرف ظلمانی دیگر، وجود مخلوق )ممکن( نیز از طریق 

ها در ظلمات، تألیف توان گفت: تجلَّی انوار آنها با ظلمات یا میاختالط نور آن

 یابد.ن میو تکوی

به مثابه تجلَّی نور خداوند سبحان و متعال در ظلمت   هاطور که آنهمان

اهللُ نُورُ فرماید: باشد. حق تعالی میباشند؛ منظورم ظلمت با قابلیت وجود میمی

الزَجَاجَةُ الْأَرْضي مَثَلُ نُوريهي کَميشْکَاةٍ فيیهَا ميصْبَاحٌ الْميصْبَاحُ فيی زُجَاجَةٍ  السَّمَاوَاتي وَ 

لَا غَرْبيیَّةٍ یَکَادُ زَیْتُهَا  نها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مين شَجَرَةٍ مَبَارَکَةٍ زَیْتُونيةٍ لَّا شَرْقيیَّةٍ وَاکَ

یَضْريبُ اهللُ  لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نَورٌ عَلَى نُورٍ یَهْديی اهللُ لينُوريهي مَن یَشَاء وَ  یُضيیءُ وَ 

ها و زمین است. مَثَل ناخداوند نور آسم) )) 5 اهللُ بيکُلِّ شَیْءٍ عَليیمٌ  الَ ليلنَّاسي وَ الْأَمْثَ

ای نور او چون چراغدانی است که در آن، چراغی باشد، آن چراغ درون آبگینه

ای درخشنده از روغن درخت پر برکت زیتون که نه و آن آبگینه چون ستاره

باشد، روغنش روشنی بخشد هر چند آتش به  خاوری است و نه باختری افروخته

آن نرسیده باشد، نوری افزون بر نور دیگر خدا هر کس را که بخواهد به آن نور 

 هاآن (.آورد، زیرا بر هر چیزی آگاه استها مینماید و برای مردم مثلراه می

                                                                                                          
و ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم باشد و آن را به علم غیب خود ویژه گردانیده است و تعالى مى

 .5ح  221ص  5. کافی: ج («و هیچ قدرت و توانى جز از خداى بلند مرتبه بزرگ نیست)
 .21نور:  -5
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 (5).مَثَل نور خداوند هستند 

ُذَليكَ الْکيتَاب: )ای به اسم اشاره به دور است و در اینجا اشاره )ذلك

باشد. دوری در اینجا دوری مکانی نیست بلکه دوری می« ا ل م»حروف نزدیك 

باشند، های مبار  که خود کتاب خدا نیز میباشد. این ناماز نظر شأن و مقام می

اشند. بآن قدر رفیع الشأن و بلند مرتبه و واال مقام هستند که دست یافتنی نمی

ای علی! کسی خدا را نشناخت جز من ( به این مضمون فرموده است:  پیامبر

 (5).)و تو، و مرا کسی نشناخت جز خدا و تو، و تو را کسی نشناخت جز خدا و من

یا   : یعنی کتاب خدا که حاوی علم است؛ او حضرت محمد)الکتاب(

 است.  )الف(است و او فاطمه یا  )الم(باشد و او علی یا می )میم(همان 

                                                
فَآمينُوا ی این سخن خداوند عزَّوجل درباره از ابا خالد کابلی نقل شده است: از ابا جعفر -5

 (بیاورید ایمان ایمکرده نازل نوری که و پیامبرش و خدا به پس) ابياهللي وَرَسُوليهي وَالنَُّوري الََّذيی أَنزَلْنَ

است تا روز   ائمه از خاندان محمد مقصود از نورای ابو خالد! به خدا سوگند )پرسیدم. فرمود: 

آنان نور خدا در به خدا سوگند و است که فرو فرستاده هستند نور خدا ها . به خدا سوگند آنقیامت

نور امام در دل مؤمنان از پرتو خورشید تابان در روز  !به خدا اى ابا خالد هستند. ها و زمینآسمان

که خواهد عزَّوجل نورشان را از هر یکنند و خدامیها دل مؤمنان را نورانى به خدا آن .تر استروشن

اى ما را دوست ندارد و پیروى نکند تا بنده !به خدا اى ابا خالد .گردد كتاریمحجوب دارد تا دلشان 

اى را پا  نکند تا تسلیم ما شود و با ما در سازش و کند و خدا دل بنده  دلش را پا وندخداکه این

ما در صلح و صفا باشد، خدا او را در سختى حساب سالم دارد و از فزع بزرگ روز با صفا باشد و چون 

گونه که نور خداوند به خودی خود نورانی و آن 5ح  514ص  5. کافی: ج (گردانداش قیامت آسوده

یَکَادُ زَیْتُهَا دهد و نه به خودی خود چرا که با خداوند نور می ؛باشندمَثَل نور او می ها کند، آنمی

 (.روغنش روشنی بخشد بسیار نزدیك است) ییُضي
 .551مختصر بصائر الدرجات: ص  -5
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ترین کتاب و کتاب تامه است و شایسته است که کتاب : کامل محمد

ی وجود مبارکش مندرج و خدا بر او اطالق گردد. موجودات جملگی در صفحه

 است؛ همانند کلمات نگاشته شده در طومار.نگاشته شده

ت و ظاهر و باطن. در عالم خلق الف و یاء است، آغاز و سرانجام اس  او

کتابی است بدون حجاب   علی و فاطمه نیز اینچنین هستند؛ ولی آن حضرت

باشند. از ذات محجوب می  ی آن حضرتبه وسیله  در حالی که این دو

ی پیش روی خلق هستند؛ از این دو پس او همان شهر است و این دو، دروازه

 گردد.شود و از این دو بر خلق افاضه میگرفته می

ی دیگر شهر و کتاب است که رو به روی ذات الهی الرحمن، دروازه

رخی باشد. با این درب عظیم رحمت، عالم خلق یا طبق آن گونه که بمی

اند، عالم امکان افتتاح شد و به برکت آن انسان و فرشتگان و جنَّیان خلق نامیده

شوند و با آن امور تدبیر آموزند و با آن روزی داده میشدند و با آن علم می

گیرد و می ها شدتها و مصیبتشود که اگر به غیر او تدبیر شود عقوبتمی

دگارش غافل است بر این زمین باقی کسی از این خلق خودخواه که از یاد پرور

عَلََّمَهُ  *خَلَقَ الْإينْسَانَ  *عَلََّمَ الْقُرْآَنَ  *الرََّحْمَنُ فرماید: ماند. حق تعالی مینمی

خدای رحمان * قرآن را تعلیم داد * انسان را بیافرید * به او گفتن )  (5)الْبَیَانَ

 (.آموخت

هُمْ یَکْفُرُونَ بيالرَّحْمَـني قُلْ هُوَ رَبِّی ال إيلَـهَ إيالَّ هُوَ  وَفرماید: خداوند متعال می

                                                
 .4تا  5الرحمن:  -5
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شوند. بگو: ها به رحمان کافر میدر حالی که آن)  (5)إيلَیْهي مَتَابي  عَلَیْهي تَوَکَّلْتُ وَ

ی من به ام و توبهاو پروردگار من است خدایی جز او نیست بر او توکل کرده

ی کمال به او، الرحمن و بخشاینده  بنابراین پروردگار محمد(. درگاه او است

 ی ذات است که از آن کمال بر محمداست؛ به عبارت دیگر رحمن همان دروازه

 شود.افاضه می 

قُلي ادْعُواْ اهللَ أَوي ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ أَیًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ فرماید: و خداوند متعال می

بگو: چه اهلل را بخوانید چه رحمان را، هر کدام را که )  (5)لْحُسْنَىاألَسْمَاء ا

اینکه این دو اسم را به به طور خاص نام  (.های نیکو از آني او استبخوانید، نام

باشد. اولی یعنی اهلل، جامع کماالت برده، از آن رو است که فیض از این دو می

 باشد.ی ذات میذات و دومی باب و دروازه

 است، از گفتار آن حضرت  از آنجا که ظهور ذات در عالم خلق، علی

  :بخش ها و روشناییی آسمانمنم تقدیر کننده(در شگفت مباش که فرمود

ها است به اذن خداوند متعال و ها، و هر آنچه بین آنستارگان در آسمان

ملقب گردانیدم، و ها ها نامیدم و ساعتها را رقصندهشان به قدرت او، و آنعلت

اش نمودم و دریاها را به قدرت خورشید را خاموش کردم و آزاد و نورانی

ابن قدامه عرض  .)ها را دارمی اینخداوند به جریان افکندم و من، شایستگی همه

کردم: ای امیر المؤمنین، اگر کالم را بر ما تمام نکنی خواهیم گفت خدایی 

ای ابن قدامه! از اینکه از آنچه شنیدی (مود: فر  نیست جز تو. امیر المؤمنین

                                                
 .25رعد:  -5
 .555إسراء:  -5
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شگفت نشو، ما خود پرورش یافته هستیم نه پروراننده، ما با  هال  گردی در

کند و پشت مردان ما را حمل کرده ها ما را حمل میکنیم، رحمزنان ازدواج می

است. از علم پروردگارمان، به ما علم آنچه بوده و آنچه هست و آنچه در 

ایم و در این مورد، ها هست داده شده است. ما تدبیر شدهها و زمینآسمان

 (5).)باشیم. ما همان عاليمانیممخصوص می

شود. او تجلَّی اسم عالَم خلق )عالم امکان( تدبیر و اداره می  پس با علی

ـ است  حضرت محمدای است که آنچه در شهر ـالرحمن است و او دروازه

 گردد. از آن به سوی دیگران خارج می

توان لفظ کتاب را اطالق آنچه باقی مانده این است که به قرآن کریم می

و قرآن کریم چیزی نیست جز تصویر  (5)اندنمود. محمد و علی، هر دو قرآن ناطق

 . تصویر دیگری از محمد

 ال رَیْبَ فيیهي (شکی در آن نیست) :)یعنی نگرانی و ترس نفْس و  )رَیب

باشد و به همین دلیل بعضاً از شك به ناآرام بودن آن، که از ملزومات شك می

شود؛ چرا که صورت استعاره مخصوصا برای اشاره به شك عقایدی استفاده می

 از ملزومات ناآرامی نفس و عدم اطمینان آن و ترسش از فرجام کار است. 

ق است، در کتاب هیچ شك و تردیدی ندارد؛ اما معنایش: کسی که در پی ح

                                                
 .554خطبه تطنجیه: الزام الناصب: ص  -5
(. ینابع من قرآن ناطق هستمفرماید: )پیش از حکمیت در روز صفین می امیر المؤمنین -5

(. و من قرآن ناطق هستماین قرآن، صامت است فرماید: )چنین می. هم55ح  554ص  5المودة: ج 

 .55و  1ص  5کاشف: ج 
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و قرآن. و اینکه در نفس کتاب هیچ   یعنی در محمد، علی، فاطمه و ائمه

ی به یقین رسیده که نفس مطمئنه  تردیدی وجود ندارد؛ یعنی در نفس محمد

 نیز چنین هستند.  است و علی و فاطمه و ائمه

گیرد؛ اما بیان اول را نیز دربرمیهر دو معنا صحیح است و معنای دوم، معنای 

کند که چرا که بیان می (5)؛این صفت و خصوصیت برای کتاب ضروری است

 باشد.هدایتی برای دیگران می

 َهُدًى ليلْمُتََّقيین (هدایتی برای پرهیزگاران): از آنجا که کتاب که همان 

هستند  هستد به خدا و به رسالتی که مکلَّف به ادای آن و ائمه   محمد

ای به سوی حق اند، و از آنجا که هدایت کنندهاطمینان دارند و به یقین رسیده

توان باشند، پس برای دیگران هادی و هدایت و پرچمی هستند که با آن میمی

 راه را یافت. اما این دیگران چه کسانی هستند؟

 ینور و حق و یقین و تقوا است، برای همگان مایه  آیا چون آن حضرت

باشد؟ و آیا چون او پرچم برافراشته برای همگان است، همه را از هدایت می

ی هدایت به کند؟ طبیعتاً خیر؛ چرا که الزمهمؤمن و فاسق و منافق... هدایت می

 سوی حق، دو مورد است: 

اول: برافراشتن پرچم هدایت و نور است که از آن درخواست روشنایی 

 باشد.یامبر یا امام میشود و این هدایتگري هادی، پمی

دوم: اینکه فطرت انسان پا  باشد تا با این نور هدایت شود و از آن روشنایی 

ها را بر این فطرت آفریده که خداوند آنبرگیرد. کسانی که فطرت خود را ـ

                                                
 «.کتابی است که هیچ شك و تردیدی در آن نیست»که این -5
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اند چطور هدایت شوند؟! این عده حتی اگر به این نور ملحق ـ آلوده کردهاست

شوند و به آن نزدیك گردند، این نزدیکی سودی به حالشان ندارد، چرا که 

شان دوری است. پس بر این اساس، کتاب یا رسول یا بصیرتی ندارند و فرجام

 ا از ملزومات یقین است. باشد؛ چرا که تقوامام، هدایتگری برای صاحبان یقین می

شود؛ اینکه در زمان پیامبر خدا یعنی به هنگام بعثت سوالی در اینجا مطرح می

آن حضرت، این متقین چه کسانی بودند؟ حال آنکه تقوا فق  پس از ایمان 

آید. و چرا ی برتر آن یعنی حاصل شدن یقین، میآوردن و حتی پس از درجه

و   یمان یا اهل یقین؟ عالوه بر این، محمدنگفته: هدایتی است برای اهل ا

باشد؛ پس معنای این اند و دعوت اسالم، عام میی مردمقرآن هدایتی برای همه

یا  یهودیای حنفی، ضمن آیا امکان دارد تقوا جامه تخصی  داشتن چیست؟ در

مسیحی به خود داشته باشد پیش از اینکه به صفت تسلیم شدن و مسلمان بودن 

 ود؟توصیف ش

 پاسخ اینجا است: این متقین برخی از احناف، یهودیان و مسیحیان زمان پیامبر

 باشند و برخی از معتقدان به این ادیان سه گانه به این ویژگی که نماز به می

فرماید: اند. حق تعالی میدادند توصیف شدهداشتند و به فقرا زکات میپا می

 ُبيليسَانيكَ ليتُبَشِّرَ بيهي الْمُتَّقيینَ فَإينَّمَا یَسَّرْنَاه (5) ( این قرآن را فق  به این منظور بر

 (.گران را بترسانیزبان تو آسان کردیم تا پرهیزگاران را مژده دهی و ستیزه

فرماید که ایشان به آنچه پیش از پیامبر نازل ها میاین آیات در بیان حال آن

باشند. بنابراین ها پیروان ادیان آسمانی میآن شده است ایمان آورده بودند؛ یعنی

                                                
 .13مریم:  -5
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تا امام  اند، و برای زمان ائمهبرخی از مسلمین  متقین در زمان امام مهدی

شود که در زمان ما، باشد. از اینجا مشخ  مینیز به همین صورت می  مهدی

تضمین به عنوان مثال ایمان داشتن و حتی اهل یقین بودن به اهل بیت نبوَّت برای 

و همراهی با او در صف اول یا   توفیق داشتن انسان در پیروی از امام مهدی

ها هزار منظور من حضور در جمع سیصد و سیزده نفر یا ده ـ کنددوم کفایت نمی

بلکه باید به شریعت اسالمی عمل کند، و حتی اخالص داشتن در  ـ  نفر است

   و متقی باشد و امام مهدی عمل برای وجه خدا تا انسانی مسلمان، مؤمن

هدایتی برای او و برادرانش بشود. پس این آیات وضعیت برگزیدگان و خاصان 

باشند و تمامی مؤمنان به مؤمنین پس از آمدن هدایت و کتاب در زمانشان می

 گیرند.برنمی فرستاده را در

 َوالَّذيینَ  *الََّذيینَ یُؤْمينُونَ بيالْغَیْبي وَیُقيیمُونَ الصََّالةَ وَميمََّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفيقُون

آنان که به ) (5)یُؤْمينُونَ بيمَا أُنزيلَ إيلَیْكَ وَمَا أُنزيلَ مين قَبْليكَ وَبياآلخيرَةي هُمْ یُوقينُونَ

ایم انفاق و از آنچه روزیشان داده دارند،آورند و نماز را به پا میغیب ایمان می

کنند * و آنان که به آنچه بر تو و بر پیامبران پیش از تو نازل شده است ایمان می

. ایمان، همان تصدیق است؛ اما منظور از (آورند و به آخرت یقین دارندمی

 در اینجا چیست؟ (غیب)

را به طور کامل فرسایی کنیم و باز هم غیب چه بسا در مقام پاسخ، بسیار قلم

گویم: دو عالم ملکوت و عقل، غیب م؛ اما به اختصار مییموشکافی نکرده باش

ـ و کُنه، غیب یا ذات و حقیقتباشند و دو عالم الهوت ـتر )اصغر( میکوچك

                                                
 .4و  2بقره:  -5
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 بزرگتر )اکبر(.

ممکن است قسمتی از غیب اصغر برای برخی از طرف خداوند سبحان و 

لنریه کشف شد   که برای ابراهیم متعال الهی کشف شود، همانطور

و  ،ها و زمین را به او بنمایانیم(تا ملکوت آسمان) ملکوت السماوات و االرض

ی راه الهی است حتی اگر فرجام او انحراف باشد، حتی برای کسی که سيیر کننده

 (دیدندنمیها من چیزی دیدم که آن) (5)بيمَا لَمْ یَبْصُرُوا بَصُرْتُمانند سامری: 

آیات خویش را به او عطا ) (5)آتَیْنَاهُ آیَاتينَا فَانسَلَخَ مينْهَاو مانند بلعم بن باعورا 

و روایت شده است که او زیر عرش را  (کرده بودیم و او از آن علم عاری گشت

 (2).دیدمی

                                                
 .11طه:  -5
 .531اعراف:  -5
 .اسم اعظم داده شد ،به بلعم بن باعورا» :فرمودروایت شده است که  رضاامام حسن ال واز اب -2

 دنبال موسی وه وقتی فرعون ب .کردتمایل پیدا اما به سمت فرعون  ؛شدمستجاب می کرد وبا آن دعا می

 .ها برسیمخدا را دعا کن تا موسی و یارانش محبوس شوند تا به آن :فرعون به بلعم گفت ،افتاد شیاران

به  شروع ورزید.خرش از راه رفتن امتناع  .دنبال موسی بروده بلعم بن باعورا خرش را سوار شد تا ب

زنی؟ وای بر تو! چرا مرا میگفت: عزَّوجل زبان خر را گشود و او خداوند ق زدنش نمود. شال

. ردقدر کتك زد تا خر بمُ را آناو  ؟!کنیرا نفرین  انبیایم تا پیامبر خدا و قوم مؤمن خواهی با تومی

فَانسَلَخَ مينْهَا فَأَتْبَعَهُ : فرمایداین سخن خداوند متعال است که می .شدگرفته آنگاه اسم اعظم از زبانش 

وََلوْ شيئْنَا َلرَفَعْنَاهُ بيهَا وَلَکينَّهُ أَخْلَدَ إيلَى الْأَرْضي َواتََّبعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ کَمَثَلي الْکَلْبي  * الشَّیْطَانُ فَکَانَ مينْ الْغَاويینَ 

 در و افتاد اشپی در شیطان و گشت عاری علم آن از وو ا) إينْ تَحْميلْ عَلَیْهي یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَثْ 

 آسمانش به بودیم داده او به که علم آن سبب به بودیم خواسته درآمد *  اگر گمراهان یزمره

 به اگر که است سگ آن مثل چون او مَثَل رفت. خویش هوای پی از و بماند زمین در او ولی بردیم،می
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تقسیم  (اعظم یا اعلی (غیب)و  (غیب عظیم یا علی)اما غیب اکبر )بزرگتر( به 

شود و اینها همان چیزهایی هستند که در ذکر تسبیح نماز در رکوع و سجود می

 شود. گفته می

چیزی از غیب عظیم کشف نگردیده است مگر برای نبی اکرم و از همین رو 

و از آیات بزرگ  (5)مورد خطاب قرار گرفته که او بر خُلقی عظیم است

در   تر حدیثی از امام صادقپیش (5).پروردگارش را مشاهده نموده است

و  (2)بیان شد  خصوص کشف شدن حجاب به طور خاص برای رسول اعظم

برداشته نشد. آن حضرت   این همان حجابی است که برای امیرالمؤمنین

اگر پرده از برابرم برداشته شود، چیزی بر ) مطلبی به این مضمون فرموده است:

 (4)(.یقینم افزوده نگردد

و اما غیب اعلی یا اعظم، از همگان محجوب است و حجاب آن ذات یا 

 باشد. های نیکوتر( میاسماء الحسنی )نام

گردد که ایمان به این عوالم یعنی ملکوت، عقل، ذات و از اینجا آشکار می

                                                                                                          
و او مصداق ) (آرد بیرون دهان از زبان هم باز کنی رهایش اگر و آرد بیرون دهان از زبان کنی حمله او

 .548ص  5تفسیر قمی: ج  .(همین مثل است
)قلم:  (عظیم هستی بر خُلقی تو و) َو إينََّك لَعَلی خُلُقٍ عَظيیمٍ  اشاره به این سخن خداوند متعال -5

4.) 
 آیات از ایپاره آینه هر) آیَاتي رَبيَّهي الْکُبْرَىلَقَدْ رَأَى مينْ اشاره به این سخن خداوند متعال:  -5

 (.58)نجم: ( بدید را پروردگارش بزرگ
 از همین کتاب. 58در پاسخ پرسش  -2
 .253ص  5مناقب ابن شهر آشوب: ج  -4
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حقیقت، همان ایمان به غیب است و این ایمان دارای درجاتی است که با این 

سوزی در پنج کیلومتری دهم: فرض کنید یك آتشرح میمثال آن را مختصراً ش

های زیر ی یکی از راهجایی که شما قرار دارید اتفاق افتاده است و شما به وسیله

 ای:از آن مطلع شده

 اند.سوزی را برای شما آوردهگو خبر آتشافراد مورد اعتماد و راست -5

 ای.دیدهسوزی را به چشم شما خود به آنجا رفته و آتش -5

ای ای و دست خود را در آتش گذاشتهسوزی را دیدهبه آنجا رفته و آتش -2

 و دستت سوخته است. 

ی از آن ئدر آتش بیفتی و بسوزی به طوری که خود، آتش شده، به جز -4

 تبدیل شوی.

شاید انسان عجله کند و بگوید: علم حاصل از گواهی دادن پنجاه نفر انسان 

گویند، همان علم حاصل از دیدن آتش با چشم است نمیگویی که دروغ راست

 باشد.و این همان علم حاصل از دیدن آتش و سوختن دست می

این اشتباه است؛ چرا که علم نخست ممکن است نقض شود؛ مثال اگر پنجاه 

سوزی رخ نداده گو نیستند به شما بگویند آتشگوی دیگر که دروغنفر راست

قض شدن است؛ مثال اگر شك کنی که این است. علم دوم هم قابل ن

سوزی، سحری است بزرگ مانند سحر جادوگران فرعون که دیدگان مردم آتش

را جادو کردند و آنان را ترسانیدند. سومی به دلیل وجود اثر آتش در دستت، 

ثابت شده و غیرقابل نقض شدن است و در این حالت قلب آرام و مطمئن خواهد 

 بود.
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آیا ) (5)کين لِّیَطْمَئينَّ قَلْبيیـأَوَلَمْ تُؤْمين قَالَ بَلَى وَلَفرماید: یخداوند متعال م

این درجه   ابراهیم(. خواهم دلم آرام گیردایمان نداری؟ گفت: بلی، ولی می

وَکَذَليكَ نُريی از ایمان را خواستار شده بود. بنابراین خداوند پس از آن فرمود: 

به این ترتیب ) (5)السَّمَاوَاتي وَاألَرْضي وَليیَکُونَ مينَ الْمُوقينيینَ إيبْرَاهيیمَ مَلَکُوتَ 

 .(ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از اهل یقین گرددملکوت آسمان

سوزد تا آنجا اما مورد چهارم که از آن چنین تعبیر کردم که فرد در آتش می

برای کسی محقق نشده است شود، این حادثه که به بخشی از آتش تبدیل می

؛ همان انسان. او تنها کسی است که حجاب برایش برداشته  مگر برای محمد

خود به حجاب ذات تبدیل شد،   تر رسید و اوشد و به قاب قوسین یا نزدیك

توان گفت کماالت و کسی شد که غیب عظیم یا به عبارت دیگر ذات یا می

 شود، برای او کشف گردید.الهی که از آن به کلمة اهلل یاد می

روایت شده است:   در حدیث از هشام بن حکم از ابو الحسن موسی

تر است؟ و گانه بافضیلتعرض کردم: به چه علت تکبیر در افتتاح تکبیرات هفت

شود؟ و به چه علت به چه علت در رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده گفته می

ای هشام! خداوند )شود؟ فرمود: در سجده سبحان ربی االعلی و بحمده گفته می

گانه خلق کرد، پس زمانی که هر کدام هفت ها راها و حجابها و زمینآسمان

تر نسبت به را به معراج برد، و مانند دو سر انتهای کمان یا نزدیك  نبی اکرم

برداشت و   ها را برای حضرت محمدخداوند شد، یك حجاب از حجاب

                                                
 .515بقره:  -5
 .31انعام:  -5
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شود را نیز هایی که در افتتاح گفته مییك تکبیر گفت و کلمه  رسول خدا

انی که دومین حجاب را برای آن بزرگوار برداشت، مجدداً بیان فرمود، و زم

تکبیر گفت، و پیوسته چنین کرد تا هفت حجاب برداشته شد و هفت تکبیر 

گفت، و هنگامی که آنچه از عظمت خداوند دیده بود را یاد کرد، چهار ستون 

بدنش به لرزه افتاد، خم شد، دست بر زانو نهاد و گفت: سبحان ربی العظیم و 

مده. هنگامی که از حالت رکوع استوار شد و ایستاد، موضعی باالتر از آن بح

موضعی که دیده بود را دید، با صورت مبارکش به زمین رفت و گفت: سبحان 

ربی األعلی و بحمده و هنگامی که این ذکر را هفت مرتبه را تکرار کرد، آن 

 (5)(.ترس و وحشت ساکن شد، و اینچنین به صورت سنَّت، جاری گشت

َوَیُقيیمُونَ الصََّالةَ وَميمََّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفيقُون(5 )(دارند، و از و نماز را به پا می

ی نماز یعنی توجَّه با نماز به سوی : اقامه(کنندایم انفاق میآنچه روزیشان داده

ی خدا، و با خشوع و حضور قلبی. انفاق هم در اینجا شامل زکات واجب و صدقه

پوشی از غیر این دو، چه بسا اشاره به این دو عبادت و چشم مستحبی است.

ها شبیه کردند و تلبیه آنای به فضلیت نماز و زکات باشد. احناف، حج میاشاره

که والیت ولیَّ خدا  محتوایشها از ولی حج آن (2)؛به تلبیه امروزی مسلمانان بود

گرفتند و نیز روزه میهی بود. یهودیان و مسیحیان تُ و حجَّت او بر خلقش است، 

                                                
 .225ص  5علل الشرایع: ج  -5
 .2بقره:  - 5
های فرستادگان جلد هایی از دعوتروشنگری»برخی از این تلبیهات را در کتاب  سید - 2

 اند.بیان فرموده« سوم
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 خداوند داناتر است.

این توصیف متقین است، هر یك به فراخور حال خود. در زمان پیامبر، حنفی 

باتقوا نماز خودش و یهودی باتقوا نماز خودش و مسیحی باتقوا نیز نماز خودش 

،   را داشته است. شاید کسی اعتراض کند و بگوید: این ادیان در زمان پیامبر

لحاظ اعتقادی منحرف شده بوند، چه برسد به احکام شرعی و تفاصیل به 

شان آورده بوده عبادات. بنابراین این عبادات همان گونه که شخ  آورنده

 ؟  اند؛ یعنی ابراهیم و موسی و عیسیاست، نبوده

موجود   گویم: با وجود تحریف، این متقین در تمام ادیان زمان پیامبرمی 

در   ها از این تحریف کناره گرفته بودند، همان طور که از پیامبراند. آنبوده

ها جانب احتیاط را حداقل آن (5).حق جدش عبد المطلب چنین روایت شده است

                                                
روایت شده است که در وصیتش به او فرموده  از رسول خدا از علی بن ابی طالب - 5

ها را در اسالم رایج ای علی! عبدالمطلب پنج سنَّت در جاهلیت وضع نمود که خداوند آن)است: 

وَ ال تَنکيحُوا مَا نَکَحَ  رمود: حرام بودن زنان پدران بر فرزندان که خداوند عزَّوجل نازل فرمود:ف

و خمس گنجی  (مکنید زناشویی اندآورده در خویش عقد به پدرانتان که زنانی با) ءَابَاؤُکم ميَّنَ النيَّساءي 

 وَاعْلَمُوا أَنََّمَا غَنيمُْتم ميَّن شَیْءٍ فَأَنََّ ليلهي خُمُسَهُ : که پیدا شود که خداوند آن را تأیید فرمود و نازل نمود

و هنگامی که چاه زمزم ( خداوند است آن از آن گرفتید خمس غنیمت به چیزی گاه هر که بدانید)

أَجَعَلْتُمْ سيقَایَةَ : حفر گردید، آن را وقف آب دادن به حجاج نمود؛ پس خداوند عزَّوجل نازل فرمود

 عمارت و حاجیان به دادن آب آیا) الْحَاجيَّ وَعيمَارَةَ الْمَسْجيدي اْلحَرَامي کَمَنْ آمَنَ بياهللي وَالْیَوْمي اآلخيري 

ی صد و سنَّت فدیه( دانید؟می برابر خدا راه در جهاد و قیامت روز و خدا به ایمان با را مسجدالحرام

اسالم جاری نمود، و قریشان برای طواف تعدادی شتر در برابر قتل که خداوند عزَّوجل آن را در 

نداشتند که عبد المطلب هفت طواف را تعیین نمود و خداوند نیز آن را در اسالم جاری ساخت. ای 

پرستید و از ذبح شده به ها را نمیکرد و بتعلی! عبدالمطلب با تیرهای قرعه )الزام( گوشت تقسیم نمی
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هایی که قریش بدعت گزارده بودند را مقدس کردند و تندیسرعایت می

جا کردن )جابهشمردند و بحیره و حام و سائبه را حرام نکردند و به نَسیء نمی

، اله است و چیزی را  های حرام( روی نیاوردند و معتقد نبودند که عیسیماه

 که خدا حالل کرده، حرام و چیزی را که خدا حرام کرده، حالل ننمودند.

ی فتح، مدح و هستند که در قرآن در آخر سوره  اینها همان یاران محمد

ایمان آوردند و برخی از   برخی از ایشان به محض دیدن پیامبر (5).اندثنا شده

ها به محض شنیدن آیات قرآن ایمان آوردند و هنگامی که دانستند این حقی آن

است از جانب پروردگارشان، دیدگانشان پر از اشك شد. این عده پیش از بعثت 

عجزه یا اند؛ بنابراین از او مبا خدای خود ارتباط داشته  حضرت محمد

را   نخواستند، بلکه از پروردگارشان درخواست کردند که امر محمد اینشانه

الَّذيینَ آتَیْنَاهُمُ الْکيتَابَ مين قَبْليهي هُم ها شناسنانید: د و او نیز به آنیها شناسانبه آن

                                                                                                          
 .515ص  5خصال: ج (. باشممی ن بر دین پدرم، ابراهیمگفت: مخورد و میدست ناصبی، نمی

 رُکَّعًا تَراهُمأَشيدَّاءُ عَلَى الکُفَّاري رَُحماءُ بَینَهُم  مَعَهُ وَالَّذینَاهلل مُحَمَّدٌ رسولفرماید: حق تعالی می - 5

 وَمََثلُهُم التَّوراةي فيی مَثَلُهُم ذليكَن أَثَري السَجودي مي وُجوهيهيم فی سیماهُما یَبتَغونَ فَضلًا مينَ اهللي وَريضوانًا سُجَّدً

 وَعَدَی اإلينجیلي کَزَرعٍ أَخرَجَ شَطأَهُ فَآزَرَهُ فَاستَغلَظَ فَاستَوى عَلى سوقيهي یُعجيبُ الزَرَّاعَ ليیَغیظَ بيهيمُ الکُفَّارَ في

 او با که کسانی و خدا، پیامبر محمد) وَأَجرًا عَظیمًا الَّذینَ آمَنوا وَعَميلُوا الصَّاليحاتي مينهُم مَغفيرَةً اهللُ

 و آیندمی سجده به کنند،می رکوع که بینی را آنان مهربان. یکدیگر با و سختگیرند کافران بر هستند

 است این ها است.آن یچهره بر که است ایسجده اثر نشانشان هستند. خدا خوشنودی و فضل جویای

 بر و شود محکم جوانه آن و بزند جوانه که هستند ایکيشته چون که انجیل، در و تورات در وصفشان

 میان از خدا آورد. خشم به را کافران که آنجا تا وادارد، شگفتی به را کشاورزان و بایستد خود پاهای

 داده وعده بزرگ پاداشی و آمرزش به اندکرده شایسته کارهای و اندآورده ایمان که را کسانی هاآن

 .51فتح: (. است
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وَإيذَا یُتْلَى عَلَیْهيمْ قَالُوا آمَنَّا بيهي إينَّهُ الْحَقَ مين رَّبِّنَا إينَّا کُنَّا مين قَبْليهي  *بيهي یُؤْمينُونَ 

کسانی که پیش از این کتاب، کتابشان داده بودیم، به آن ایمان ) (5)مُسْليميینَ

آورند * و چون بر آنان تالوت شد، گفتند: به آن ایمان آوردیم، حقی است می

ایشان از هدایتی از جانب  (.ایمانب پروردگار ما و ما پیش از آن تسلیم بودهاز ج

و قرآن بر   پروردگارشان برخوردار بودند و پروردگارشان با محمد

 شان افزود.هدایت

بازگشته است؛   امروز مصیبت مسلمانان مثل زمان بعثت رسول خدا

های بزرگی از مسلمانان بسیار عمیق شده است. اما انحراف در عقاید گروه

های مسلمانان بال ی گروهگویم: همهکه بی هیچ تردیدی می (5)انحراف در احکام

که قیدهای تقلید کورکورانه را  ایاند؛ و هر محقق آزادهاستثنا در آن گرفتار شده

هوس را لگد کوب کرده و علم را از اهلش یعنی  در هم شکسته و منیَّت هوا و

گوید؛ کسی صدا با من میگرفته است، این مطلب را هم  پیامبر و اهل بیتش

گیرد، در حالی وارد شده است پیشی نمی  که از قرآن و احادیثی که از ایشان

ی اگیرد؛ قوهی ناطقه به او داده است، یاری میکه از پروردگارش و آنچه از قوه

نامند، به در حالی که مردم آن را عقل می (2)ای از عقل استکه در حقیقت سایه

اند و اینکه اراده کرده  جهت در  آن معانی که خداوند سبحان و معصومین

                                                
 .12و  15قص :  -5
 اند.برخی تفصیالت این مطلب را در کتاب گوساله بیان داشته الحسن احمد سید -5
چه نزد سایر باشد و آناز این جهت که عقل کامل، فق  آن چیزی است که نزد معصوم می -2

اری محتاج به معصومین ها برای هدایت و رستگرو آنای بیش نیست و از همینمردمان است جز سایه

 باشند که این مطلب در روایات بسیاری نقل شده است.می
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ـ به شدت برحذر باشند تا مبادا امواج هوا و هوس که بسیار فراوان استاز متشابه ـ

 ها را دربرگیرد و شکار کند.و منیَّت و شیطان آن

 َوالَّذيینَ یُؤْمينُونَ بيمَا أُنزيلَ إيلَیْكَ وَمَا أُنزيلَ مين قَبْليكَ وَبياآلخيرَةي هُمْ یُوقينُون(5) 

آورند و آنان که به آنچه بر تو و بر پیامبران پیش از تو نازل شده است ایمان می)

به آنچه بر پیامبران پیش از تو ): این توصیف که یعنی (و به آخرت یقین دارند

ها آن  تاکید دارد بر اینکه متقینی که محمد (آورندنازل شده است، ایمان می

کسانی که برای ایمان آوردن به شان نصب نموده ـرا به عنوان پرچم و هادی برای

های پیشین از آورندگان به نبوَّتـ کسانی نیستند جز ایماندارند او شایستگی

ها را به آنچه بر پیامبر نازل شده است ایمان احناف و یهود و نصاری. قرآن آن

ها است و ی وضعیت آنه سخن درباره؛ چرا کاست توصیف کرده آورندمی

ها نیز در ها حکم هدایت را دارد و آنکنند و برای آنها کتاب را مشاهده میآن

وضعیت شروع به اسالم و ایمان آوردن به پیامبر هستند؛ پس ایشان در مسیر 

بر   باشند و خداوند با حضرت محمدهدایت از جانب پروردگارشان می

 شان افزود.هدایت

اند؛ در غیر این صورت این آیه با حیات قرآن مصداق نخستین این آیه انینا

شود تا آنگاه که قیامت برپا شود، زنده نخواهد ها را شامل میناکه تمام زم

ایمان به چیزهایی است   به عنوان مثال در زمان ما ایمان به امام مهدی )5(.بود

                                                
  .4بقره: -5
 پس بودم  جعفر ابی نزد روزها از روزی که کرد روایت القصیر الرحیم عبد از عیاشی -5

 هاد قوم لکلَّ و منذر انت انَّما خدا سخن درباره  جعفر ابی. لبیك: گفتم! الرحیم عبد ای :فرمود
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الیاس و خضر جزو ایمان به چیزهایی که بر پیامبر نازل شده و ایمان به عیسی و 

ی پیشین و غیب ذکر شده در آیه  اند. پس اینهااست که پیش از او نازل گشته

  باشند.در این آیه می )آنچه نازل شده است( ما اُنزلمصداق 

 َوَبياآلخيرَةي هُمْ یُوقينُون (و به آخرت یقین دارند) ً(مشاهده)از  (یقین): غالبا 

ی نفس و اطاعت از آید. اینها در حالی که در دنیا هستند، به خاطر مجاهدهمی

اند، پس از آنکه پرده از آفریدگارشان، چیزی از آخرت را مشاهده کرده

از آن یاد   جلویشان کنار رفت؛ البته این پرده همانی نیست که امیرالمؤمنین

.  نشد جز برای پیامبر ای نیست که برای کسی برداشتهکند و همان پردهمی

وَکَذَليكَ نُريی إيبْرَاهيیمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتي وَاألَرْضي فرماید: حق تعالی می

ها و زمین را به ابراهیم به این ترتیب ملکوت آسمان) (5)وَليیَکُونَ مينَ الْمُوقينيینَ

 (.نشان دادیم تا از اهل یقین گردد

که و همواره چنین بوده و هست که خداوندی) فرماید:امام متقین موقنین می

                                                                                                          
اهللرسول آنگاه: فرمود( ای ستقومی ترساننده هر برای و ای ترساننده تو )همانا  من: )فرمود 

 سر سپس کردم طوالنی سکوتی: گفت الرحیم عبد کیست؟ امروز هادی ،(است هادی علی، و ترساننده

 تا بردید وراثت به را آن مرد به مرد که شماست میان در آن! فدایت جانم: عرض کردم و کردم بلند را

 راست! الرحیم عبد ای: فرمود  امام. هدایتگری امروز! باد فدایت جانم که تو پس. رسید تو به آنکه

 مورد در ایآیه اگر پس. میردنمی که است ایزنده آیه و میردنمی که است ایزنده قرآن همانا. گفتی

 همانگونه است جاری آیندگان میان در آن ولی میردمی هم آنان، قرآن مرگ با باشد، شده نازل قومی

. گذشت ما اولین بر که همانگونه گذرد،می ما آخرین بر قرآن، و است جریان در ماه و خورشید که

  (452 ص 21 ج االنوار بحار و 552 ص 5 ج العیاشی تفسیر)
 .31انعام:  -5
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هایی از زمان و در هایش بسیار، در برههشمار است و نعمتهایش بیبخشش

هایی که پیامبری در میان مردم نبوده است، بندگانی داشته و دارد که در نازم

کند. آنان هایشان با آنان تکلم میگوید و از راه عقلضمیر آنان با ایشان راز می

اند. آنان ایام ها برافروختهها و دلها و دیدهچراغ هدایت را به نور بیداری گوش

ترسانند. آورند و ایشان را از بزرگی و جالل او میخدا را به یاد مردمان می

نشان برپا هستند. آن که راه میانه را پیش های بیناهایند که در بیابهمانند نشانه

ده دهندش و آن که راه راست یا چپ را پیش گیرد، بستایندش و به نجات مژ

اش برحذر دارند و اینچنین، چراغ گیرد، روش وی را زشت شمارند و از تباهی

ها. و یاد خدا را مردمانی است که آن را اند و راهنما در شبها بودهظلمت

اند. نه بازرگانی سرگرمشان ساخته، و نه داد و ستدی جایگزین زندگی فانی کرده

گذرانند. نهی و دا را از دل آنان نینداخته است. روزهای زندگی را با آن مییاد خ

خوانند. به داد خبران میمنع خدا را در آنچه حرام فرموده است به گوش بی

دارند و کنند و از کار زشت بازمیدهند و خود از روی داد کار میفرمان می

اند ده و به آخرت وارد شدهکاری برکنارند. گویی دنیا را سپری کرخود از زشت

اند. گویی بر نهان برزخیان آگاهند که چه مدتی و آنچه از پسي دنیا است را دیده

هایش را برای آنان محقق داشته است و برند و قیامت وعدهاست در آن به سر می

بینند آن را که مردم اند. گویی میآنان برای مردمي دنیا پرده از آن برداشته

 (5)(.شنوند....نمی شنوند آن را که مردمو میبینند نمی

ی ایمان گردد که این توصیف، به طور کلی ویژهاز اینجا روشن می

                                                
 .555ص  5نهج البالغه: ج  -5
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  های آسمانی و به طور خاص به رسالت حضرت محمدآورندگان به رسالت

تر باشد. تاریخ اسالم جز تعدادی اند  از اینها را به خود ندیده است و بیشمی

که همان ده هزار  سیصد و سیزده یار مهدی هستند، سپس صف دومها همان آن

 د.نآیمیهستند   نفر یاران امام مهدی

َأُوْلَـئيكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهيمْ وَأُوْلَـئيكَ هُمُ الْمُفْليحُون ( ایشان از سوی

: این هدایت پیش از (ها همان رستگارانندپروردگارشان بر هدایتی هستند، و آن

هدایت ها از سوی پروردگارشان از باشد. آنایمان آوردن به رسالت جدید می

ها اند. اینها اصحاب سرَّ با خدای خویشند و آنزیرا او را اطاعت کرده یافته اند؛

تر اشاره کردم، به را حاالت مختلفی با خالقشان است. بنابراین همان طور که پیش

د بلکه به مجرد دیدن پیامبر یا شنیدن چیزی از قرآن ایمان معجزه نیاز ندارن

و کسی که به  هدایت یافته اندها از سوی پروردگارشان آورند؛ چرا که آنمی

صادق است و فرستاده شده، همان خدایی است که   ها فهماند که محمدآن

 ی این افراد از اصحاب محمدرا ارسال کرده است. از جمله  حضرت محمد

  توان به سلمان فارسی که قبالً نصرانی بود اشاره کرد. والحمد هلل وحده می

 اوند است(.)و ستایش تنها از آني خد
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ـــــــات  :13پرســـــــش  ـــــــای آی ـــــــر امعن َماِت َأْم ـــــــَل  ....َفاْلُمَقســـــــأ ُقِت

 .اْلَخْراُصوَن

 *إينَّمَا تُوعَدُونَ لَصَاديقٌ  *فَالْمُقَسِّمَاتي أَمْرًا ی ذاریات آمده است: در سوره

یُؤْفَكُ عَنْهُ  *إينَّکُمْ لَفيی قَوْلٍ مَخْتَليفٍ  *وَالسَّمَاء ذَاتي الْحُبُكي  *وَإينَّ الدِّینَ لَوَاقيعٌ 

ی و سوگند به فرشتگانی که تقسیم کننده) (5)قُتيلَ الْخَرَّاصُونَ  *مَنْ أُفيكَ 

دهند راست است * و روز دین آمدنی میکارهایند * که آنچه شما را وعده 

است * و سوگند به آسمان که آراسته به ستارگان است * که شما سخن گونه 

اند * مرگ باد گویید * از حق منصرف گردد آن که منصرفش خواستهگون می

 معنای سخن حق تعالی در این آیات چیست؟ (.گویانبر آن دروغ

 پاسخ:

فَالْمُقَسِّمَاتي أَمْرًا(ی کارهایندو سوگند به فرشتگانی که تقسیم کننده) :

 فرشتگان.

 ٌإينَّمَا تُوعَدُونَ لَصَاديق (دهند راست استکه آنچه شما را وعده می) قیام :

 قائم.

 ٌوَإينَّ الدِّینَ لَوَاقيع (و روز دین آمدنی است) قیامت صغری و حسابرسی :

 از مردم.   امام

                                                
 .55تا  4ذاریات:  -5
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 الْحُبُكي وَالسَّمَاء ذَاتي (و سوگند به آسمان که آراسته به ستارگان است) :

آسمان دارای نظم و دقت و حرکت در مسیر مستقیم و صالح ساکنان آن؛ که 

کنند و به هیچ وجه دچار اختالف و ها یعنی فرشتگان در نهایت دقت کار میآن

شوند، و امر خداوند را با آیات و بیَّنات از طریق رؤیت و کشف و اشتباه نمی

 گردانند.  آیات آسمانی و معجزات، ظاهر می

َّکُمْ لَفيی قَوْلٍ مَخْتَليفٍإين (گوییدکه شما سخن گونه گون می) یعنی :

گویند همو است و گویید؛ گروهی میسخن گوناگون می  ی قائمدرباره

عَمَّ  ی نبأ نیز آمده است:گویند او نیست و این آیه در سورهگروهی می

پرسند؟ * از چه چیز می) (5)الَّذيی هُمْ فيیهي مُخْتَليفُونَ  *عَني النَّبَإي الْعَظيیمي *یَتَسَاءلُونَ 

 (.کننداز آن خبر بزرگ * که در آن اختالف می

 َیُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفيك (انداز حق منصرف گردد آن که منصرفش خواسته:) 

یعنی برگشتن کامل به عقب، و معنای این آیه چنین است: او از قائم  (ايفك)

کند و کسی که به عقب برگردد یعنی فطرتش گردد و از او ايعراض میبرمی

 کند. بیمار شده باشد، از قائم پیروی نمی

 َقُتيلَ الْخَرَّاصُون (گویانمرگ باد بر دروغ) یعنی هال  شدند :

اینکه به چیزی علم و احاطه پیدا کنند، دروغ گفتند؛ اینها گویانی که بدون دروغ

شمارند، بدون اینکه به امر آن حضرت و را دروغ می  کسانی هستند که قائم

ای داشته باشند؛ چرا که قیام قائم شود، علم و احاطهیا به آنچه از ایشان صادر می

ها برای آن هایلبیطها و جاهها و توجَّهات دنیوی آنبه طور بنیادین با هوس

                                                
 .2تا  5نبأ:  -5
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 باشد.ریاست باطل دینی، در تعارض می

ـٌِ َرُجــٌل ی معنــای آیــه :14پرســش  َ اْلَمِديَنـ َوَجــام ِمــْن َأْقصــَ

 .)مردی از دوردست شهر دوان دوان آمد...( َيْسَعَ...

 (5)الْمُرْسَليینَ وَجَاء مينْ أَقْصَى الْمَديینَةي رَجُلٌ یَسْعَى قَالَ یَا قَوْمي اتَّبيعُوا ی در آیه

مردی از دوردست شهر دوان دوان آمد و گفت: ای قوم من! از این فرستادگان )

ی یس، این مرد که از دورترین جای شهر دوان دوان آمد ( از سورهپیروی کنید

 کیست؟

 پاسخ:

أَرْسَلْنَا ، و می باشدعنوان مصداق برتر و واالتر این آیه،  امام حسین  

وصی او   و علی  محمد( دو تن را به سویشان فرستادیم) اثْنَیْني إيلَیْهيمُ 

وَجَاء  . یعنی حسن (با سومی نیروشان دادیم) (5)و عَزَّزْنَا بيثَاليثٍهستند. 

یعنی  (ردی از دوردست شهر دوان دوان آمدم) مينْ أَقْصَى الْمَديینَةي رَجُلٌ یَسْعَى

بيمَا  *قَالَ یَا لَیْتَ قَوْميی یَعْلَمُونَ او را کشتند و مُثله کردند؛ پس  هک  حسین

دانستند * گفت: ای کاش قوم من می) (2)غَفَرَ ليی رَبِّی وَجَعَلَنيی مينَ الْمُکْرَميینَ

( و طبیعتاً شدگان درآوردی گرامیکه پروردگار من مرا بیامرزید و در زمره

                                                
 .55یس:  -5
 .54یس:  -5
 .53و  51یس:  -2
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  ی حسینباشد ولی آیه دربارهنخستین این آیه می ادیقحبیب نجار از مص

  نازل شده است و به او اشاره و نظر دارد. امام مهدی محمد بن الحسن

 اینگونه مرا باخبر ساخت. 

ــه :15پرســش  ــَ.ْر  ...   یمعنــای آی َماَواِت َواْل ــوُر الســْ ــُدوأ َو اهلُل ُن ب اْلُغ

 اْلآصال 

اهللُ نُورُ السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضي مَثَلُ نُوريهي کَميشْکَاةٍ فيیهَا ی ی نور در آیهدر سوره

کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مين شَجَرَةٍ مَبَارَکَةٍ  کانَّهاميصْبَاحٌ الْميصْبَاحُ فيی زُجَاجَةٍ الزَجَاجَةُ 

ديی زَیْتُونيةٍ لَّا شَرْقيیَّةٍ وَلَا غَرْبيیَّةٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضيیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نَورٌ عَلَى نُورٍ یَهْ 

بُیُوتٍ أَذينَ  فی *بيکُلِّ شَیْءٍ عَليیمٌ  اهللُ لينُوريهي مَن یَشَاء وَیَضْريبُ اهللُ الْأَمْثَالَ ليلنَّاسي وَاهللُ

خداوند نور ) (5)اهللُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فیها بيالْغُدُوِّ وَ الْآصالي

او چون چراغدانی است که در آن، چراغی  ها و زمین است. مَثَل نورآسمان

ای و آن آبگینه چون ستاره ای درخشنده از روغن باشد، آن چراغ درون آبگینه

درخت پر برکت زیتون که نه خاوری است و نه باختری افروخته باشد، روغنش 

روشنی بخشد هر چند آتش به آن نرسیده باشد، نوری افزون بر نور دیگر خدا هر 

آورد، زیرا بر ها مینماید و برای مردم مثلواهد به آن نور راه میکس را که بخ

هایی که خدا رخصت داد که منزلتشان رفعت هر چیزی آگاه است * در خانه

(. یابد و نامش در آنجا یاد شود و او را هر بامداد و شبانگاه تسبیحش گویند

                                                
 .21و  21نور:  -5
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 ی خداوند در این آیه چیست؟معنای فرموده

 پاسخ: 

 ُنُورُ السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضي اهلل: ها و زمین که همان کتاب یعنی آسمان

باشد، تجلَّی خداوند سبحان و می  خداوند سبحان و متعال و همان محمد

باشد، یا تجلَّی نور حقیقت و کُنه در خلق، یا تجلَّی صفات ظهور او در خلق می

 هستند.ی اینها تعبیرهای یکسانی کمال الهی در خلق و همه

 ٍمَثَلُ نُوريهي کَميشْکَاةمحمد : ی آن حضرت.و به خصوص سینه 

ٌفيیهَا ميصْبَاحعلم محمد : شود، پس از آنکه خداوند که از او صادر می

 بر او افاضه فرمود.

ُالْميصْبَاحعلی :  وصی آن حضرت و ابالغ کننده از سوی او و به نام

 او.

 ٍفيی زُجَاجَةفاطمه :. 

 ُالزَجَاجَةحسن و حسین :. 

اند، و هستند که با هم متداخل و آمیخته ءو اینها پنج تن اصحاب کسا

 توجَّه نمایید. (مصباح و المصباح)، (زجاجه و الزجاجه)چنین به هم

 کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ  کانَّهاقائم :5(.ای درخشنده است، که ستاره( 

                                                
که به آسمان فرمود: هنگامی  رسول خدا(روایت شده است که فرمود:  از امام صادق  -5

برده شدم پروردگارم به من وحی فرمود: ای محمد! بر زمین نظر افکندم و تو را برگزیدم و تو را نبی 

برایت مشتق نمودم؛ پس من محمود هستم و تو محمد. سپس دوباره به قرار دادم و اسمی از اسم خودم 

زمین نظر افکندم و علی را برگزیدم و او را وصی، جانشین، همسر دخترت و پدر فرزندانت قرار دادم و 
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 ٍزَیْتُونيةٍ لَّا شَرْقيیَّةٍ وَلَا غَرْبيیَّةٍ یُوقَدُ مين شَجَرَةٍ مَبَارَکَة  درختی است در وس :

را از  است و خداوند آدم بهشت که درخت علم محمد و آل محمد

 خوردن از آن نهی نمود.

 ٌیَکَادُ زَیْتُهَا یُضيیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَار زیرا اینها کلمات خداوند سبحان و :

 باشند، و این روغن همان مدد الهی و همان قرآن است. همان قرآن می

 ٍنَورٌ عَلَى نُورها عبارتند از علی بن : امامی است پس از امام، و آن

و  و موسی بن جعفر و جعفر بن محمد و محمد بن علی الحسین

و الحسن بن  ی بن محمدو عل و محمد بن علی علی بن موسی

 .و محمد بن الحسن المهدی علی

یَهْديی اهللُ لينُوريهي مَن یَشَاءنور خداوند قائم :   است؛ پس هر کس که

شود و او را بر نصرت آن بخواهد هدایت شود، خداوند نیز خواهان هدایت او می

 فرماید. هدایت می   حضرت

 ریزد؟ها میانسان خونمالئکه از کزا دانستند : 11پرسش 

من در زمین ) إينِّی جَاعيلٌ فيی األَرْضي خَليیفَةً فرماید: خداوند متعال می

                                                                                                          
ها را ببینی؟ گفتم: بله خواهی آناسمی از اسامی خودم را برایش مشتق نمودم.... ای محمد آیا می

ردگار عزَّوجل فرمود: سر بلند کن. سر بلند کردم و ناگاه انوار على و فاطمه و حسن و پروردگارم. پرو

حسین و على بن الحسین و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و 

ها بن الحسن قائم را دیدم که در وس  آن محمد بن على و على بن محمد و الحسن بن على و محمد

 .515کمال الدین و تمام النعمه: ص . )....ی درخشان بود.همانند ستار
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أَتَجْعَلُ فيیهَا مَن یُفْسيدُ فيیهَا وَیَسْفيكُ و فرشتگان گفتند:  (دهمجانشینی قرار می

در آنجا فساد کند  دهی کهآیا کسی را قرار می) (5)الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بيحَمْدي َ

فرشتگان پیش از ؟(. گوییمها بریزد و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح میو خون

ها کند و خونآنکه آدم بر زمین خلق شود، از کجا دانستند انسان فساد می

 ریزد؟می

 پاسخ:

بر روی زمین خلقی وجود داشت که فساد و  ، پیش از آفرینش آدم

ها را شان آنمنتشر کردند و خداوند به خاطر گناهانخونریزی را در میان خود 

و نسل او   فرشتگان گمان بردند که مخلوق جدیدکه آدم (5).هال  نمود

                                                
 .25بقره:  -5
وقتی خداوند اراده (روایت کرده است که فرمود:  المؤمنین از پدرانش از امیر امام باقر -5

نسناس بر روی زمین هفت  این بعد از آن بود که از خلقت جن و خلق کند وبا قدرتش کرد آدم را 

ها را برداشت و به مالئکه امر فرمود که به اهل زمین از جن و ، حجاب آسمانگذشته بود لهزار سا

خالف حق را انجام ها و فساد در زمین برچه از گناهان و ریختن خوننسناس نظر افکنند. چون آن

اهل  ها بسیار گران آمد و به خاطر خداوند متعال خشمگین شدند و بردادند، مشاهده کردند، بر آنمی

الشأن هستی و این خلق تو ذلیل حقیر تو زمین تاسف خوردند و گفتند: پروردگارا! تو عزیز قادر عظیم

باشد، با این گناهان، ی تو میمند و در قبضهور است و از عافیتت بهرهاست که در نعمت تو غوطه

 گیری، درمت را نمیشوی و انتقاکند و تو خشمگین نمیکند و در زمین فساد میمعصیت تو را می

باشد. شنوی؟! این موضوع بر ما عظیم و گران است و به خاطر تو بزرگتر نیز میبینی و میکه میحالی

دهم که حجَّت من بر خلقم در زمینم ای بر زمین قرار میخداوند جل جالله فرمود: من جانشین و خلیفه

طور که اینان فساد کردند، و فساد کند همان دهی که در آنباشد. مالئکه گفتند: آیا کسی را قرار می

جویی کنند؟! این طور که اینان چنین کردند و به یکدیگر حسادت ورزند و کینهها بریزد همانخون
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پردازند، گیرند و به نشر فساد و خونریزی میـ هم همان کارها را از سر میهستند

روی دولت عدل و توحید الهی بر  دانستند که پس از قیام قائمها نمیولی آن

 زمین بر پا و صلح و دوستی بین مردم فراگیر خواهد شد.

َفَبْدَل الَِّذيَن َظَلُموْا َقْوالال َغْيـَر الَّـِذ  ی معنای آیه :17پرسش 

  ِقيَل َلُهْم....
فَبَدَّلَ الَّذيینَ ظَلَمُواْ قَواْلً غَیْرَ الَّذيی قيیلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا بسم اهلل الرحمن الرحیم. 

اما ستمکاران آن سخن ) (5)عَلَى الَّذيینَ ظَلَمُواْ ريجْزاً مِّنَ السَّمَاء بيمَا کَانُواْ یَفْسُقُونَ

ای دیگر کردند و بر آنان به جزای عصیانی که کرده بودند عذابی را به گونه

قَواْلً غَیْرَ فَبَدَّلَ الَّذيینَ ظَلَمُواْ مينْهُمْ  فرماید:و خداوند می (آسمانی فرود آوردیم

از میان آنان، ) (5)الَّذيی قيیلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهيمْ ريجْزًا مِّنَ السَّمَاء بيمَا کَانُواْ یَظْليمُونَ

ها گفته شده بود، به آن گروه که بر خود ستم کرده بودند سخنی را که به آن

ایشان از آسمان عذاب کردند بر ای دیگر کردند. پس به کیفر ستمی که میگونه

                                                                                                          
کنیم در ریزی نمیکنیم و خونجویی نمیورزیم و کینهجانشین را از بین ما برگزین که ما حسادت نمی

کنیم. خداوند تبار  و تعالی فرمود: من چیزی و تو را تقدیس می گوییمکه حمد تو را تسبیح میحالی

ام خلقی با قدرتم بیافرینم و از نسل او انبیا و فرستادگان و دانید. من اراده کردهدانم که شما نمیمی

ها را به ها را جانشینانم در زمینم قرار دهم که آنی هدایتگر برگزینم و آنبندگان صالح خداوند و ائمه

ام بازدارند و آنان را حجَّت خودم بر ایشان از نظر اطاعت من هدایت کنند و از معصیت و نافرمانی

 .21ص  5تفسیر قمی: ج  ....(.بشارت و انذار قرار دهم
 .11بقره:  -5
 .515اعراف:  -5
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 (.فرستادیم

؟ فرق فَأَرْسَلْنَاو در دومی  فَأَنزَلْنَا فرمایدی اول میچرا خداوند در آیه

گوید و در می یَفْسُقُونَی اول میان این دو چیست؟ و نیز حق تعالی در آیه

 . بین این دو چه تفاوتی وجود دارد؟یَظْليمُونَ  دومی

 پاسخ:

وَإيذْ قَالَ مُوسَى ليقَوْميهي یَا قَوْمي اذْکُرُواْ نيعْمَةَ اهللي عَلَیْکُمْ فرماید: خداوند متعال می

یَا قَوْمي  *إيذْ جَعَلَ فيیکُمْ أَنبيیَاء وَجَعَلَکُم مَلُوکًا وَآتَاکُم مَّا لَمْ یُؤْتي أَحَدًا مِّن الْعَالَميینَ 

الَّتيی کَتَبَ اهللُ لَکُمْ وَالَ تَرْتَدَوا عَلَى أَدْبَاريکُمْ فَتَنقَليبُوا ادْخُلُوا األَرْضَ المُقَدَّسَةَ 

قَالُوا یَا مُوسَى إينَّ فيیهَا قَوْمًا جَبَّاريینَ وَإينَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ یَخْرُجُواْ مينْهَا  *خَاسيريینَ 

الَني مينَ الَّذيینَ یَخَافُونَ أَنْعَمَ اهللُ عَلَیْهيمَا قَالَ رَجُ *فَإين یَخْرُجُواْ مينْهَا فَإينَّا دَاخيلُونَ 

ینَ ادْخُلُواْ عَلَیْهيمُ الْبَابَ فَإيذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإينَّکُمْ غَاليبُونَ وَعَلَى اهللي فَتَوَکَّلُواْ إين کُنتُم مَؤْميني

فيیهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبَكَ فَقَاتيال إينَّا هَاهُنَا  قَالُواْ یَا مُوسَى إينَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ *

قَالَ رَبِّ إينِّی ال أَمْليكُ إيالَّ نَفْسيی وَأَخيی فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْقَوْمي الْفَاسيقيینَ  *قَاعيدُونَ 

رْضي فَالَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمي مُحَرَّمَةٌ عَلَیْهيمْ أَرْبَعيینَ سَنَةً یَتيیهُونَ فيی األَ  فَانهاقَالَ  *

و چون موسی به قوم خود گفت: ای قوم من، نعمتی را که خدا بر ) (5)الْفَاسيقيینَ

شما ارزانی داشته است یاد کنید، که از میان شما پیامبران برگزید و شما را 

پادشاهانی قرار داد و به شما چیزهایی عنایت کرد که به هیچ یك از مردم جهان 

ن مقرَّر کرده عنایت نکرده است * ای قوم من، به زمین مقدسی که خدا برایتا

                                                
 .51تا  55مائده:  -5
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گردید * گفتند: ای دیده بازمیاست داخل شوید و باز پس مگردید که زیان

موسی، در آنجا مردمی جبارند و ما به آن سرزمین درنیاییم تا آنگاه که آن 

جباران بیرون شوند، اگر آنان از آن سرزمین بیرون شوند به آن داخل شویم * دو 

ند و خدا نعمتشان عطا کرده بود گفتند: از مرد از آنان که پرهیزگاری پیشه داشت

این دروازه بر آنان داخل شوید، و چون به شهر درآمدید شما پیروز خواهید شد 

و بر خدا توکل کنید، اگر از مؤمنان هستید * گفتند: ای موسی، تا وقتی که 

نشینیم، تو و ما اینجا می جباران در آنجایند هرگز به آن شهر داخل نخواهیم شد.

ها نبرد کنید * گفت: ای پروردگار من، من تنها مالك روردگارت بروید و با آنپ

نفس خویش و برادرم هستم. میان من و این مردم نافرمان جدایی بینداز. * خدا 

گفت: ورود به آن سرزمین به مدت چهل سال بر ایشان حرام شد و در آن بیابان 

 (.اندوهگین مباشسرگردان خواهند ماند، پس برای این نافرمانان 

ها از قوم و عدم پیروی آن فسوق راباشد این آیات دلیل این ابتال یا عذاب می

. بیان می کند نمودها امر میرا به آن هاآن  اوامر الهی است که موسی

شد که حقیقت آن است که منشأ این نافرمانی فق  از شك و تردیدی ناشی می

داشتند و نیز تردید به اینکه وی   موسیدر وجودشان به پیامبر بودن حضرت  

برداری از او واجب این شك و تردید در جانشین خدا بر زمینش است و فرمان

اعتراض کردند و  ، آنگاه که به موسیپیدا کرد ها بارها نمودسرگردانی آن

ها، کفر ورزیدند. این کفر به بر آن  به رهبری او یا به رهبری برادرش هارون

باشد؛ چرا شود و ظلم بر خودشان میدا بر زمینش، ظلم محسوب میجانشین خ

کنند که زمامداری از آني خداوند است، و این خداوند ها اقرار نمیکه وقتی آن



 .......تفسیر قرآن قائم آل حممد .................... 521
  اشها از خلیفهکند و اطاعت آنرا تعیین می است که جانشینش در زمین

  ادشاهی اوـ و پباشد چرا که اطاعت از او اطاعت از خداوند استواجب می

چرا که پادشاهی او همان پادشاهی خداوند سبحان و متعال کنند ـرا قبول نمی

هایند و درنتیجه، ظلم به کار اول و آخر در دنیا و آخرت، خود آنـ زیاناست

 باشد.همان عدم پذیرش والیت الهی او می زمینجانشین خدا در 

ی خدا در زمینش و خلیفه)نافرمانی(: عبارت است از عصیان بر  (فسق)اما 

 های الهی.نانپذیرفتن فرم

 : یعنی افکندن و قرار دادن عذاب بر قوم.(اينزال عذاب)

: یعنی فرستادن آن به دست مالئکه و هنگامی که امر الهی (ارسال عذاب)اما 

آورند. پس عذاب ارسال شده کنند و بر قوم فرود میرسد عذاب را نازل میمی

بر مردم است که هر لحظه ممکن است بر آنان واقع گردد و  افکندهعذابی سایه

ها جاری شود. همان گونه که در ممکن است زمانی یا در زمان دیگری بر آن

را آزار   موسی زمان سرگردانی برای بنی اسرائیل حاصل شد و هرگاه

دادند و والیت او بر خودشان و جانشین خداوند بودنش در زمینش را رد می

شد. معانی دیگری نیز برای انزال ها واقع مید، عذاب و هالکت بر آنکردنمی

شود و نیازی به عذاب و ارسال عذاب وجود دارد که به این دو آیه مربوط نمی

 باشد؛ اما در خصوص معنی این دو آیه: ها نمیمطرح کردن آن

5- بيمَا کَانُواْ یَفْسُقُونَ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذيینَ ظَلَمُواْ ريجْزاً مِّنَ السَّمَاء ( و بر آنان

ها را : یعنی آن(به جزای عصیانی که کرده بودند عذابی آسمانی فرود آوردیم

ها فرود آوردیم، و اینها کسانی بودند یعنی عذاب را بر آن (اَنزلنا)عذاب کردیم. 
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  و در اصل به محمد و آل محمد  که به اولیای خداوند موسی و هارون

 (5).ستم روا داشته بودند ،اندصل والیت الهیکه ا

ها بر اوامر الهی خدا در علت نازل شدن این عذاب، نافرمانی و تمرَّد آن

 بود.  ها به نبوَّت و خالفت موسیزمینش همراه با شك یا کفري بسیاری از آن

5- ْیَظْليمُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهيمْ ريجْزًا مِّنَ السَّمَاء بيمَا کَانُوا ( پس به کیفر ستمی

 ها و: یعنی به جهت نفاق آن(کردند بر ایشان از آسمان عذاب فرستادیمکه می

فرشتگانی را فرستادیم که عذاب را بر باالی سرهایشان حمل  ،ایمان راستینعدم 

ستم روا داشتند   ها به اولیای الهی و جانشین او بر زمینشکردند. آنمی

های خداوند سبحان و متعال، فسقي )نافرمانی( تنها و وگرنه با توجَّه به سنَّت

معصیتي تنها در کنار پذیرفتن اولیای خدا و جانشینان او بر زمینش موجب ارسال 

های متمرد از فرمان خداوند شود، چه برسد به نازل شدن آن. بر امَّتعذاب نمی

                                                
که خداوند هنگامی)... که فرمود: پرسیدم ... تا این اهللگوید: از ابو عبدداوود رقی می -5

ها گاهش منتشر نمود. سپس به آنها را خلق کرد و در پیشعزَّوجل اراده فرمود خلق را خلق نماید، آن

المؤمنین و ائمه که و امیر فرمود: پروردگارتان کیست؟ اولین کسی که زبان گشود رسول خدا بود

پروردگار ما هستی. پس علم و دین را بر ایشان شان باد، بودند که گفتند: تو صلوات خداوند بر همه

ها حمل نمود. سپس به مالئکه فرمود: اینان حامالن دین من و علم من و امینانم در خلقم هستند و آن

چنین به این افراد به جهت اطاعت و باشند. سپس به بنی آدم فرمود: به ربوبیت خداوند و هممسؤول می

پروردگار ما، اقرار و اعتراف نمودیم. سپس خداوند جل جالله به  والیت اقرار کنید. گفتند: آری

خبر بودیم یا مالئکه فرمود: گواه باشید. مالئکه گفتند: ما شاهدیم که فردا نگویند ما از این موضوع بی

ها هستیم؛ آیا ما را به بگویند جز این نیست که پدران ما پیش از این مشر  بودند و ما نسل بعد از آن

 (.ها تاکید شده استکنی؟! ای داوود! انبیا در میثاق بر آناند، هال  میچه باطلین انجام دادهآن خاطر

 .3ح  524و  522ص  5کافی: ج 
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شود مگر پس از فرستاده ستقیم عذابی واقع نمیسبحان و منحرف از صراط م

و تکذیب و مسخره کردن او. والیت ولیَّ خداوند سبحان،  (5)شدن فرستاده

رساند و دشمنی با ولیَّ نمی آن آسیبای به همراه ای است که هیچ سیئهحسنه

ای به همراه خداوند سبحان و جانشینش در زمینش، گناهی است که هیچ حسنه

 (5).باشدمیآن سودمند ن

ی او در زمینش فهمیم که اگر امَّت از ولیَّ خدا و خلیفهاز این دو آیه می

ها بر نافرمانی و فرستد. سپس اگر آنمی روی برگرداند، خدای سبحان عذاب را

شود اصرار ورزند، این عذاب بر ها ابالغ میتمردشان بر اوامر الهی که به آن

                                                
 عذاب را قومی هیچ ما و) وَ مَا کَُنَّا مُعَذيَّبيینَ حَتى نَبْعَث رَسوالًفرماید: خداوند متعال می -5

 (.51)اسراء:  (ای بفرستیمفرستاده برایشان که گاهآن تا کنیمنمی
به عنوان ـ ای علی)فرمود:  رو از ابن مسعود روایت شده است که رسول خدااز همین -5

فرموده است در تمام اوصیا پس  چه ایشانسرور اولیای خداوند و جانشینانش در زمینش، وگرنه آن

ای خدا را به مدت عمر نوح که در میان بندهاگر ـ از او و تمام جانشینان خدا در زمینش، جریان دارد

قومش قیام کرد به عبادت خدا بپردازد، و به مقدار کوه احد طال داشته باشد و در راه خدا انفاق کند، و 

بر فرض به قدری عمر کند تا بتواند با پای پیاده هزار سال حج به جا آورد، و بعد بین صفا و مروه کشته 

ای علی!  .شودرسد و داخل آن نمینمی شول نداشته باشد بوی بهشت به مشامشود، اما والیت تو را قب

و دشمنی کینه رساند و آن ضرر نمیهمراه ای است که هیچ گناهی به دانی که محبت تو حسنهآیا نمی

و مروارید ر اگر بر منافق دُ !ای علی رساند.نفع نمیآن با تو گناهی است که هیچ طاعتی همراه با 

چرا که  ؛هرگز با تو دشمن نشود اگر بینی مؤمن را بشکنی تو را دوست نخواهد داشت و ،نیکبخشش 

ار و تو را دشمن گ، و تو را دوست ندارد مگر مؤمن پرهیزاستمحبت تو ایمان و دشمنی با تو نفاق 

روایت شده از بشارت المصطفی:   ؛  585ص  21بحار االنوار: ج (. بدبختنخواهد داشت مگر منافق 

 .554ص 
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ز آنکه به ولیَّ خدا ستم روا داشتند و از پیروی آید، و چه بسا پس اها فرود میآن

امر خداوند سبحان سربرتافتند، اگر سخن خداوند بر آنان محقق شود، عذاب 

 آید. والحمد هلل وحده.ها فرود ارسال شود و بالفاصله بر آن

)و گمراهان  ﴾َوالشَُّعَرام َيتَّب ُعُهمُ اْلَغاُوونَ ﴿ی معنای آیه: 18رسش پ

 روند(.شاعران میاز پی  

أَلَمْ تَرَ  *الشَعَرَاء یَتَّبيعُهُمُ الْغَاوُونَ وَ﴿معنای این سخن خداوند متعال چیست: 

و شاعران که گمراهان ) (5)﴾وَأَنَّهُمْ یَقُولُونَ مَا لَا یَفْعَلُونَ *أَنَّهُمْ فيی کُلِّ وَادٍ یَهيیمُونَ 

وادی سرگردانند؟ * و چیزها  روند * آیا ندیدی که آنان در هرشان میاز پيی

 .(کنند؟گویند که خود عمل نمیمی

 پاسخ:

ها پس آن) (5)﴾فَکُبْکيبُوا فيیهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴿ی این گمراهان، همان گمراهاني آیه

ی این درباره  باشند. امام صادقمی (و گمراهان در آن )آتش( افکنده شوند

کنند نازل شده است که عدلی را توصیف میی قومی درباره»آیه فرموده است: 

 (2).«سپس با آن مخالفت نموده به غیر آن بگرایند

کنند، حق را که از اماماني گمراهی پیروی میاین گمراهان یا پیرواني کسانی

                                                
 .551تا  554شعرا:  -5
 .14شعرا:  -5
 کند.کند و غیري آن عمل میکه عدلی را توصیف میباب کسی 4ح  255ص  5کافی: ج  -2
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را   ها عدالت محمد و آل محمدآن کنند وشناسند و آن را توصیف میمی

عملي گمراه هستند که اگر به خود علمای بیها همان مقلَّدین شناسند؛ اینمی

 خواهد بود.   نیایند، عاقبت کارشان جنگ و ستیز با امام مهدی

: (کنندآنان تبعیت میو شاعران که گمراهان از ) ﴾وَالشَعَرَاء یَتَّبيعُهُمُ الْغَاوُونَ﴿

 هاآنو گمراهان نیز مقلَّدین و پیروان  ه هستندعملي گمراشاعران، همان علمای بی

 باشند.می

آیا ندیدی که آنان در هر وادی ) ﴾أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فيی کُلِّ وَادٍ یَهيیمُونَ﴿

ی هر انحطاط و کوتاه ی هر ضاللت و باطل و درباره: یعنی درباره(سرگردانند؟

باشد؛ چرا زمین پست، و نظیر باطل می«: واد»کنند. سرایی میآمدن از حق، سخن

 و سقوط به هاویه است.  پایینبه که باطل، هبوط 

: ؟(کنندگویند که خود عمل نمیمی و چیزها) ﴾وَأَنَّهُمْ یَقُولُونَ مَا لَا یَفْعَلُونَ﴿

یابی و ترین مردم به دنیا میها را حری اند. آنگونهعمل همواره اینعلمای بی

آسوده را ها رفاه و زندگی ها دوست دارد هزار سال عمر کند. آنیك از آنهر

کنند پیروشان هستند، دوست دارند و از زندگی انبیا و فرستادگان که ادعا می

ها در کنار حق بایستند یا با باطل نبرد کنند بینی که آنبسی دورند، و هیچگاه نمی

 زنان انفاق نمایند.یا به ایتام و بیوه

 تَقُومُالََّذيی یَرا  حيینَ روایت شده است که فرمود:   از ابو جعفر

وَ تَقَلَُّبَك فيی  نبوَّت است،مورد در  (خیزیبرمی گاه کهبیند آنکه تو را میآن)

اصالب مورد در  (بیندگزاران میو نماز خواندنت را با دیگر سجده) السَّاجيديینَ 

آنان تبعیت و شاعران که گمراهان از ) ﴾وَالشَعَرَاء یَتَّبيعُهُمُ الْغَاوُونَ﴿ پیامبران است،
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و  ندخود تغییر دادنظرات کسانی نازل شد که دین خدا را با مورد ( در کنندمی

اید که کسی از او کنون شاعری دیدهآیا تا .با فرمان خداوند مخالفت کردند

دینی وضع  ،خود . منظور از شعرا کسانی هستند که با آرا و نظراتپیروی کند

تأکید موضوع بر این این سخن با ها پیروی کردند و کردند و مردم در آن از آن

آیا ندیدی که آنان در هر وادی ) ﴾أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فيی کُلِّ وَادٍ یَهيیمُونَ﴿ دارد

مجادله و مناظره  ،کننده های گمراهو حجتسخنان باطل (؛ یعنی با سرگردانند؟

و چیزها ) ﴾یَفْعَلُونَوَأَنَّهُمْ یَقُولُونَ مَا لَا ﴿ گذارندکنند و در هر طریقی پای میمی

اما خود پند کنند میمردم را موعظه  ؟(کنندگویند که خود عمل نمیمی

ورزند و ولی خود از آن اجتناب نمیکنند میگیرند، دیگران را از منکر نهی نمی

کسانی هستند که حق ها کنند. اینن عمل نمیه آکنند اما خود ببه معروف امر می

 (5)اند.کردهغصب  را  آل محمد

 

  ﴾ُوُجوٌه َيْوَمِ ذ نَّاِضَرٌة﴿ی معنای آیه :11رسش پ

إيلَى رَبيَّهَا  *وُجُوهٌ یَوْمَئيذ نََّاضيرَةٌ ﴿ ی قیامت چیست:معنای این آیات از سوره

هایی هست زیبا و درخشان * که سوی پروردگارشان در آن روز چهره) (5)﴾نَاظيرَةٌ

 (.کنندنظر می

 پاسخ:

                                                
 .551ص  5تفسیر قمی: ج  -5
 .52و  55قیامت:  -5
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های پا  و او مربی این چهره. کنندنظر می  حضرت محمدیعنی به 

 درخشان است.

ای هاشم! پدرم که برتر از من است »به هاشم صیداوی فرمود:   امام صادق

یك از فقرای شیعیان ما نیست که فرمود: هیچ  مرا روایت کرد از پیامبر خدا

: فدایت شوم، پیامد چیست؟ عرض کردم .که پیامدی )عقوبتی( بر او نباشدجز آن

ی سه روز در هر ماه. چون روز به خاطر پنجاه و یك رکعت نماز و روزه»فرمود: 

هایشان مانند ماه شب که چهرهقیامت شود از قبرهای خود بیرون آیند در حالی

ها گفته شود: چیزی بخواه که به تو عطا درخشد. پس به یکی از آنچهارده می

بنگرم.   ی محمدخواهم که به چهرهاز پروردگارم می خواهد شد. وی گوید:

 . را زیارت کنند  پس خداوند عزَّوجل به بهشتیان اجازه فرماید که محمد

های مخمل بهشتی منبری بر روی یکی از فرش پس برای رسول خدا

شود که هزار پله دارد که میان هر دو پله مسیر یك دویدن اسب فاصله نصب می

   بر آن باال روند. شیعیان آل محمد  المؤمنینو امیر  است. پس محمد

 یشوند و خداوند نظر رحمت به ایشان نماید. و این معنای آیه دور آن جمع

هایی هست زیبا و در آن روز چهره) ﴾إيلَى رَبيَّهَا نَاظيرَةٌ *وُجُوهٌ یَوْمَئيذ نََّاضيرَةٌ ﴿

قدر نور سپس آن است. فرمود: (کننددرخشان* که سوی پروردگارشان نظر می

توانند به راحتی حوریان نمی ،گردندجا که وقتی بازمیریزد تا آنبر آنان فرو می

لميثْلي هَذَا فَلْیَعْمَلْ   !ای هاشم فرمود:  . سپس امام صادقها نظر افکنندبه آن

  (5)(«.اهل عمل برای چنین پاداشی تالش کنند) الْعَاميلُونَ 

                                                
 .515ص  54بحار االنوار: ج  -5



  ......................... 551انتشارات انصار امام مهدی 
 ﴾َوَلْما َجام ُموَسَ ِلِميَقاِتَنا َوَكلََّمُه َربُُّه....﴿ی معنای آیه :21پرسش 

وَلَمَّا جَاء مُوسَى ليميیقَاتينَا وَکَلَّمَهُ رَبَهُ قَالَ ﴿ معنای این کالم حق تعالی چیست:

رَبِّ أَرينيی أَنظُرْ إيلَیْكَ قَالَ لَن تَرَانيی وَلَـکيني انظُرْ إيلَى الْجَبَلي فَإيني اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ 

صَعيقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ  تَرَانيی فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَهُ ليلْجَبَلي جَعَلَهُ دَکًّا وَخَرَّ موسَى

چون موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش ) (5)﴾تُبْتُ إيلَیْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمينيینَ

با او سخن گفت، گفت: ای پروردگار من! خود را به من بنمای تا در تو نظر کنم. 

بر جای خود قرار یافت، تو گفت: هرگز مرا نخواهی دید. به آن کوه بنگر، اگر 

نیز مرا خواهی دید. چون پروردگارش بر کوه تجلَّی کرد، کوه را خرد کرد و 

موسی بیهوش بیفتاد. چون به هوش آمد گفت: تو منزهی، به تو بازگشتم و من 

 (.نخستین مؤمنانم

درخواست دیدن کند؟ و اگر رؤیت به   ممکن است موسی چگونه

رود که برای دیدن به کار می (م)بنگر انظُری اژهصورت قلبی بوده، چرا از و

به تنهایی که برای بصیرت و رؤیت قلبی است  أریی استفاده شده و کلمه

 ؟است به کار گرفته نشده

 پاسخ:

در ابتدا موسی رؤیت قلبی و معرفت بصیرتی را درخواست کرد و نه بصری. 

قَابَ ﴿که حق معرفت او است، در مقام او معرفت خداوند سبحان و متعال را چنان

که درخواست نمود. هنگامی  (ترتا به قدر دو کمان، یا نزدیك) ﴾قَوْسَیْني أَوْ أَدْنَى

                                                
 .542اعراف:  -5
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ی این مقام نیست، از جانب خداوند سبحان و متعال دریافت که او شایسته

به  (کنمبه من بنمای تا نظر ) ﴾أَرينيی أَنظُرْ﴿خواست که با بصیرت ببیند و با چشم 

همان   بنگرد که معرفت محمد  صاحب این مقام یعنی حضرت محمد

؛ است معرفت خداوند است و نظر به آن حضرت نظر به خداوند سبحان و متعال

است. خطاب به موسی پاسخ آمد که او طاقت  ه وتعالیسبحان اهللچرا که او وجه 

که نور خداوند   در آن مقام قدسی را ندارد. محمد  دیدن نور محمد

هوش بیفتاد سبحان است بر کوه تجلَّی کرد و آن را متالشی نمود و موسی بی

گفت: تو منزهی، به تو بازگشتم و ) ﴾قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إيلَیْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمينيینَ﴿

و او تنها کسی است   طالبیعنی به والیت علی بن ابی (من نخستین مؤمنانم

 (5)بیند؛را که صاحب این مقام است می دشناسد و محممحمد را میکه 

 .(من شهر علم هستم و علی باب آن)است   ی محمدبنابراین او دروازه

همچون نوری که از میان سوراخ فق  و از نور او »فرماید: می  امام صادق

 (5).«به لرزه در آمد و کوه متالشی شد زمین ،تابد به کوه تابیدسوزن می

که از را درخواست نمود پس از این  مقام قائم آل محمد  سپس موسی

که خداوند چه تمکینی در ملك به او خواهد بخشید و از  دریافتجانب خداوند 

طور که در گرداند؛ همان  خداوند درخواست کرد که او را قائم آل محمد

  (2) آمده است.  بیتروایاتي اهل

                                                
 از جلد اول همین کتاب مطالب مرتب  با این موضوع آمده است. 55و  5های در پاسخ پرسش -5
 .453ص  21بحار االنوار: ج  -5

در سيفر  موسی بن عمران»شنیدم که فرمود:  از امام باقرروایت شده است: سالم اشل از  -2
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  را که جدش ابراهیم« خورشید و ماه و ستاره» مقام  در نتیجه موسی

در ملکوت   دیده بود درخواست کرد؛ ولی نه در آن جایگاهی که ابراهیم

ها در مأل اعال را مطرح نمود؛ دیده بود بلکه درخواست دیدن انوار قدسی آن

 ها در آسمان کلی هفتم.های آنیعنی مقام

ه از آن بازداشته شد؛ زیرا را درخواست کرد ک  چنین نظر به محمدهم

پذیر بود، ولی عدم یا صورت مثالی او امکان  دیدن صورت جسمانی محمد

به او پاسخ داده شد )دیدن تمام و کمال(؛ چرا که   امکان دیدن محمد

فرماید: می  باشد. حضرت محمدمی  صاحب این مقام علی بن ابی طالب

 (5)«.ای علی مرا کسی نشناخت جز خدا و تو»

یعنی (هرگز مرا نخواهی دید) ﴾لَن تَرَانيی﴿این سخن خداوند:  بنابراین

 .کنیگونه که درخواست میرا نخواهی دید؛ دیدنی تمام و کمال، آن محمد

 

                                                                                                          
ا را در مکنت و قدرت و فضیلت مشاهده و از خد نظر کرد و مقام قائم آل محمد( تورات) اول

. قائم از فرزندان احمد است: به او گفته شد! مرا قائم آل محمد قرار بده! خداوندا: خواست نموددر

مانند آن را از خداوند هرا یافت و پیشین مانند همان مطلب هسپس در سفر دوم نگریست و دوباره 

س در سفر سوم نگریست و همان مطلب را دید و همان سخن سپ. درخواست کرد و همان پاسخ را شنید

 .543و  541کتاب غیبت محمد بن ابراهیم نعمانی: ص  «.را تکرار کرد و همان پاسخ را شنید
 .551مختصر بصائر الدرجات: ص  -5
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 نسبت دادن مکر و استهزا به خداوند سبحان. :21پرسش 

ی نسبت دادن استهزا و مکر به خدای سبحان آمده به چه در قرآن دربارهآن

دانیم مکر و استهزا دارای معانی قبیحی که ما میمعنا است؟ و حال آن چه

و آنان ) (5)﴾وَمَکَرُواْ وَمَکَرَ اهللُ وَاهللُ خَیْرُ الْمَاکيريینَ﴿ باشد. از جمله این آیات:می

یُخَاديعُونَ ﴿ و (مکر کردند و خدا هم مکر کرد، و خدا بهتریني مکرکنندگان است

ها را فریب که خداوند آندهند و حال آنخدا را فریب می) (5)﴾خَاديعُهُمْاهللَ وَهُوَ 

یَسْتَهْزيىءُ ﴿ و (آنان راگیرد خداوند به استهزا می) (2)﴾سَخيرَ اهللُ مينْهُمْ﴿ و (دهدمی

 .(کندها را استهزا میآن) (4)﴾بيهيمْ

 پاسخ:

ال یستهزی و ان اهلل تعالی ال یسخر و » روایت شده است:  از امام رضا

الیمکر و الیخادع، و لکنه تعالی یجازیهم جزاء السخریه و جزاء االستهزاء و جزاء 

خداوند متعال ) (1)«المکر و الخدیعه؛ تعالی اهلل عما یقول الظالمون علوا کبیرا

گری و استهزا و مکر کند، بلکه جزای سخرهمسخره و استهزا و مکر و خدعه نمی

گویند چه ظالمان میکند؛ خدا از آنو مجازاتشان می دهدها را میو فریب آن

                                                
 .14آل عمران:  -5
 .545نسا:  -5
 .31توبه:  -2
 .51بقره:  -4
 .251ص  2بحار االنوار: ج  -1
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 (.تر استمرتبه بلند اربسی

معنای این حدیث آن است که خداوند سبحان و متعال برای دشمنانش و  

خدا و  لشکرسازد که دشمنان اولیایش و لشکریانش از انس و جن، آشکار می

پیمایند و در مسیر معینی حزب اهلل و اولیای الهی در مسیر مشخصی راه می

کوشند با مکر و فریب و کنند، و ابلیس و لشکرش از انس و جن میحرکت می

گری، این راه را ببندند. در آن هنگام خداوند سبحان و متعال راه استهزا و سخره

بینند که لشکرش از انس و جن میدهد، و ابلیس و و روش لشکرش را تغییر می

شان دامنگیر خودشان شده است و در اند و مکر و خدعهدر دام خود گرفتار شده

اند؛ والحمد هلل اند که مورد استهزا و تمسخر واقع شدهجایگاهی قرار گرفته

 وحده.

و خوشنودی خود را در این بامداد بـه مـن »معنای  :22پرسش 

 «عدا فرما

و خوشنودی خود را در این ) «وَ هَبْ ليیَ الْغَدَاةَ ريضَا َ» در دعای شب جمعه

ی ، آیا این ذکر فق  مخصوص جمعه است یا در بقیه(بامداد به من عطا فرما

ی عمر نیت کند و تا زمانی شود، یا اینکه انسان برای همهروزها هم خوانده می

 اش طلوع فجر را ببیند آن را بخواند؟که در زندگی

 پاسخ:

مانعی وجود ندارد که مؤمن این دعا را هر روز بخواند یا با نیت درخواست 

ی عمرش به هنگام طلوع فجر بخواند ولی در واقع معنای رضای خداوند، در همه
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ام یعنی به هنگام طلوع فجر، رضای خود را ارزانی (5)«وَ هَبْ ليیَ الْغَدَاةَ ريضَا َ»

رو این دعا به و از همین (5)باشدمی  فرما و طلوع فجر همان ظهور امام مهدی

 روز جمعه که روز ظهور آن حضرت است اختصاص یافته است. 

 

إ ْن اهلَل ُيْمِسكُ الْسَماَواِت َواْلَ.ْرَ  َأن ﴿ یمعنای آیه :23پرسش 

 ﴾َتُزوَلا....

خدا ) (2)﴾تَزُولَاإينَّ اهللَ یُمْسيكُ السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضَ أَن ﴿معنای این آیه چیست: 

 .(دارد تا زوال نیابندها و زمین را نگه میآسمان

 پاسخ: 

دارد که آن حضرت نور خداوند نگه می  محمد وسیلهها را بآسمان

برد و به عدم ها اهلش را فرو میسبحان و متعال است و اگر او نبود آسمان

اهل آن نگاه  ی خود در آن و حجتش برگشت. اما زمین را با خلیفهمیباز

گرفت؛ نبود زمین اهلش را فرو می  دارد؛ بنابراین اگر وجود امام مهدیمی

                                                
 .531المجتهد: ص مصباح  -5
 مراد از در سخن خدای متعال،»روایت شده است که فرمود:  از جابر بن عبداهلل از ابا عبداهلل -5

« شفع»، باشندمی تا حسن عسکری امامان از حسن مجتبی« لیالی عشر» و، قائم است« فجر»

دولت  اللیل اذا یسرو  شریك است، منظور ازخدای یگانه و بی« وتر»، المؤمنین و فاطمهامیر

 .38ص  54بحار االنوار: ج  «.یابدادامه می حبتر است که تا قیام قائم
 .45فاطر:  -2
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 گشت. که بر آن است به عدم بازمیشد و خود و هر کسیعنی نابود می

 عرش و کرسی. :24پرسش 

روایت شده است که آن   در تفسیر عیاشی و در بحار از امام صادق

برترین چیزی که بر شما نازل   رسول خداابوذر گفت: ای »حضرت فرمود: 

های چه در آسمانفرمود: آیت الکرسی؛ و آن  شد چه بود؟ رسول خدا

ای گانه است در برابر کرسی چیزی جز حلقههای هفتگانه و زمینهفت

برتری آن بر عرش  سپس فرمود: کوچك که بر روی زمین افتاده است، نیست.

   (5)«.کوچك است ایهمانند برتری صحرا بر حلقه

زینب عطار حوال نزد » (5)آمده است:  و در کافی به نقل از امام صادق

                                                
در این پرسش متن روایت به همین صورت آمده که خالی از نق  نیست. متن روایت از منبع  -5

چه در ای اباذر! آن»کند که فرمود: روایت می در بحار االنوار چنین است: در حدیثی ابوذر از پیامبر

ای است که روی صحرایی در زمین افتاده گانه است در برابر کرسی همچون حلقههای هفتآسمان

ص  11بحار االنوار: ج  «.شده و برتری عرش در برابر آن همچون برتری صحرا در برابر آن حلقه است

ق در معانی اخبار و خصال و در المنثور نیز روایت کرده چنین صدوروایت شده از عیاشی و هم 53و  1

 است.
باشد که متن آن روایت شده است از زینب عطار می اهللعبد چه از کافی در حدیث ابوآن -5

 زینب عطار حوال به سوی زنان پیامبر»روایت شده است که فرمود:  اهللچنین است: از ابو عبد

ما خوشبو  ی، خانهیآیما می یشما هر وقت به خانهایشان دید و فرمود:  با آمد و او را آمد. پیامبر

به او  رسول خداتر است. شما خوشبو یشما به واسطه یخانه !اهللشود. عرض کرد: یا رسولمی

ماندگاری باعث و که از تقوای الهی است کنی خوب رفتار کن و نارو نزن، قتی معامله میفرمود: و



 .......تفسیر قرآن قائم آل حممد .................... 502
جا که تا آن ....ها عطر بفروشدو دخترانشان آمد که به آن  همسران پیامبر

های سرد و هوا کران و کوهو این هفت آسمان و دریاهای بی فرمودند: پیامبر

های حجاب باشد.ناچیز در یك صحرا می ایحلقههای نور مانند در برابر حجاب

سپس این آیه را .... ای ناچیز در برابر صحرا استنور در برابر کرسی مانند حلقه

وَسيعَ کُرْسيیَهُ السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضَ واَل یَؤُودُهُ حيفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَليیَ ﴿ :تالوت فرمود

ها بر او دشوار زمین را در بردارد. نگهداری آن ها وکرسی او آسمان) (5)﴾الْعَظيیمُ

کران و این هفت آسمان و زمین و دریای بی .(نیست. او بلند پایه و بزرگ است

ای های نور و کرسی در برابر عرش مانند حلقههای سرد و هوا و حجابکوه

 الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشي ﴿: و این را تالوت فرمود صحرا است. ناچیز در یك

 (2)«.(خدای رحمان بر عرش استیال دارد) (5)﴾اسْتَوَى

 (4)کنیم؛پرسش: از این دو روایت، دو مفهوم متفاوت و متناقض برداشت می

تر از عرش است و از دومی فهمیم که کرسی بزرگاز روایت نخست می

                                                                                                          
 .1ح  515ص  1کافی: ج . «شودمیبیشتر مال 
 .511بقره:  - 5
 .1طه:  -5
 .511به نقل از توحید صدوق: ص  81تا  82ص  13بحار االنوار: ج  -2
واضح است که علت به وجود آمدن گمان در خصـوص متنـاقض بـودن بـین دو حـدیث بـرای  -4

به ابوذر باتوجَّه به منبع آن چنین اسـت:  کننده، خطا در نقل حدیث اول بوده است. سخن پیامبرسوال

باشـد که در نتیجه عرش در هر دو حدیث برتر از کرسی می ....«و برتر بودن عرش نسبت به کرسی».... 

تـر اسـت، ی عرش عظیم، کرسی از آن بزرگباشد. البته در خصوص مقایسهکه منظور عرش اعظم می

 د.انبیان فرموده الحسناحمدهمان گونه که سید
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تر است، باشد. کدام یك بزرگتر از کرسی مییابیم که عرش بزرگدرمی

 باشد؟تر است چه میکه عرش یا کرسی بزرگکرسی یا عرش؟ و دلیل این

 پاسخ:

ای در تر از کرسی است و کرسی در برابر عرش همانند حلقهعرش بزرگ

تر از آن است چه پایینبیابان است. عرش عبارت است از حجاب باب ذات و هر

و باب  فلی، و این حجاب، همان حجابی است که بین محمدهای سُتا زمین

در حدیث معراج از آن   ای که امام صادقذات در نوسان است؛ همان دروازه

 اهلل ت یاو باب ذا (5)«کردبین این دو حجابی بود که نوسان می»یاد کرده است: 

همان الرحمن الرحیم است؛ ظاهرش الرحمن است و باطن آن الرحیم. از همین 

خدای رحمان بر عرش ) ﴾الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشي اسْتَوَى﴿فرماید: رو خداوند می

اش ؛ یعنی باب ذات بر عرش استیال دارد؛ یعنی خداوند از دروازه(استیال دارد

خواست با آن با بهترین خلق خود حضرت مش را که می)الرحمن( نور و عل

بیان کرده   ی عرش یا همان حجابی که امام صادقرا بر سراپرده  محمد

 است، رویارو شود، افاضه فرمود؛ این همان عرش اعظم است.

باشد، از ها میتر از آناما عرش عظیم که تمثیل هفت آسمان و هر چه پایین

کرسی، سرادق آسمان کلی هفتم یا حجاب نورانی آن تر است و کرسی کوچك

یابیم که عرش عظیم در برابر کرسی همچون باشد. به این ترتیب درمیمی

ای در برابر ای در برابر صحرا، و کرسی در برابر عرش اعظم همانند حلقهحلقه

                                                
 و پس از آن. 84ص  1ی نجم: ج تفسیر صافی: سوره -5
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و  (5)ی فاتحهتر شدن مسئله به کتاب تفسیر سورهصحرا است. برای روشن

جلد اول مراجعه کنید. اگر کسانی بودند که ظرفیت پذیرفتن این علم متشابهات 

برایم روشن کرد را   را داشتند حقیقت عرش و حقیقت کرسی که امام مهدی

چه گفته شود مخاطب شود و هرکردم؛ هر چیز که دانسته شود گفته نمیبیان می

 است. نرسیدهچه مخاطب آن حاضر شود وقتش فراشود و هرآن حاضر نمی

 

  ﴾..َخَذ َربَُّك ِمن َبِني آَدَم.َوإ ْذ َأ﴿ی عاَلم ذر در آیه: 25پرسش 

وَإيذْ أَخَذَ رَبَكَ مين بَنيی آدَمَ مين ظُهُوريهيمْ ذُرِّیَّتَهُمْ ﴿فرماید: حق تعالی می

تَقُولُواْ یَوْمَ الْقيیَامَةي إينَّا کُنَّا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسيهيمْ أَلَسْتَ بيرَبِّکُمْ قَالُواْ بَلَى شَهيدْنَا أَن 

گاه که پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانشان را و آن) (5)﴾عَنْ هَذَا غَافيليینَ

خودشان گواه گرفت و پرسید: آیا من پروردگارتان  بیرون آورد و آنان را بر

آن بی خبر دهیم تا در روز قیامت نگویید ما از نیستم؟ گفتند: آری. گواهی می

 .(بودیم

باشد و این آیا عالم ذر یك عالم حقیقی است و در حال حاضر موجود می

در   گوید وجود دارد ولی شیخ مفیدعالم کجا است؟ شیخ صدوق می

تصحیح االعتقاد سخنی با این مضمون دارد که اگر عالم ذر وجود داشت، آن را 

                                                
 مبحث روشنگری از اسامی خداوند سبحان، و پس از آن. -5
 .535اعراف:  -5
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 آوردیم.میکردیم یا بخشی از آن را به خاطر فراموش نمی

 پاسخ:

باشد، و فق  عالم ذر یك عالم حقیقی است و عالمی توهَّمی یا فرضی نمی

اند. انبیا، اند آن را فراموش کردهکه خود را به غفلت زدهغافالن و کسانی

آورند و اند، بلکه آن را به خاطر میآن را از یاد نبرده  فرستادگان و اوصیا

ها را در این دنیا تشخی  شناسند و آنآن میشناسند و دوستان خود را در می

که سرور اوصیا خطاب به کسی  دهند. به عنوان مثال، علی بن ابی طالبمی

من تو را »به او عرض کرد من از شیعیان تو هستم، سخنی با این معنا فرمود: 

 (5).«شناسمنمی

باالتر ببرد، سبحان اهلل شیخ مفید که رحمت خدا بر او باد و مقام شریفش را 

که شما در حالی«. کردیمداشت آن را فراموش نمیاگر وجود می»گوید: می

شوید. سبحان اهلل افکنید، از آینه غافل میی خود در آینه نظر میوقتی به چهره

ورزید و رو شما است غفلت میکه اگر شما نسبت به خیلی چیزها که در پیش

بینید، غفلت شما از عالم ذر اولی و ا نمیتان هستند رچیزهایی که جلوی دیدگان

 تر خواهد بود.منطقی

                                                
روایت شده است که گروهی برای پرسش در موردي موردی از موارد دنیوی به  از علی -5

 یم، ای امیر مؤمنان. امامحضورش رفتند. به او با این سخن متوسل شدند: ما از شیعیان شما هست

چه ادعا می شناسم و در شما اثری از آنشما را نمی»ها نگریست و سپس فرمود: مدتی طوالنی در آن

دعائم ....«. ی او ایمان آوردندبینم. شیعیان ما فق  کسانی هستند که به خدا و فرستادهکنید، نمی

 .11ص  5االسالم: ج 
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و من انکار آن  (5)انددر مورد این عالم بسیار سخن گفته  بیتبه عالوه اهل

بینیم. ای کاش وقتی در عيلم اند، نمیرا جز جهلی که منکرانش در آن وارد شده

ی کردند و ای کاش به این فرمودهشبهه شدند در موردش صحبت نمی آن دچار

که خدا را یآن کسان) (5)﴾نَُسوا اهللَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴿کردند: خداوند توجَّه می

؛ این آیه در مورد (فراموش کردند و خدا نیز چنان کرد تا خود را فراموش کنند

 عالم ذر نازل شده است و به آن اشاره دارد. 

است و در آسمان این دنیا قرار دارد.  اَنفُسحقیقت عالم ذر این است که عالم 

که راه و شود و اگر این نطفه پس از اینهای بنی آدم از آن به زمین نازل مینطفه

جسمانی برای تلفیق  طریق خود را به جایگاهش طی کند، رشد نماید و صورت

ای نفس مهیا شود، نفس در آن صورت جسمانی تلفیق شده و به آن نطفه باشدن 

یابد. اگر انسان فوت شود به همراه خروج نفس که از آن نازل شده است تعلَّق می

از جسمش آن نطفه دوباره از طریق دهان او یا هر جای دیگر، از او خارج 

ته به نفس انسانی خواهد ماند. بنابراین نفس به نطفه شود. این نطفه همواره وابسمی

اَنفُس اند و هر دو از یك عالم یعنی عالم ذر یا عالم و نطفه به نفس وابسته

                                                
مراجعه کنید: از حسین بن نعیم  524ص  1و ج  531ص  2به عنوان مثال به بحار االنوار: ج  -5

فَمينکُمْ کَافيرٌ وَمينکُم در مورد این سخن خداوند  صحاف روایت شده است: از امام صادق

ها را به خداوند در این آیه ایمان آن»پرسیدم، فرمود:  (اندمؤمن بعضی و کافر شما از بعضی) مَُّؤْمينٌ

گفتن، و تر  پذیرفتن ها را به تر  این والیت، که این کند و کفر آنوالیت ما معرَّفی میپذیرفتن 

 5تفسیر قمی: ج  «.و در صلب آدم بودنددر عالم ذر ها که آنبوده است در حالی «میثاق»در روز گرفتن 

 .235ص 
 .51حشر:  -5
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آید و اگر نفس از جسد نفس دنبال آن می ،باشند. اگر نطفه به زمین نازل شودمی

 رود. خارج شود نطفه نیز به دنبال آن می

انسان پروردگارش را اطاعت کند و برای رضای  در زندگی این دنیا اگر

های ملکوتی برای خود جایگاهی خداوند سبحان سعی و تالش کند و در آسمان

داشته باشد، از اصحاب یمین خواهد بود و نامش جزو زندگان و اسمش در 

طومار حیات نوشته خواهد شد و از کسانی خواهد بود که بهشت را به ارث 

اعت خداوند جدیَّت داشته باشد از مقرَّبین و )اولیای خداوند( برند. اگر در اطمی

که که هیچ نگرانی و غم و اندوهی نخواهند داشت.  اما کسیخواهد بود؛ کسانی

از دستورات پروردگارش سرپیچی کند و در راستای خشم خداوند سبحان و 

های ملکوتی نخواهد داشت و متعال سعی و تالش کند، جایگاهی در آسمان

رود و نامش در زو زندگان نوشته نخواهد شد بلکه از مردگان به شمار میج

شوند شود و از کسانی خواهد بود که به جهنم وارد میطومار زندگانی نوشته نمی

 ای از خود جهنم خواهد بود.و حتی او پاره

ــــای  :21پرســــش  ــــه« مســــو مین»معن ـٌِ ﴿ی در آی ـــ ََ مأــــَن اْلَمَِئ

  ﴾ُمَسوأِمنَي

هَذَا یُمْديدْکُمْ رَبَکُم بيخَمْسَةي آالفٍ مِّنَ الْمَآلئيکَةي ﴿ :فرمایدمتعال میخداوند 

 معنای .(دار شما را یاری کندخدا با پنج هزار از فرشتگان نشان) (5)﴾مُسَوِّميینَ

                                                
 .551آل عمران:  -5
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 چیست؟ «مسوَّمین»

 پاسخ:

الحسن امام ها عمامه است. از ابودارها و عالمت آنیعنی عالمت« مسوَّمین»

روایت شده است که « مُسَوِّميینَ»ی این سخن خداوند متعال درباره   رضا

را از سمت جلو و  به سر بست و قسمتی از آن  خداعمامه را رسول »فرمود: 

را از پشت سر آویخت و سپس جبرئیل عمامه به سر بست و  قسمتی دیگر از آن

 (5).«پیش رو و پشت سرش آویختاو نیز عمامه را از 

های ی این فرشتگان، علم به نامعمامه به علم اشارت دارد و در واقع نشانه

ها به یك علم مشخ  و به میزان معینی از خداوند سبحان است، و هر یك از آن

دار سیصد و سیزده مَليك است و . اصل فرشتگان نشانکنندپیدا میآن اختصاص 

ان هستند. هر هازان این فرماندهبقی کارگزار و سربها فرمانده و جلودار و مااین

های خداوند سبحان و متعال یك از این سیصد و سیزده مَليك از یك اسم از نام

یك ی هری همان اسم است. عبودیت اسم ربَّانی، نشانهاو بنده ت وخلق شده اس

النور الحق است و دیگر عبدها عبدی یکی از آناز این فرشتگان است. مثالً نشانه

 باشد. ی او میو به همین ترتیب، و این عبودیت همان علم او و همان عمامه

 ،به دلیل اختالف فطرت در این دو مخلوق نسبت به افق انسان افق فرشتگان

دهد که تمام اسماء خداوند تر است. فطرت انسان به او این قابلیت را میتنگ

را بر صورت خودش آفرید.  سبحان را بداند و بشناسد؛ چرا که خداوند آدم

                                                
 .415ص  1کافی: ج  -5
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فطرت فرشتگان قابلیت شناخت برخی از اسماء خداوند سبحان و متعال را به 

اند با یکدیگر متفاوت دهد. مالئکه در اسمی که از آن خلق شدهها میآن

اند و شایستگی شناختش را آن آفریده شده ازباشند و بر حسب اسم الهی که می

جَاعيلي الْمَلَائيکَةي رُسُلًا أُوليی أَجْنيحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ ﴿د: دارند، بر یکدیگر برتری دارن

که فرشتگان را آن) (5)﴾وَرُبَاعَ یَزيیدُ فيی الْخَلْقي مَا یَشَاء إينَّ اهللَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَديیرٌ

گانه. گانه و چهارهایی دارند، دوگانه، سهفرستادگانی قرار داد؛ فرشتگانی که بال

 .(افزاید، زیرا خدا بر هر کاری توانا استچه بخواهد میآفرینش هر در

 

  ﴾..ِلُينِذَر َمن َكاَن َحيًّا.﴿ی آیهمعنای  :27پرسش 

ليیُنذيرَ مَن کَانَ حَیًّا وَیَحيقَّ الْقَوْلُ عَلَى ﴿ معنای این سخن خداوند متعال چیست؟

و سخن حق بر کافران ثابت  کس که زنده است را بیم دهدتا آن) (5)﴾الْکَافيريینَ

 (.شود

 پاسخ:

ز و بیم دادن برای همگان است؛ ولی زنده کسی است که ربه طور قطع اند

وَإينِّی کُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ ليتَغْفيرَ لَهُمْ جَعَلُوا ﴿شنوند: را بشنود، اما مردگان نمیهشدار این 

                                                
 .5فاطر:  -5
 .35یس:  -5
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و هر بار که ) (5)﴾ثيیَابَهُمْ وَأَصَرَوا وَاسْتَکْبَرُوا اسْتيکْبَارًاأَصَابيعَهُمْ فيی آذَانيهيمْ وَاسْتَغْشَوْا 

های خود هایشان را در گوشها را بیامرزی، انگشتدعوتشان کردم تا تو آن

. این (چه بیشتر سرکشی کردندکردند و جامه به سر کشیدند و پای فشردند و هر

 ها محقق گشته است.مردگان همان کافرانی هستند که سخن خداوند بر آن

این است ) (5)﴾ذَليكَ الْکيتَابُ ال رَیْبَ فيیهي هُدًى ليلْمُتََّقيینَ﴿فرماید: حق تعالی می

. و این (همان کتابی که در آن هیچ شکی نیست، پرهیزگاران را راهنما است

های ملکوتی پرهیزگاران همان زندگان هستند؛ یعنی کسانی هستند که در آسمان

و ) (2)﴾وَإينَّ الدَّارَ اآلخيرَةَ لَهيیَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ﴿بهره و جایگاهی دارند: 

 .(اگر بدانند سرای آخرت، سرای زندگانی است

مش در طومار حیات نوشته نشده باشد، جزو ناکه در روز قیامت کسی

أَمْواتٌ ﴿فرماید: . حق تعالی میاندجاودانهمردگان است، اهل آتشی که در آن 

مردگانند، نه زندگان، و ندانند که چه ) (4)﴾غَیْرُ أَحْیَاء وَمَا یَشْعُرُونَ أَیَّانَ یُبْعَثُونَ

 .(کنندها را دوباره زنده میوقت آن

                                                
 .3نوح:  -5
 .5بقره:  -5
 .14عنکبوت:  -2
 .55نحل:  -4
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  ﴾َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَمام ُكلَّ َشْيٍم َحيٍّ ﴿ی معنای آیه: 28پرسش 

و هر ) (5)﴾وَجَعَلْنَا مينَ الْمَاء کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا یُؤْمينُونَ﴿ فرماید:خداوند متعال می

. معنای این آیه (آورند؟ای را از آب پدید آوردیم؟ چرا ایمان نمیچیز زنده

 چیست؟

 پاسخ:

باشد، و هر است؛ او نور خداوند سبحان و متعال می  آب، حضرت محمد

به طور قطع و یقین فرشتگان و ارواح . شودچیز زنده شامل فرشتگان و ارواح می

اند؛ بلکه مراد از آن، آب حیات و خلق نگشته شناسیممیاز این آبی که 

ـ از آن نوشید. این ی هر دو جهانزندهـ   ی حیات است که خيضرسرچشمه

است و جاری شدنش از طریق باب او یعنی  آب همان حضرت محمد

که بسته بود، ها و زمین به زندگی، پس از آنگشودگی آسمان .باشدمی  علی

کَانَتَا رَتْقًا أَوَلَمْ یَرَ الَّذيینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضَ ﴿ یعنی خالی از حیات بود:

دانند که آیا کافران نمی) (5)﴾فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مينَ الْمَاء کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا یُؤْمينُونَ

ای را از آب ها را گشودیم و هر چیز زندهها و زمین بسته بودند، ما آنآسمان

 (.آورند؟پدید آوردیم؟ چرا ایمان نمی

                                                
 .25انبیا:  -5
 .25انبیا:  -5
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  ﴾َوَكاَن َعْرُشُه َعَلَ اْلَمام﴿ی معنای آیه :21پرسش 

 .(و عرش او بر آب بود) (5)﴾وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء﴿ فرماید:حق تعالی می

 باشد؟که عرش او بر روی آب بود به چه معنا میاین

 پاسخ:

است که  (5)نور خداوند سبحان و متعال  عرش همان قرآن و آب، محمد

طور که آب در رودها جریان زمین و در خلق جریان دارد، همانها و در آسمان

 دارد.

                                                
 .3هود:  -5
ی اصل اشیاء پرسید، روایت در جواب سوال رأس جالوت که از او درباره المؤمنیناز امیر -5

 و) وَجَعَلْنَا مينَ الْمَاء کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أََفلَا ُیؤْمينُونَ  ی خداوند متعال:فرموده طبق»شده است که فرمود: 

ص  45بحار االنوار: ج «. باشدآب می (آورند؟نمی ایمان چرا آوردیم؟ پدید آب از را ایزنده چیز هر

خداوند خلق فرمود ای جابر! اولین چیزی که »روایت شده است که فرمود:  . از ابو جعفر554

چه در حدیث آمده است، دو هزار سال . حتی طبق آن445ص  5کافی: ج ...«. بود خلقت محمد

که  ( و یگانگی مخلوق اول خداوند سبحان یعنی محمد55ص  2پیش از خلقت )بحار االنوار: ج 

سنان از ابو اهلل بن  کس که هر چیزی از او خلق شد. از عبدهمان ؛باشد، واضح استهمان آب می

از اولین چیزی که خداوند عزَّوجل خلق نمود سوال کردم.  روایت شده است: از ایشان  عبداهلل

عرض «. اولین چیزی که خداوند عزَّوجل خلق فرمود چیزی بود که هر چیزی را از آن آفرید»فرمود: 

 .82ص  5علل الشرایع: ج ...«. آب»کردم: فدایت شوم، آن چه چیزی بود؟ فرمود: 
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  ُقِتَل اْلَخْراُصوَنمعنای سخن حق تعالی  :31پرسش 

 مرگ) (5)یَسْأَلُونَ أَیَّانَ یَوْمُ الدِّیني .... قُتيلَ الْخَرَّاصُونَ معنای این آیات چیست؟

 (.بود؟ خواهد کيی جزا روز پرسندگویان.... میدروغ آن بر باد

 پاسخ:

 َقُتيلَ الْخَرَّاصُون (مرگ باد بر آن دروغگویان:) خالف  یعنی کسانی که بر

تقدیر الهی  کنند و به طور قطع هر تقدیری که خالفتقدیر خداوند، تقدیر می

باشد، تقدیری باطل و دروغین است. اینها همان کسانی هستند که بر خالف 

انگارند؛ همان تقدیر و امر خداوند را دروغ میکنند و تقدیر الهی تقدیر می

ها آورند؛ چرا که آنکنند و به او ایمان نمیرا تکذیب می کسانی که قائم 

اساس آنچه خداوند  ها بیاید و نه برخواهند آن حضرت مطابق تقدیر آنمی

 سبحان و متعال برایش مقدَّر ساخته است. 

سَاهُونَ لَّذيینَ هُمْ فيی غَمْرَةٍ ا (اندآنان که به غفلت، در جهل فرو مانده:)  یعنی

ها به اند. آنور، و از آخرت، غیب و ملکوت غافلاین گروه در دنیا غوطه

زنند. اینان، لَه می اند و به دنبال آن )دنیا( لَهغافل شده ی دنیا از قائم وسیله

پیشگاه او، و تحمَّل سختی و هیچ همَّ و غمی جز دنیا ندارند، و از قائم و جهاد در 

ی اهلل گریزانند. اینها همان اهل دنیا هستند که در مشقت در راه برافراشتن کلمه

                                                
 .55 - 55ذاریات:  -5
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گشایند به آن زبان می (5)شان است.ی زباناند، و دین و قائم، لقلقهجهل فرو مانده

گویند ولی برای یاری رسانیدنش آمادگی ندارند؛ چرا و از آن با مردم سخن می

 اندازد. ها ناسازگار است و زندگی و منافعشان را به خطر میا دنیای آنکه ب

 یَسْأَلُونَ أَیَّانَ یَوْمُ الدِّیني (پرسند روز جزا کيی خواهد بود؟می):  این عذر خبیث

گویند اکنون دهند؛ اینکه میآویز خود قرار میو ناپاکی است که آن را دست

زیادی باقی است. دین بَر خيیر و پابرجا است، و کند و هنوز زمان قائم قیام نمی

 (5)فساد و ظلم و ستم در همه جا منتشر نشده است.

بینند زمین با گویی نمی (؛روز جزا کيی خواهد بود؟) أَیَّانَ یَوْمُ الدِّیني  پس

ها پر از ظلم و جور شده است؛ همین کسانی آمریکا و پیروانش و حتی با خود آن

پندارند کار نیك انجام که ادعای نمایندگی دین دارند، فاسدانی هستند و می

رسانیده است. با  ها را به دشمنی با قائم تا آنجا که فسادشان آن (2)دهند؛می

                                                
ی مردم، بندگان حقیر دنیا هستند و دین، لقلقه)فرماید: می طور که امام حسینهمان -5

ها ولی هنگامی که در تنگنای بحران ،هنگامی که زندگیشان سرشار است دین گرایندشان است. زبان

 (.گردندداران واقعی اند  میقرار گرفتند دین
تعلیق بسیار مفیدی در   احمدالحسن در کتاب )حاکمیت خداوند، نه حاکمیت مردم( سید -5

 : مصلح منتظر، چرا؟( مراجعه نمایید.5این خصوص وجود دارد. به )فصل 
ةي الدَُّنْیَا 'الْحَیَو الََّذيیَن ضَلََّ سَعْیُهُمْ فيی * الًبياالخْسَريیَن أَعْمَـ قُلْ هَلْ نُنَبيَّئُکُمفرماید: حق تعالی می -2

 به همه از بیش کسانی چه کردار که کنیم آگاه را شما آیا: بگو) وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنََّهُمْ یُحْسينُونَ صُنْعًا

انجام  نیکو کاری پنداشتندمی و شد تباه دنیا زندگانیي در شانکوشش که هاییبود؟ * آن زیانشان

 .554و  552کهف:  (.دهندمی
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کنند، ولی ی مبارکش زندگی میرکت آن حضرت و در سایهاینکه به فضل و ب

شان و تقدیس دانند قیام آن حضرت یعنی از کف رفتن ریاست دینی باطلمی

و یاری دادن آن  کوشند مردم را از قائم ها توس  جاهالن؛ از این رو میآن

 (5)(ابَعيیدً  ۥإينَّهُمْ یَرَوْنَه) حضرت منصرف کنند. اینها کسانی هستند که در دعای

پرسند روز جزا چه هنگام ها یاد شده است؛ میاز آن (بینندها آن را دور میآن)

 خواهد بود!!

َوَمـا َخَلْقـُت اْلز ـنَّ یمعنی شـناخت و معرفـت در آیـه :31پرسش 

  ...َواْلإ نَس

عْبُدُونيیَوَمَا خَلَقْتُ الْجينََّ وَالْإينسَ إيلََّا لي(5) (خود پرستش برای جز را انس و جن 

تا ) (2)(عْريفونليیَ)وارد شده است که یعنی  در روایتی از اهل بیت .(امنیافریده

                                                
اللهُمَّ اکْشيفْ هَذيهي الْغُمَّةَ عَنْ هَذيهي الْأُمَّةي بيحُضُوريهي )فرماید: فرازی از دعای عهد که امام در آن می -5

این اندوه را از این  !خدایا) (وَ عَجِّلْ لَنَا ظُهُورَهُ إينَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعيیدا وَ نَرَاهُ قَريیبا بيرَحْمَتيكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحيميینَ

حضور آن حضرت برطرف کن، و در ظهورش براى ما شتاب فرما، که دیگران ظهورش را دور  اامَّت ب

 .115. مصباح المجتهد: ص !(ترین مهرباناناى مهربان ،اتبینیم، به مهربانىمی كبینند، و ما نزدیمى
 .11ذاریات:  -5
اى مردم! به یارانش فرمود:  حسین بن علی)روایت شده است که فرمود:  از امام صادق -2

او را بشناسند. پس هر گاه او را بشناسند، عبادتش برا اینکه به راستى خداوند متعال مردم را نیافرید مگر 

! مردى گفت: اى فرزند پیامبر خدا .گردندمى نیاز کنند و آنگاه که عبادتش کردند از عبادت غیر او بى

حضرت فرمود: شناخت خدا به این است که مردم  پدر و مادرم فداى شما! شناخت خدا چگونه است؟

 .1ص  5. علل الشرایع: ج (خود را بشناسند یاالطاعه هر عصرى امام واجب
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 شود؟مراد از این معرفت و شناخت چیست و چگونه کامل می .(مرا بشناسند

 پاسخ:

)معرفت و شناخت( یعنی شناخت خداوند سبحان و متعال، و این معرفت از طریق 

کنند و با ربوبیت، با عبودیت، به ربوبیت عروج می رسد؛عبودیت به کمال می

 شناسند.ربوبیت را می

توانی آتش را بشناسی؟ جز اینکه خود، آتش شوی؟! به همین ترتیب، چطور می

تواند از طریق عبودیت، ربوبیت را بشناسد مگر این که خود، ربَّ بنده نمی

بنابراین ربوبیت از  )پروردگار( شود؛ یعنی وجه خداوند سبحان و متعال گردد.

ی عبودیت، معرفت و شناخت ربوبیت شود بلکه نتیجهطریق عبودیت شناخته نمی

 باشد. می

  ُأوِلي َأْجِنحٌٍَ َمْثَنَ َوُثَلاَث َوُرَباَع یمعنای آیه : 32پرسش 

 که فرشتگانی) (5)أُوليی أَجْنيحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  معنای این آیه چیست؟

همچنین آیا داشتن سه بال، تعادل  .(چهارگانه گانه وسه گانه،دو دارند، هاییبال

 زند؟!فرشتگان را به هم نمی

 پاسخ:

شناسیم، چیزی است که پرنده برای پرواز و اوج بالی که به طور معمول می

اند و به نیز همین گونه کند؛ فرشتگانگرفتن در آسمان دنیا از آن استفاده می

                                                
 .5فاطر:  -5
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ها بیشتر باشد، ارتقای یابند و هر چه این بالها ارتقا میها در آسمانی بالوسیله

رود، و هر بال برای فرشتگان عبارت است از آنها بیشتر شده، مقام آنها باالتر می

 های خداوند سبحان و متعال.نامی از نام

آن گونه که ای خدا و نه تمامیي آنها ـهفرشتگان بر شناخت و معرفت برخی از نام

شناسد، یك ای که یك نام را میاند. فرشتهـ سرشته شدهباشدوضعیت انسان می

شناسد، دو بال دارد و دیگری رود و آن که دو اسم میبال دارد که با آن باال می

 داند، سه بال دارد، و به همین ترتیب. که سه نام را می

  َطو يلالا اَسْبح  لْنَهار ٱإ ْن َلَك ِفَ ی معنای آیه :33پرسش 

  طَويیلًا اسَبْحً لنَّهَاري ٱإينَّ لَكَ فيى(5) (کارهای بسیاری داری روز در تو که)  به

 چه معنا است؟

 پاسخ:

یعنی اینکه در طول روز، کارهای بسیاری در نشر دعوت توحید و اعتالی 

و تسلیم برای خداوند سبحان داری؛ پس در این ی خداوند سبحان و متعال کلمه

عمل و جهاد در راه خدا، از عبادت شب کمك بگیر نه با خوابیدن؛ بر خالف 

 توهَّم غافالن!

                                                
 .3مزمل:  -5
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  َلُتْسَ.ُلْن َيْوَمِ ٍذ َعن  الْنِعيم ی معنای آیه: 34پرسش 

 ها بازخواستنعمت از را شما روز آن در که) (5)لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئيذٍ عَني النَّعيیمي معنی

 چیست؟ (کنندمی

 پاسخ:

ها محمد و آل روایت شده است، منظور از نعمت همان گونه که از اهل بیت

 (5)باشند.می محمد

در روز قیامت به خاطر شأن و منزلت عظیم آنها  آنها بازخواست در مورد

باشد. انبیا و فرستادگان و محمد و نسبت به انبیا و فرستادگان پیش از خودشان می

های خویش روشن ساختند و به انواری هستند که راه را برای امَّت آل محمد

ب و شود و با سیره و اسلوی آنها راه خداوند سبحان و متعال شناخته میوسیله

شود، و محمد و آل حکمت و سخنان و کيردار آنها، حق از باطل بازشناخته می

  (2)باشند.نور خداوند سبحان و متعال می محمد

                                                
 .8تکاثر:  -5
 به عنوان نمونه: از جمیل از ابو عبد اهلل ؛چنین مضمونی در احادیث بسیاری آمده است -5

 که) لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئيذٍ عَني النَّعيیمي روایت شده است: روای گوید: عرض کردم: این سخن خداوند متعال: 

ی رسول این امَّت از آنچه خداوند به وسیله). فرمود: (کنندمی ها بازخواستنعمت از را شما روز آن در

. بحار (بر آنها نعمت ارزانی داشته است، بازخواست خواهند شد اهل بیتشو سپس با  خدا

 .535ص  3االنوار: ج 
فَآمينُوا در مورد این سخن خداوند متعال  از ابا خالد کابلی روایت شده است: از ابا جعفر -2
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چون خورشیدهایی هستند که راه را برای این امَّت اسالمی روشن  آنها 

کردند ولی با کمال تأسَّف امَّت از آنها روی برگردانید و به سیره و روش آنها 

هایی بودند که راه را برای ی انبیا و فرستادگان، همانند شمعتدا ننمود؛ اما بقیهاق

های خود روشن ساختند و از همین رو خداوند سبحان و متعال هشدار امَّت

 بازخواست خواهد کرد.  ی محمد و آل محمددهد که از این امَّت دربارهمی

ه با خورشیدها روشن شود همانند راهی کهایی روشن میراهی که با شمع

کند، در شود و راهش را گم میباشد، و آن کس که سرگردان میگردد، نمیمی

حالی که این راه با خورشیدهای روشن و تابان روشن گشته، سزاوارتر است به 

اینکه مورد حساب و عتاب قرار گیرد، و سپس عقوبت گردد. از 

ی کسانی که نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند پرسیده درباره المؤمنین امیر

آنها را در بدی هایشان واگذارید؛ آنها قریش )فرمود:  شد. آن حضرت

 (5)(.هستند

قریش کسانی بودند که پیرامون کعبه در ام القرای مکه  در زمان رسول خدا 

                                                                                                          
سوال  (آورید ایمان ایم،کرده نازل که نوری و پیامبرش و خدا به پس) اأَنزَلْنَبياهللي وَرَسُوليهي وَالنَُّوري الََّذيی 

باشد. تا روز قیامت می ای ابا خالد! به خدا سوگند، نور، امامان از آل محمد)ایشان فرمود:  ؛کردم

ها و به خدا سوگند آنها نور خداوند هستند که نازل فرمود. به خدا سوگند آنها نور خداوند در آسمان

تر از خورشید های مؤمنان درخشانابا خالد که نور امام در قلبدر زمین هستند. و به خدا سوگند ای 

 514ص  5. کافی: ج ....(کنندهای مؤمنان را نورانی میباشد و به خدا سوگند آنها قلبتابنا  روز می

 .5ح 
 .554ص  55بحار االنوار: ج  -5
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پیرامون ضریح ، قریش کسانی هستند که کردند و در زمان قائمزندگی می

کنند. از جمله می القرای این زمان یعنی نجف، زندگی در ام امام علی

پانصد تَن  هایی که قائمقریشیان در این زمان، برخی علمای دین هستند؛ همان

کند؛ زند و این کار را شش مرتبه تکرار میآورد و گردن میاز آنها را پیش می

 (5)آمده است. همان طور که در روایت از اهل بیت

طور که شهر کند، همانشهر نجف را فتح می در روایت آمده است که قائم

در  رساند، و قائممکه با قهر و شمشیر فتح شد و جنگجویانش را به قتل می

همان گونه که در  (5)کشد تا خداوند راضی و خشنود گردد؛نجف آنقدر می

 آمده است. روایت اهل بیت

 

                                                
 که قائم از آل محمدهنگامی )کند که فرمود: روایت می عبد اهلل بن مغیره از ابا عبد اهلل -5

کند تا زند، سپس پانصد تای دیگر را چنین میآورد و گردن میبه پا خیزد، پانصد قریشی را پیش می

شود؟ . عرض کردم: آیا تعداد ایشان این مقدار می(کندآنجا که این عمل را شش مرتبه تکرار می

 .228 ص 15. بحار االنوار: ج (آری، از آنها و از پیروانشان)فرمود: 
به پا  هنگامی که قائم)در حدیثی طوالنی روایت شده است که فرمود:  از ابو جعفر -5

گویند: به همان رود. چند ده هزار نفر از بتریه که با خود سالح دارند به او میخیزد به سوی کوفه می

دهد و تا میانشان قرار میای برگرد، ما به فرزندان فاطمه نیازی نداریم. پس شمشیر را در جا که آمده

هایشان را برد، کاخکشد. سپس به کوفه داخل شده، تمام منافقین شکا  را از بین میآخرینشان را می

 .228ص  15ج  :بحار االنوار .(کشد تا خداوند عزَّوجل راضی گرددکند و مبارزینشان را میویران می
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ََِلُم الدَّيأُبی معنای آیه: 35پرسش    إ َلْيِه َيْصَعُد اْل

 (5)إيلَْیهي یَصْعَدُ الْکَليمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّاليحُ یَرْفَعُهُ  معنای این آیه چیست؟

 باال را آن که است نیك کردار و رودمی باال او سوی به و پا  نیکو سخن)

  (.بردمی

 پاسخ:

 (سخن نیکو و پا ) الْکَليمُ الطَّیِّبُ  :فرمایدمی جعفر بن محمد صادق

، علی ولی اهلل و خلیفه و اهللرسولهمان گفتار مؤمن از ال اله اال اهلل، محمد 

 (و کردار نیك) وَالْعَمَلُ الصَّاليحُ :فرمایدو نیز می .(است اهللرسولجانشین 

خداوند، و شکی در آن اعتقاد قلبی است به اینکه این، همان حق است از جانب 

 (5)(.نیست که از سوی پروردگار عالمیان آمده است

 سخن) إيلَیْهي یَصْعَدُ الْکَليمُ الطَّیِّبُ :نیز فرموده است علی بن موسی الرضا

، علی اهللرسولگفتن ال اله اال اهلل، محمد  (،رودمی باال او سوی به و پا  نیکو

است به حق، و جانشینان او، خلفای  اهللرسولولی اهلل و خلیفه جانشین محمد 

 باال را آن که است نیك کردار و) وَالْعَمَلُ الصَّاليحُ یَرْفَعُهُ  ،خداوند هستند

باشد به اینکه این مرامي درست است چنانکه آن یعنی علم او در دلش می (بردمی

                                                
 .55فاطر:  - 5
 .14ص  11نوار: ج بحار اال  ؛558ص  5تفسیر قمی: ج  -5
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 (5)(.امرا به زبان رانده

باشد؛ یعنی شاید چنین گمان شود که مراد از سخن نیکو و پا ، همان الفاظ می

، علی ولی اهلل، ولی این اشتباه است. منظور اهللرسوللفظ ال اله اال اهلل، محمد 

از گفتن )ال اله اال اهلل( این است که مؤمن با عمل خویش ال اله اال اهلل  امام

بگوید نه فق  به زبانش؛ یعنی در راه شناخت و معرفت ال اله اال اهلل سعی و عمل 

ی ال اله اال اهلل ـ بکوشد و در راه کلمهال اله اال اهللی اهلل ـکند و برای اعتالی کلمه

اش گرداند، از کسانی باشد که با د شهادت را روزیمجاهدت کند و اگر خداون

دهند: ال اله اال اهلل. عبارت )ال اله اال اهلل( به این معنا است خون خود شهادت می

که پادشاهی و زمامداری تنها از آني خداوند است نه مردم، شریعت از آني خدا 

ن و متعال است است نه مردم، و قانون از آني خدا است نه مردم، و خداوند سبحا

کند، و بر که حاکم را معین، حدود و شریعت را تشریع، و قوانین را وضع می

مردم است که آن را بپذیرند نه اینکه با حاکمیتي او سري تعارض و مخالفت 

بردارند و شریعت او را تحریف و قوانینی مخالف با قوانین خداوند سبحان و 

 .متعال وضع نمایند

گویند ما چیزی است که امروز حاصل گشته است. مردم می متأسَّفانه این همان

اند که کنیم و گویی آنها این سخن خدا را نشنیدهبا انتخابات، حاکم را تعیین می

 بارخدایا!: بگو) (5)قُلي اللهُمَّ مَاليكَ الْمُلْكي تُؤْتيی الْمُلْكَ مَن تَشَاء :فرمایدمی

                                                
 .511ص  13بحار االنوار: ج   ؛258: ص تفسیر امام عسکری -5
 .51آل عمران:  -5
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یعنی ای  ؛(دهیمی مُلك بخواهی که هر به مُلك و پادشاهی. یدارنده تویی

محمد! به آنها بگو که خداوند ماليكي مُلك )صاحب سلطنت( است نه مردم، و بر 

او سبحان و متعال است که حاکم تعیین کند، و مردم را نرسد که بر حُکم خدای 

سبحان و متعال اعتراض کنند؛ چرا که تنها او آنچه صالح دنیا و آخرتشان در آن 

خواهند خودشان طبق هوای و هوس خود داند. متأسَّفانه مردم میاست را می

شان سازگار قانون وضع کنند؛ از این رو، آنچه از قوانین الهی که با هوا و هوس

کنند؛ شان موافق نباشد، رد میپذیرند و آنچه را که با هوا و هوسباشد را می

 هللُٱ أَنزَلَ وَمَن لَّمْ یَحْکُم بيمَا  :اند کهگویی این سخن خدای متعال را نشنیده

 حکم است کرده نازل خدا که آیاتی وفق بر که هر و) (5)لْکَفيرُونَٱ هُمُ لَئيكَفَأُو

  (.است کافر نکند،

از بسیاری از مسلمانان  دریغا بر مسلمانان این زمان! یهودیان در زمان طالوت

امروزی به مراتب بهتر بودند. هنگامی که قرار شد حاکمی برای آنها تعیین شود، 

آنها خودشان او را منصوب نکردند بلکه به پیامبرشان گفتند از خدا بخواهد 

 از یکی به) إيذْ قَالُواْ لينَبيیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَليکًا :حاکمی برای آنها برگزیند

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

ی توحید است، و هر کس غیري خدا را در مُلك خدا ی )ال اله اال اهلل( کلمهکلمه

شریك گرداند، مشر  و غیرموحَّد است؛ حتی اگر بگوید ال اله اال اهلل. از همین 

                                                
 .44مائده:  -5
 .541بقره:  -5
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همنشین سخن  ( و )علی ولی اهلل( را قرین واهللرسولگفتار )محمد  رو، امام

)ال اله اال اهلل( نموده است؛ چرا که علی، خلیفه و جانشین خداوند سبحان و متعال 

باشد، و هر کس از او است و او مَليك و پادشاه تعیین شده از سوی حق تعالی می

یا از هر جانشین  خداوند یا هر ملك و پادشاهی که از طرف خداوند سبحان و 

گرداند، همانند کسی است که از گفتار )ال اله اال  متعال تعیین شده باشد، روی

بشرطها و ) فرماید:می اهلل( روی برگردانیده است و از همین رو امام رضا

یعنی پذیرفتن من به عنوان  (5)(؛و من از شروط آن هستم) :فرمایدو می ،(شروطها

ولیَّ خداوند و خیلفه و جانشین خداوند در زمینش و حاکمي تعیین شده از سوی 

 باشد.خداوند سبحان و متعال، شرطی از شروط توحید می

 عبارت است از اخالص در عمل برای (کردار نیکو) الْعَمَلُ الصَّاليحُ اما 

نیت شخ  برتر از عمل ) (5)(من عملهنیة المرء خیر ) خداوند سبحان و متعال و

 (2)(.برای هر کسی آن خواهد بود که نیت کرده است»( و اوست

 باال او سوی به و پا  نیکو سخن) إيلَیْهي یَصْعَدُ الْکَليمُ الطَّیِّبُ  یپس معنی آیه

یعنی به سوی خداوند سبحان؛ یعنی سخن نیکو و پا  به سوی  :(رودمی

و این، صورت و مثالی برای هر عمل و گفتار  رودباال میها و ملکوت او آسمان

پسندد. این سخنان پا  باال ای است که خداوند آن را میطیَّب و کریمانه

                                                
 .3ص  2بحار االنوار: ج   ؛544ص  5: ج عیون اخبار الرضا - 5
 .515ص  5محاسن برقی: ج  -5
 .555ص  14بحار االنوار: ج  -2
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رود مگر اینکه عمل صالحی باشند؛ یعنی عملی خال  برای خداوند که بنده نمی

ا  در آن، جز رضایت خدای سبحان را امید نبسته باشد، و حتی اینها سخنان پ

حقیقی نخواهند بود مگر اینکه خالصانه برای وجه خداوند باشند. پس کسی که 

 کند کهو در عملش مشر  باشد، این کلمه او را لعنت می« ال اله اال اهلل»بگوید 

چرا که او قرآن  ؛(5)(کندچه بسیارند قاریان قرآن که قرآن آنها را لعنت می)

 نماید.میکند، حتی برخالف آن عمل خواند و به آنچه در آن است عمل نمیمی

َُـْم َظَلْمـُتْم ی معنای آیه: 31پرسش  َوإ ْذ َقـاَل ُموسـََ ِلَقْوِمـِه َيـا َقـْوم  إ نَّ

َُْم  ... َأنُفَس

وَإيذْ قَالَ مُوسَى ليقَوْميهي یَا قَوْمي إينَّکُمْ  ی خداوند متعال چیست:معنای این فرموده

بياتِّخَاذيکُمُ الْعيجْلَ فَتُوبُواْ إيلَى بَاريئيکُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ ذَليکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُمْ 

 قوم به موسی که را هنگام آن و) عيندَ بَاريئيکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ إينَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيیمُ 

 ستم خود بر پرستیدید، را گوساله که سبب به آن شما! من قوم ای: گفت خود

 که بکشید، را یکدیگر و کنید توبه آفریدگارتان درگاه به اینك داشتید. روا

 پذیرفت؛ را شما یتوبه خدا پس است. ترستوده آفریدگارتان نزد کاری چنین

 (5)(.است مهربان و پذیراو توبه زیرا

 پاسخ:
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های امارَّه به بدی خود را و نیز عقیده از قوم خود خواست که نفس موسی

ور شده بود، بکشند؛ و این، عالوه بر هایشان در آن غوطهفاسدی را که نفس

 .ها بودکشتن بدن

هر مسلمانی باید از داستان سامری و گوساله مطلع باشد و از آن پند گیرد. سامری 

تحریف  گمراهی است که دین خدا را عاملدر این امَّت عبارت از عالم بی

ی فاسد و گمراهی است که علمای سوء بین کند، و گوساله هم، همان عقیدهمی

  .کنندمردم منتشر می

شایسته است هر مسلمانی به نفْس خویش رجوع کند تا مبادا در روز قیامت از 

ی مرهعملي گمراه باشد، و مبادا در روز قیامت در زپیروان سامریي عالمي بی

نقل شده است که آن  پرستندگان گوساله برانگیخته گردد. از حذیفه از پیامبر

ها به بنی اسرائیل هستید، و هر آینه گام به ترین امَّتو شما شبیه) حضرت فرمود:

دانم آیا گوساله را نیز گام طریق آنها را پيی خواهید گرفت، جز اینکه نمی

 (5)؟(.پرستش خواهید کرد یا نه

کند، سامری این امَّت است، و تعطیل کردن عاليمی که جهاد دفاعی را تعطیل می

شود. ای است که به جای خداوند پرستیده میجهاد دفاعی، همان گوساله

سزاوارتر برای مسلمین آن است که به درگاه پروردگار خویش توبه کنند و خود 

ی اهلل برافراشتن کلمه های خود در راهرا در راه خدا بکشند و با اموال و جان

ـ را عاملعلمای گمراه بیها ـجهاد کنند؛ نه اینکه گوساله را بپرستند و سامری

پیروی نمایند؛ همان کسانی که شریعت خداوند سبحان و متعال را تحریف 
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کردند و نعمت خدا را به کفر بدل ساختند؛ همان کسانی که هر یك از آنها 

شان تعالی درباره ؛ همان کسانی که خدایآرزو دارد هزار سال عمر کند

 تورات که کسانی مََثل)(5 )مَثَلُ الَّذيینَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ یَحْميلُوهَا :فرمایدمی

یعنی قرآن، زیرا آنها به  ؛(کنندنمی عمل به آن است ولی گشته تحمیل آنها بر

قُلي اللهُمَّ مَاليكَ الْمُلْكي تُؤْتيی شان آمده است عمل نکردند: قرآنی که در بین

 که هر به مُلك و پادشاهی. یدارنده تویی بارخدایا!: بگو)(5 )الْمُلْكَ مَن تَشَاء

کند و نه یعنی مُلك )پادشاهی( را خداوند تعیین می ؛(دهیمی مُلك بخواهی

قرآن، اند؛ چرا که مردم با انتخاباتی که علمای گمراهی بر آن صحَّه گذاشته

قانون است، نه اینکه مردم، قانون وضع کنند همان طور که علمای گمراهی چنین 

کَمَثَلي الْحيمَاري یَحْميلُ أَسْفَارًا بيئْسَ مَثَلُ الْقَوْمي الَّذيینَ کَذَّبُوا بيآیَاتي اهللي  اند:کرده

 حمل را هاییکتاب که خر است آن مَثَل)(2 )وَاهللُ لَا یَهْديی الْقَوْمَ الظَّاليميینَ 

 و اندشمردهمی دروغ را خدا آیات که مردمی داستان است داستانی بد کندمی

 (.کند نمی هدایت را ستمکاران خدا

نمایند. آنها عمل، آیات الهی را تکذیب و قرآن را تعطیل میپس این علمای بی

با توجَّه به متن کنند، و سازد نه مردم، اقرار نمیبه اینکه حاکم را خداوند معیَّن می

ی )حق و باطل( محکم که اختالفی در آن نیست، به آشکار قرآنیي جدا کننده
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انتخابات، بر کسانی که  کنند. آنها با گردن نهادن بهانتخابات باطل اعتراضی نمی

 . زنندرا غصب کردند مهر تأیید می المؤمنین علی حق امیر

 ...ِلُيَعذَِّبُهْم َوَأنَت ِفيه ْمَوَما َكاَن اهلُل ی معنای آیه :37پرسش 

وَمَا کَانَ اهللُ ليیُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فيیهيمْ وَمَا ی حق تعالی چیست؟ معنای این فرموده

 خدا هستی میانشان در تو که آنگاه تا) (5)کَانَ اهللُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفيرُونَ

 نخواهد عذابشان خدا نیز طلبندمی آمرزش خدا از که آنگاه تا و نکند عذابشان

 (.کرد

 پاسخ:

ی مادی، عذاب را بهمراه دارد سنَّت خداوند سبحان و متعال این است که معجزه

و به مجرَّد تکذیب آن، عذاب نازل می گردد. بلکه سنَّت خداوند سبحان و 

شمارند، می هایی است که فرستادگان را دروغمتعال، نازل شدن عذاب بر امَّت

گیرد؛ های تبلیغ و هدایت را برای آنها به کار میاینکه فرستاده تمام شیوهپس از 

ی آنها چیزی نبود جز عذابی که باعث . معجزههمانندي وضعیت نوح و هود

هایی شد که آنها را تکذیب نمودند. برای دفع این عذاب دو راه نابودی امَّت

 :وجود دارد

خداوند سبحان و متعال مبنی بر دعای فرستاده و درخواست او از  نخست:
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برداشتن عذاب از امَّتی که به تبلیغ و هدایت آن مکلَّف شده است. این 

کند؛ چرا که به معنای درخواست، رنج و مشقت بسیاری بر فرستاده تحمیل می

تحمَّل کردن مواردی چون تکذیب، تمسخر و خوارشماری است که معموالً 

بیند؛ و چنین دعایی که عذاب را از کند، مییفرستاده از امَّتی که او را تکذیب م

اتفاق افتاده  دارد، فق  برای پیامبر خدا حضرت محمدامَّت سرکش برمی

 خدا هستی میانشان در تو که آنگاه تا) وَمَا کَانَ اهللُ ليیُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فيیهيمْ است: 

عذاب از امَّت، ؛ یعنی: در حالی که تو برای برداشته شدن (نکند عذابشان

 .کنیشان دعا میبرای

شود، توبه و استغفار از جانب امَّت که باعث برداشته شدن عذاب می اما دوم: 

است. چنین چیزی نیز فق  برای قوم یونس حاصل شد، وقتی که وقتی عذاب بر 

فَلَواْلَ کَانَتْ آنها سایه افکند، توبه کردند و از خداوند طلب آمرزش نمودند: 

کَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخيزْیي فيی  قَرْیَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيیمَانُهَا إيالَّ قَوْمَ یُونُسَ لَمَّآ آمَنُواْ 

 که هنگامی به ایقریه هیچ مردم چرا) (5)الْحَیَاةَ الدَنْیَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إيلَى حيینٍ

 آوردند ایمان چون که یونس، قوم مگر نیاوردند، ایمان داد،می سودشان ایمانشان

 از رسید فرا اجلشان که هنگامی تا و برداشتیم آنان از را دنیا در بارذلت عذاب

کنان، توبه کردند و از و پس از آنکه ضجَّه ؛(نمودیم برخوردارشان زندگی

وَمَا کَانَ  :خداوند سبحان و متعال، آمرزش طلبیدند، از آنها عذاب برداشته شد
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 خدا نیز طلبندمی آمرزش خدا از که آنگاه تا و)(5 )مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفيرُونَاهللُ 

 (.کرد نخواهد عذابشان

 ...َما َننَسْخ ِمْن آيٌٍَی ناسخ و منسوخ در آیه :38پرسش 

ميثْليهَا أَلَمْ مَا نَنسَخْ مينْ آیَةٍ أَوْ نُنسيهَا نَأْتي بيخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ  معنای این آیات چیست؟

 کنیمنمی تر  یا منسوخ را ایآیه هیچ) (5)تَعْلَمْ أَنَّ اهللَ عَلَىَ کُلِّ شَیْءٍ قَديیرٌ 

 هر بر خداوند که دانینمی آیا آوریم.می را آن همانند یا آن از بهتر آنکه مگر

أَعْلَمُ بيمَا یُنَزِّلُ قَالُواْ إينَّمَا أَنتَ وَإيذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّکَانَ آیَةٍ وَاهللُ  و (؟چیزی توانا است

 خدا کنیم، دیگر ایجایگزین آیه را ایآیه چون)(2 )مُفْتَرٍ بَلْ أَکْثَرُهُمْ الَ یَعْلَمُونَ 

 بلکه بیشترینشان نه، بافی!می دروغ تو گفتند: کند. نازل چیز چه داندمی بهتر

 .(اندنادان

 پاسخ:

های خداوند سبحان و متعال در شرایع آسمانی است سنَّتناسخ و منسوخ سنَّتی از 

که حتی پیش از اسالم هم وجود داشته است. خداوند برخی امور را بر یهود 

را مبعوث نمود تا آنچه بر آنها حرام شده بود را  حرام کرد؛ سپس عیسی

هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَیْهيمْ فَبيظُلْمٍ مِّنَ الَّذيینَ  :فرمایدبرایشان حالل گرداند. حق تعالی می
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 یهودیان که ستمی کیفر به و)(5 )طَیِّبَاتٍ أُحيلَّتْ لَهُمْ وَبيصَدِّهيمْ عَن سَبيیلي اهللي کَثيیرًا

 آنان بر که را پاکیزه چیزهای آن خدا، راه از بسیارشان انصراف و داشتند روا

وَليأُحيلَّ لَکُم  :فرمایددر قرآن می و عیسی (کردیم برایشان حرام بود، حالل

 ایپاره و)(5 )بَعْضَ الَّذيی حُرِّمَ عَلَیْکُمْ وَجيئْتُکُم بيآیَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ فَاتَّقُواْ اهللَ وَأَطيیعُوني 

 پروردگارتان از و نشانی کنممی بود، حالل شده حرام شما بر که را چیزهایی از

 .(کنید اطاعت من از و بترسید خدای ام. ازبرایتان آورده

تر از های بسیاری وجود دارد که کمدر آن )ناسخ و منسوخ( حکمت 

های موجود در محکم و متشابه نیست؛ حتی ناسخ و منسوخ، بخشی از حکمت

است، کس  متشابه است و غیر از معصوم یا کسی که معصوم او را مطلع گردانیده

باشد. منسوخ چه شریعتی کامل باشد و یا حکمی دیگری از آن باخبر نمی

مشخ ، زمانی قانون و شریعتی الهی بوده است؛ پس ایمان به آن و احترام و 

مقدس شمردنش واجب است؛ چرا که امری از اوامر خداوند و متعال سبحان 

 باشد. می

رجعت و بازگشتی  مان قائمماند این است که منسوخ را در زآنچه باقی می

کند تا به اسالم برسد. همان است و آن حضرت براساس شرایع پیشین حکم می

آمده است برخی انصارش بر ایشان  طور که در روایات وارده از اهل بیت

شریعت انبیای پیشین حکم  کنند؛ زیرا آن حضرت براساس حکم واعتراض می
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ن احکام با اسالم در تضاد و تعارض راند، و همان طور که مشخ  است ایمی

 باشد. می

کند این است که آن حضرت از جمله اسباب اینکه قائم با شرایع پیشین حکم می

مجری دین خدا بر روی زمینش است و تمام انبیا و فرستادگان نیز مبشَّر و منذر 

نشده اند و شرایع آنها آن گونه که باید و شاید بر روی زمین و در عمل اجرا بوده

شَرَعَ لَکُمْ مينَ الدِّیني مَا وَصَّى بيهي نُوحًا وَالَّذيی أَوْحَیْنَا  فرماید:است. حق تعالی می

إيلَیْكَ وَمَا وَصَّیْنَا بيهي إيبْرَاهيیمَ وَمُوسَى وَعيیسَى أَنْ أَقيیمُوا الدِّینَ واَل تَتَفَرَّقُوا فيیهي کَبُرَ 

(5 )إيلَیْهي مَنْ یَشَاءُ وَیَهْديی إيلَیْهي مَنْ یُنيیبُ مْ إيلَیْهي اهللُ یَجْتَبيیعَلَى الْمُشْريکيینَ مَا تَدْعُوهُ

 از آنچه و بود کرده وصیت نوح آنچه به از کرد، مقرَّر دین و آیینی شما برای)

 بر را دین که ایمکرده وصیت عیسی و موسی و ابراهیم به و ایمکرده وحی تو بر

 بر کنیدمی دعوت به آن آنچه تحمَّل مشوید. فرقه فرقه آن در و دارید نگه پای

 هر و گزیندبرمی خود رسالت برای بخواهد را که هر خدا است. دشوار مشرکان

 (.نمایدمی راه خود به بازگردد به او را که

چرا که  (5)هستند؛ و آن کسانی که دین را برای آنها تشریع فرمود، آل محمد
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شَرَعَ لَکُمْ در خصوص این سخن خداوند متعال  از ابو عبد اهلل از پدرش از علی بن حسین -5

 (بود کرده وصیت نوح آنچه به از کرد، مقرَّر دین و آیینی شما برای) مينَ الدِّیني مَا وَصَّى بيهي نُوحًا

کتابش تشریع فرمود و این ما همان کسانی هستیم که خداوند برای ما در »روایت شده است که فرمود: 

 ای آل محمد (کرد مقرَّر دین و آیینی شما برای) شَرَعَ لَکُمْ: همان سخن خداوند عزَّوجل است

ْالدِّینَ َأقيیمُوا  مينَ الدِّیني مَا وَصَّى بيهي نُوحًا وَالَّذيی أَْوحَیْنَا إيلَیْكَ وَمَا وَصَّیْنَا بيهي إيبَْراهيیمَ وَمُوَسى وَعيیسَى أَن 
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است، در وصف او نازل گشته،  آنها وارثان انبیا هستند و این آیه مخت  قائم

 . و تنها او را قصد نموده است

عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسيكْ بيغَیْري هذا  :فرمایدمی حق تعالی خطاب به سلیمان

 را آن خواهیبی هیچ حسابی، به هر که می ما است؛ عطای این) (5)حيسَابٍ

 ، همان سلیمان آل محمدو قائم ؛(دریغ کن از هر که خواهی، و ببخش

است و امر به اختیار ایشان گذاشته شده تا هر طور که بخواهد عمل کند؛ طبق آن 

 علمی که خداوند سبحان و متعال از علم خویش به او آموخته است.

برخی  وکند می قضایا را قضاوت قائم): آمده است در روایتی از امام باقر

قضاوتش که قضاوت  هاند باز اصحابش از کسانی که در رکابش شمشیر زده

 .زندگردن می ،کنند که آنها را به صف کردهاست اعتراض می حضرت آدم

کند و افراد دیگری از اصحابش که در رکابش پس برای بار دوم قضاوت میس

کنند ست اعتراض میا ودواند به قضاوتش که قضاوت حضرت داشمشیر زده

پس از آن برای بار سوم  .زندآورد و گردن میکه باز هم آنها را پیش می

                                                                                                          
 وصیت عیسی و موسی و ابراهیم به و ایمکرده وحی تو بر از آنچه و بود کرده وصیت نوح آنچه به از)

ال تَتَفَرَّقُوا فيیهي کَبُرَ عَلَى الْمُشْريکيینَ مَا تَدْعُوهُمْ وَ ای آل محمد (دارید نگه پای بر را دین که ایمکرده

از والیت  (است دشوار مشرکان بر کنیدمی دعوت به آن آنچه تحمَّل مشوید. فرقه فرقه آن در و) إيلَیْهي

 خود رسالت برای بخواهد را که هر خدا) هللُ یَجْتَبيی إيلَیْهي مَنْ یَشَاءُ وََیهْديی إيلَیْهي مَنْ یُنيیبُ   علی

به والیت یعنی کسی که در روی آوردن ( نمایدمی راه خود به بازگردد به او را که هر و گزیندبرمی

 .211ص  52بحار االنوار: ج «. گویدتو را پاسخ می علی
 .21ص:  -5
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اند به کند که افراد دیگری از اصحابش که در رکاب وی شمشر زدهقضاوت می

کنند که آنها را به است اعتراض می قضاوت او که قضاوت حضرت ابراهیم

که کند بار چهارم قضاوت میبرای نهایت، گردن می زند و در  ،صف کرده

این بار کسی به وی اعتراض و است  محمد قضاوت حضرتهمان 

 (5)(.کندنمی

ليلهي باشد: کند، این آیه میبه آن عمل می از جمله آیات منسوخی که قائم

یُحَاسيبْکُم بيهي ما فيی السَّمَاواتي وَمَا فيی األَرْضي وَإين تُبْدُواْ مَا فيی أَنفُسيکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ 

 در که را است. آنچه زمین و هاآسمان در آنچه هر خداوند است آني از)(5 )اهللُ

 به آن را شما خدا دارید، اشپوشیده یا سازید آشکارش خواه دارید، دل

 (.خواهدکرد بازخواست

ی بقره آمده است منسوخ شده، ولی با این آیه با آیاتی که پس از آن در سوره

آمده است  همان طور که در روایات وارد شده از اهل بیت حال، قائماین 

کند. آن حضرت، مردی را که در رکابش شمشیر ی نسخ شده عمل میبه این آیه

گوید او را بر زمین بخوابانید و گردنش را رساند و به آنها میزده، به قتل می

مستحق قتل باشد، از او  بزنید، با اینکه چیزی که در ظاهر مخالف شریعت باشد تا

این مرد را به جهت آنچه در نفسش وجود دارد،  صادر نشده است؛ ولی قائم

در آن میان که )نقل شده است که فرمود:  کند. از امام صادقبازخواست می

                                                
 .281ص  15بحار االنوار: ج  -5
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کند. ناگاه آن حضرت امر مردی پشت سر قائم ایستاده، به او امر و نهی می

گردانید. پس او را به پیش روی آن حضرت بر دهد او راکند و دستور میمی

دهد گردنش زده شود. پس در شرق و غرب گردانند و حضرت فرمان میبرمی

 (5)(.هراسدماند جز اینکه از او میچیزی باقی نمی

فق  به این دلیل مهدی نامیده ): روایت شده است که فرمود و از امام باقر

تا آنجا که مردی را که مردم در او نماید شود که به امری مخفی هدایت میمی

 (5)(.رساندبینند به قتل میگناهی نمی

یُعْرَفُ  ی این سخن خداوند متعالدرباره از معاویه دهنی از ابو عبد اهلل

هاشان چهره نشان به مجرمان) (2)الْمُجْريمُونَ بيسيیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بيالنََّوَاصيی وَالْأَقْدَامي 

روایت شده است که  (شوندگرفته می پاهایشان و سر جلو موی از شناخته، و

عرض کردم: چنین  (.گویندای معاویه! در این خصوص چه می): فرمود

هایشان پندارند که خداوند تبار  و تعالی در روز قیامت، مجرمان را از چهرهمی

د و شونکند و از موی سر و پاهایشان گرفته میشناسد؛ پس به ایشان امر میمی

و چگونه خداوند جبَّار »به من فرمود:  اندازند. ایشانآنها را در آتش می

شود در حالی که خودش او را خلق تبار  و تعالی به شناختن خلقی محتارج می

گردم؛ در چه خصوصی است؟ فرمود:  عرض کردم: فدایت«. ؟فرموده است

                                                
 .211ص  15بحار االنوار: ج   ؛541غیبت نعمانی: ص  -5
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دهد که کافران را از خداوند علمی به او میهنگامی که قائم ما به پا خیزد، »

شناسد و دستور می دهد آنها را از موی پیشانی و پاهایشان هایشان میچهره

 (5)(.کندبا شمشیر چا  چا  میسپس  ،گرفته

ليلهي ما فيی  ی نسخ شدهتر، کمی در خصوص این آیهبرای توضیح بیش

 أَنفُسيکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسيبْکُم بيهي اهللُالسَّمَاواتي وَمَا فيی األَرْضي وَإين تُبْدُواْ مَا فيی 

 دل در که را است. آنچه زمین و هاآسمان در آنچه هر خداوند است آني از)

 بازخواست به آن را شما خدا دارید، اشپوشیده یا سازید آشکارش خواه دارید،

اند عبارت از نمایم: آیاتی که این آیه را نسخ کردهروشنگری می (.خواهدکرد

 ...ْالَ یُکَلِّفُ اهللُ نَفْسًا إيالَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَت ...(5 ) ....(

 کس هر هاینیکی کند.تکلیف نمی طاقتش یاندازه به جز را کس هیچ خداوند

باشند و در حقیقت می( ....خودش است آني از هایشبدی او و خود از آني 

باشند؛ یعنی ایمان به خداوند و آنچه به پیامبر مشروط به آیات پیش از آن می

نازل شده و همچنین به فرشتگان و کتب آسمانی و متفرَّق و پراکنده نشدن در 

اند، آورده ها و پیامبرانی که آنها راآنها؛ و از جمله موارد ایمان به این کتاب

آنها و تسلیم شدن به او هنگامی که به حکمی  به پذیرفتن عمل کردن قائم

باشد؛ حتی اگر در تضاد با حکم اسالم راند، میکه در آنها آمده است، حکم می

زند و در روایات آمده است معصوم است و از او جز حق، سرنمی باشد. قائم
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 .که او اسالمی جدید خواهد آورد

پرسیدم: هنگامی که قائم قیام  از امام باقر :اهلل بن عطا روایت شده استاز عبد 

همانند رسول راند؟ فرمود: )کند به کدامین سیره و روش در بین مردم حکم می

کند و اسالمی جدید را آنچه پیش از خودش بوده را ویران می خدا

 (5)(.کندگذاری میپایه

هنگامی که قائم ما قیام کند، به ): روایت شده است که فرمود از امام باقر

چنین کرد؛ و اینکه  طور که رسول خداخواند، همانامری جدید فرا می

اسالم، غریبانه آغاز شد و همان طور که آغاز شده بود، غریبانه بازخواهد گشت؛ 

 (5)(.پس خوشا بر غریبان

اند که برای مردم فق  به این جهت باقی مانده در واقع خضر، ایلیا و عیسی

همان چیزی است که آدم، نوح، ابراهیم، موسی   شهادت دهند که حکم قائم

در نهایت براساس حکم اسالم و طبق آنچه  اند. قائمآورده و عیسی

راند؛ با توجَّه به اینکه بین آنچه پیامبران آورده است حکم می  حضرت محمد

آورده است، هیچ گونه تعارض   ند و آنچه حضرت محمداپیشین آورده

 .حقیقی وجود ندارد
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  ....إ ْذ َقاَل ُيوُسُف ِلَ.ب يِهی آیهمعنای  :31پرسش 

إيذْ قَالَ یُوسُفُ ليأَبيیهي یَا أَبَتي إينِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا  :معنای این آیه چیست

 ای: پدرش گفت به یوسف که آنگاه)(5 )رَأَیْتُهُمْ ليی سَاجيديینَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 

 امسجده که دیدم را دیدم، ماه و خورشید و ستاره یازده خواب در پدر،

  .(کنندمی

 پاسخ:

دید و به حقیقت پیوست، و معنایش این است که:  این رؤیایی بود که یوسف

و راحیل مادر یوسف، و یازده ستاره، برادران یوسف  خورشید و ماه، یعقوب

 یقبله به این معنا بود که یوسف گزاردن آنها برای یوسفسجده .هستند

 .باشدآنها می

روند و به سویش حج به جا آورده میقبله همان چیزی است که قصدش 

را قصد کردند  و این موضوع محقق شد و آنها در نهایت، یوسف (5)شود،می

در  و به سویش حج گزاردند و با او در مصر استقرار یافتند، و نسل یعقوب

به بعثت رسید و آنها را از مصر خارج نمود.  مصر باقی ماند تا اینکه موسی

                                                
 .4یوسف:  -5
: معنای قبله و واقعیت آن و علت وجودی 83در جلد سوم متشابهات مطرح گردید / پرسش  -5

 آن.
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 .انداین در مورد زمان گذشته است و خبر کسانی است که پیش از شما بوده

 است و ماه، علی پیامبر خدا محمدو اما در آنچه باقی مانده: خورشید، 

باشد. یازده ستاره نیز فاطمه، حسن، حسین، علی بن الحسین، محمد بن علی، می

جعفر بن محمد، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمد بن علی، علی بن محمد، 

 . باشدمی هستند، و یوسف، امام مهدی الحسن بن علی

قصد  ه آن حضرت همان کسی است کهو سجودشان برای او به این معنا است ک

باشند که سالم و آنها است که در پيی رسیدن به آن می یشده و همان قبله

جاری  باشد. امام مهدیشان باد و او، خاتم آنها میصلوات خداوند بر همگی

دین اسالم را  باشد و حضرت محمدی شریعت خداوند بر زمینش میکننده

، آن را پیاده و جاری نماید؛ بنابراین پیامبر آورده تا در نهایت امام مهدی

ساز حکومت ال اله اال اهلل هستند همگی زمینه و ائمه  ، فاطمهامام علی

بر روی زمین برپا خواهد نمود. حتی آن حضرت در واقع،  که امام مهدی

اهلل  یشد و همگی آنها برای برافراشتن کلمهباتمام انبیا و فرستادگان می یقبله

اهلل را  یهمان کسی است که کلمه کنند و امام مهدیبسترسازی کرده و می

ی شریعت الهی است، افرازد؛ پس آن حضرت از آنجا که جاری کنندهبرمی

 .رودآنها به شمار می یقبله

کند. پیامبر رو می چنین گمان نشود که قبله همیشه برتر از کسی است که به آن

و حال آنکه قطعاً برتر از آن  رودبه سوی قبله می خدا حضرت محمد

را دیده و پیامبر  و ائمهدر معراج، او )قائم(  باشد، و پیامبر خدامی
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 فرماید:ای با این مضمون میاو را از میان آنها تشخی  داده است و جمله خدا

و این از آن  (5)(؛درخشان بود گویی چون اختری و قائم آنها در میان آنها بود و)

رو است که نور آن حضرت تمام نقاط زمین را روشن خواهد کرد و حکومت او 

وَأَشْرَقَتي  فرماید:تمام زمین را به زیر سلطه در خواهد آورد. حق تعالی می

روایاتی که و طبق  (شود روشن پروردگارش نور به زمین و)(5 )األرْضُ بينُوري رَبيَّهَا

 (2)باشد.می وارد شده است، پروردگار زمین، امام مهدی از معصومین

                                                
وقتی مرا به آسمان  :فرمود رسول خدا)روایت شده است که فرمود:  از امیر المؤمنین -5

بلند کن. سرت را .... تا آنجا که فرمود: خداوند عزَّوجل فرمود: بردند خداوند عزَّوجل به من فرمود: 

 ،محمد بن علی ،علی بن الحسین ،حسین ،حسن ،فاطمه ،سرم را باال گرفتم و خود را در برابر انوار علی

 ح م» حسن بن علی و ،علی بن محمد ،یمحمد بن عل ،علی بن موسی ،بن جعفر موسی ،جعفر بن محمد

. عرض کردم: پروردگارا! ای درخشان بود دیدمحسن قائم که در وس  آنها همچون ستارهالبن  «د م

اینان چه کسانی هستند؟ فرمود: اینها امامان هستند و این قائمی است که حاللم را حالل و حرامم را 

گیرم. او آرامش و آسودگی اولیای من است و او همان کسی میکند و با او از دشمنانم انتقام حرام می

کمال الدین و تمام النعمة:  ....(.دهدهای شیعیان تو را از ظالمان، منکران و کافران بهبود میاست قلب

 .515ص 
 .11زمر:  -5
هنگامی که قائم ما قیام کند زمین با نور )روایت شده است که فرمود:  از ابو عبداهلل -2
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ـــه :41پرســـش  ـــی معنـــای آی ـــوْا َل ـــوْا َوَعِمُل ْيَس َعَلـــَ الَّـــِذيَن آَمُن

 الْصاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموْا

الصَّاليحَاتي جُنَاحٌ فيیمَا لَْیسَ عَلَى الَّذيینَ آمَنُواْ وَعَميلُواْ  معنای این آیه چیست:

 وَاهللُ طَعيمُواْ إيذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَميلُواْ الصَّاليحَاتي ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ

 در اندکرده شایسته کارهای و اندآورده ایمان که آنان بر)(5 )یُحيبَ الْمُحْسينيینَ

 به و بیاورند ایمان و کنند پرهیزگاری هرگاه نیست، اند گناهیخورده آنچه

 هم باز بیاورند، ایمان و کنند پرهیزگاری هم باز پردازند، شایسته کارهای

 آمَنُواْ وَ چرا (.دارد دوست را نیکوکاران خدا که نیکی، و کنند پرهیزگاری

 است؟!تکرار شده  اتَّقَواْ و و عَميلُواْ الصَّاليحَاتي

 پاسخ: 

ْلَیْسَ عَلَى الَّذيینَ آمَنُواْ وَعَميلُواْ الصَّاليحَاتي جُنَاحٌ فيیمَا طَعيمُوا (ایمان که آنان بر 

یعنی بر  (:نیست اند گناهیخورده آنچه در اندکرده شایسته کارهای و اندآورده

 (:اندکردهکارهای شایسته ) اند گناهی نیست، وکسانی که به پیامبر ایمان آورده

پس از او که اهل  یو از خُلفا و جانشینان او و ائمه اندیعنی تابع والیت بوده

این همان غذای  (:اند گناهی نیستدر آنچه خورده)هستند پیروی کنند.  بیت

فرا  و اهل بیت او باشد؛ یعنی در آنچه از علم پیامبر خداروح یعنی علم می

                                                
 .12مائده:  -5
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آنها همان درختی است که خداوند آدم را از گیرند باکی نیست، و علم می

فَلْیَنظُري  در مورد نزدیك شدن به آن نهی فرمود، و در روایتی از معصومین

؛ یعنی به )عيلمش( که (بنگرد خود طعام باید به آدمی پس) (5)الْإينسَانُ إيلَى طَعَاميهي 

  (5)کند.می از کجا آن را دریافت

 ْوَّآمَنُواْ وَعَميلُواْ الصَّاليحَاتيإيذَا مَا اتَّقَوا (ایمان و کنند پرهیزگاری هرگاه 

یعنی بر آنها باکی نیست اگر تقوا پیشه  :(پردازند شایسته کارهای به و بیاورند

ی خدا حضرت کنند یعنی از خدای سبحان بترسند و به عيلمی که از فرستاده

که این علم، از درختي  اند ایمان بیاورندگرفته و اهل بیت ایشان محمد

است، و این درختی است در وس  بهشت، و این همان  علمي آلي محمد

 .طیبه و همان سدرة المنتهی است یشجره

وَعَميلُواْ الصَّاليحَاتي (و به کارهای شایسته بپردازند:) اند یعنی به آنچه آموخته

و انسان اگر شود، ن عمل ه آت است مگر آنچه بحجَّ یگلمعمل کنند. علم، ج

ای دارد؟! علمی بیاموزد و به آنچه آموخته است عمل نکند، آن علم چه فایده

اگر مؤمن بداند که رفع نیاز مؤمن حسنه و نیکویی است ولی حاجت مؤمنی را 

 برآورده نکند، این علم چه سودی دارد؟

                                                
 .54عبس:  -5
فَلْیَنُظري الْإينسَانُ إيلَى ی این سخن خداوند عزَّوجل درباره از زید بن شحام از ابو جعفر -5

عرض کردم: طعام او چیست؟ فرمود: روایت شده است: ( بنگرد خود طعام باید به آدمی پس) طَعَاميهي 
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 ْثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُوا (باز هم پرهیزگاری کنند و ایمان بیاورند):  انسان اگر به آنچه

بر عبادت  آموخته است عمل کند و و اهل بیت آن حضرت از عيلم پیامبر

های غیب به باشد مداومت نماید، قطعاً دربو بندگی که همان اصل عمل می

های روی او گشوده خواهد شد، و اگر در عملش مخل  باشد، از نشانه

رؤیای صادقه یا مکاشفه و مشاهده یا هر  یپروردگارش خواهد دید، چه به وسیله

راهی که خدای سبحان و متعال برای اولیای مخل  خود بگشاید؛ و این چیزی 

کند، حتماً باید به آن ایمان آورد، پس ها مشاهده میکه مؤمن در ملکوت آسمان

از آنکه تقوا پیشه کند و از خدای سبحان بترسد و صبوری پیشه کند تا تأویل 

(، )به عقب سپس) (ثم) یکه دیده است، بداند. در این آیه کلمهآنچه را 

ی ملکوت رساند یعنی به محض عمل کردن، دروازهانداختن( و )تأخیر( را می

برای مؤمن گشوده نخواهد شد بلکه وی باید با اخالص، بر عمل و بندگی 

 .رددها برای اولیای الهی گشوده گهای ملکوت آسمانمداومت نماید تا دروازه

 ْثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُوا (باز هم پرهیزگاری کنند و نیکی):  یعنی از خدا بترسند و

به مؤمنان و مردم نیکی کنند به این صورت که آنها را آموزش دهند و آنچه را 

تبلیغ  یاند به آنها بشناسانند، و این، همان مرحلهها دیدهکه در ملکوت آسمان

)ایمان آورند( چرا که آنها به آنچه ( آمنوا)است، و از همین رو نفرموده است: 

تبلیغ از سوی خداوند  یاند، یقین دارند. آنها اکنون در مرحلهمشاهده کرده

 .باشندسبحان می

 َوَاهللُ یُحيبَ الْمُحْسينيین (که خدا نیکوکاران را دوست دارد): افراد  زیرا مَثَل این



 .......تفسیر قرآن قائم آل حممد .................... 511
است، که آنها تبلیغ کننده از جانب خداوند سبحان و متعال برای  انبیامَثَل 

شان شناسانند و به صراط مستقیم هدایتباشند؛ حق را به آنها میخلقش می

کِّرُونَ بيأَیَّامي اهللي یُذ).... :فرمایددر شرح حال این اولیا می کنند. امیر المؤمنینمی

قَطَعُوا اَلدَنْیَا إيلَى اآَلْخيرَةي وَ هُمْ  مافَکَأَنَّ.... زيلَةي اَلْأَديلَّةي فيی اَلْفَلَوَاتيوَ یُخَوِّفُونَ مَقَامَهُ بيمَنْ

ايطَّلَعُوا غُیُوبَ أَهْلي اَلْبَرْزَخي فيی طُولي اَلْإيقَامَةي فيیهي وَ  فيیهَا فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ ذَليكَ فَکَأَنَّمَا

عَلَیْهيمْ عيدَاتيهَا فَکَشَفُوا غيطَاءَ ذَليكَ ليأَهْلي اَلدَنْیَا حَتَّى کَأَنَّهُمْ یَرَوْنَ مَا الَ حَقَّقَتي اَلْقيیَامَةُ 

آورند روزهای خدای را به یاد می)....  (5)....(یَرَى اَلنَّاسُ وَ یَسْمَعُونَ مَا الَ یَسْمَعُونَ

های روشن خدا در ترسانند. آنان نشانهو مردم را از جالل و بزرگی خدا می

کنند گویا آن را رها کرده، به آخرت هایند.... با اینکه در دنیا زندگی میبیابان

اند، سرای دیگر را مشاهده کرده، گویا از مسائل پنهان برزخیان و مدت پیوسته

های خود را برای آنان شان آگاهی دارند، و گویا قیامت، وعدهطوالنی اقامت

بینند اند، تا آنجا که میها را برای مردم دنیا برداشتهپرده تحقق بخشیده است. آنان

 ....(.شنوندشنوند آنچه را که مردم نمینگرند، و میآنچه را که مردم نمی

ر  ی معنای آیه :41پرسش  َزر  اْلَ.ْخضـَ َُـم مأـَن الشـْ الَِّذ  َجَعـَل َل

 َنار ا

الشَّجَري الْأَخْضَري نَارًا فَإيذَا أَنتُم مِّنْهُ  الَّذيی جَعَلَ لَکُم مِّنَ معنای این آیه چیست:

 آن از شما و آورد پدید آتشی برایتان سبز درخت از کس که آن)(5 )تُوقيدُونَ
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 (.افروزیدمی آتش،

 پاسخ:

باشد و معنای آیه چنین است: خداوند از دین برای درخت سبز، به معنای دین می

یابید و از دین ها ارتقا میآن در آسمان یشما نوری قرار داد که شما به واسطه

کنید و حق را از باطل باز برای شما نوری قرار داد که با آن میان مردم سيیر می

کند و خداوند شناسید. بنابراین با عبادت و بندگی خداوند انسان ارتقا پیدا میمی

شاهده شناسد و با آن حق را مدهد که با آن حق را میبرای او نوری قرار می

 . باشدکند. این حقیقت مراد و منظور از این آیه میمی

اما ظاهر آیه نیز مشخ  است و به شرح و توضیح نیاز ندارد. هر کس که از 

داند که چوب یکی از نتایج این فرایند سنتز در گیاهان مطلع باشد می فرایند فوتو

باشد و این، میها وابسته ی موجود در برگاست که به طور معمول به سبزینه

ای است همانند کارخانه های خداوند است. به طور خالصه گیاهای از نشانهنشانه

تواند این کند و این چوب میکه گرمای خورشید را در قالب چوب ذخیره می

 .حرارت را در هر موقعیتی باز پس دهد

ــه :42پرســش  ْيَنام ی معنــای آی َزَرة  َتْخــُرُِ ِمــن ُطــور  ســَ ــُت َوشــَ َتنُب

 ...ب الدُّْهن 

وََشجَرَةً تَخْرُجُ مين طُوري سَیْنَاء تَنبُتُ بيالدَهْني وَصيبْغٍ  فرماید:حق تعالی می
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 آن و دهدمی روغن روید،می سینا طور در که است درختی و)(5 )لِّلْآکيليینَ 

 معنای این آیه چیست؟ (.است خورندگان برای خورشی نان روغن،

 پاسخ:

عَلَى  وَأَنزَلْنَا مينَ السَّمَاء مَاء بيقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ فيی الْأَرْضي وَإينَّا :فرمایدمیحق تعالی 

 در را آن و فرو فرستادیم آب نیاز، یاندازه به آسمان از و)(5 )ذَهَابٍ بيهي لَقَاديرُونَ

 و )آب( همان نوري محمد (،هستیم توانا کردنش نابود ما بر و دادیم جای زمین

فَأَنشَأْنَا لَکُم بيهي جَنَّاتٍ مِّن نَّخيیلٍ وَأَعْنَابٍ لَّکُمْ فيیهَا فَوَاکيهُ باشد.و همان علم می

 پدید انگور و خرما از هاییبوستان برایتان )آب( آن با)(2 )کَثيیرَةٌ وَمينْهَا تَأْکُلُونَ 

 .(خوریدمی آنها از که است بسیاری هایمیوه ها،باغ در آن را شما آوردیم.

ها، شیعیان آن و درختان خرما و انگور و میوه ها: آل محمدبوستان

 باشند.می و اولیای مخل  آنها بزرگواران

 َوَشَجَرَةً تَخْرُجُ مين طُوري سَیْنَاء تَنبُتُ بيالدَهْني وَصيبْغٍ لِّلْآکيليین(4) (است درختی و 

 برای خورشی نان روغن، آن و دهدمی روغن روید،می سینا طور در که

باشد. در و طور، نجف می این درخت، قائم آل محمد (.است خورندگان
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فرشتگان طور سینا را به نجف منتقل ) آمده است: روایات اهل بیت

  (5)(.کردند

 تَنبُتُ بيالدَهْني (دهدروغن می) به طور معمول درختان با آب که مایع رقیقی :

کنند ولی روغن که مایعی غلیظ و سنگین است معموالً باعث رشد است رشد می

شود؛ ولی این درخت، خاص است و این ویژگی را دارد که با درختان نمی

شود نه با آب. این درخت با روغن که عبارت از علم سنگین و روغن سیراب می

یَکَادُ زَیْتُهَا یُضيیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نَورٌ عَلَى شود: سیراب مینور خال  است 

 باشد، نرسیده به آن آتشی چند هر بخشد نزدیك است روشنی روغنش)(5 )نُورٍ 

 (.نور دیگر بر افزون نوری

                                                
گوید که خداوند طور سینا را به پرواز درآورد. به طاووس یمانی پاسخ می امام صادق -5

از آن دیگر پس و پیش  وبه پرواز درآمد بار  ای که فق  یكپرندهطاووس گفت: ... مرا باخبر ساز از 

سینا که خداوند آن را بر روی  طور) فرمود: ؟ امامه استنپرید و خداوند نیز در قران از آن یاد نمود

اقسام  خویش که در آن انواع وسوی که آنها را  زیر بالی از آن هنگام بنی اسرائیل به پرواز درآورد 

این همان سخن خداوند عزَّوجل است که  و پذیرفتند،تا اینکه تورات را  ،قرار داد ،عذاب وجود داشت

 بر فراز را آن گاه که کوه و) .... اآلیةهُمْ کَأَنََّهُ ظُلََّةٌ وَظَنَُّوا أَنََّهُ وَاقيعٌ بيهيمْوَإيذْ نَتَقْنَا الَْجبَلَ فَوْقَ: فرمایدمی

«. .... تا انتهای آیه(افتاد خواهد سرشان بر اکنون که پنداشتندمی و داشتیم نگه سایبانی چون سرشان

باشد. پاسخ، نجف می . اما مکانش پس از پرواز و منتقل شدنش کجا بود؟11ص  5احتجاج طبرسی: ج 

 در وصیت امیر المؤمنین) در حدیثی برایم روایت نمود: از ثمالی روایت شده است: ابو جعفر

پاهایتان آسیب دید )سنگین شد( و نسیمی به وقتی حرکت دهید و به پشت سر آمده است که مرا 

. وسایل واین کار را انجام دادند (آنجا ابتدای طور سینا است ؛مرا آنجا به خا  بسپارید ،استقبالتان آمد

 .233ص  54الشیعه )آل البیت(: ج 
 .21نور:  -5
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 َوَصيبْغٍ لِّلْآکيليین (و نان خورشی برای خورندگان است:)  برای خورنده، غذا

ی خوردن از این درخت شود نه روغن؛ بنابراین این روغن، همان نتیجهتقدیم می

خورند و از علوم آن توشه باشد؛ چرا که کسانی که از این درخت میمی

خود  شوند، صبغه الهی بهمند میبهره گیرند و از علم امام مهدیبرمی

 رنگ و خدا است رنگ این) (5)أَحْسَنُ مينَ اهللي صيبْغَةً صيبْغَةَ اهللي وَمَنْ گیرند: می

 .(است بهتر خدا رنگ از کسی چه

ــراهیم  :43پرســش  ــه اب ــده کــردن مردگــان را درخواســت  چگون زن

 کند؟می

حق تعالی  .زنده کردن مردگان را درخواست کند آیا شایسته بود ابراهیم 

وَإيذْ قَالَ إيبْرَاهيیمُ رَبِّ أَرينيی کَیْفَ تُحْیيی الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمين قَالَ  فرماید:می

بَلَى وَلَـکين لِّیَطْمَئينَّ قَلْبيی قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْري فَصُرْهُنَّ إيلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى کُلِّ 

و آنگاه ) (5)هُنَّ یَأْتيینَكَ سَعْیًا وَاعْلَمْ أَنَّ اهللَ عَزيیزٌ حَکيیمٌجَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُ

 زنده چگونه را مردگان که بنمای من به من! پروردگار ای: گفت که ابراهیم

 گیرد. آرام دلم خواهممی ولکن بلی،: نداری؟ گفت ایمان آیا: گفت سازی.می

 بر را آنها از جزئی هر و بیامیز، هم به را آنها گوشت و برگیر پرنده چهار: گفت

 خداوند که بدان و آیند،می تو نزد شتابان فراخوان، را آنها سپس بينيه؛ کوهی

                                                
 .528بقره:  -5
 .515بقره:  - 5
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 (.است حکیم و پیروزمند

 پاسخ:

به من )(  بی) أَرينيی کَیْفَ تُحْیيی الْمَوْتَى این بود که درخواست ابراهیم

ابراهیم  و درخواست( سازیزنده می( )توس  من بنمای که مردگان را چگونه

کند. در انتهای آیه این نبود که ببیند مطلقاً خداوند چگونه مردگان را زنده می

سپس آنها را فراخوان، شتابان نزد تو ) ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتيینَكَ سَعْیًاآمده است: 

زنده ؛ یعنی تو ای ابراهیم آنها را فرا بخوان، یعنی مجری مستقیم برای (آیندمی

از آن جهت بود  باشد و این درخواست ابراهیممی کردن، خود ابراهیم

بینند و خویشتن را برای اینکه که انبیا و اولیا خود را گناهکار و تقصیرکار می

دانند، و حجَّت خدا بر خلقش و محل فیض و عطا و کرم او گردند شایسته نمی

یم برای این بود که مطمئن آمده است که درخواست ابراه در روایتی از ائمه

  (5)باشد.شود او خلیل اهلل می

                                                
 از علی بن محمد بن جهم روایت شده است: مجلس مأمون برپا شد و علی بن موسی الرضا -5

ی شما نیست که پیامبران معصوم نزد او بود. مأمون به او گفت: ای فرزند رسول خدا! آیا این گفته

ها به او گفت: از سپس از آیاتی از قرآن کریم سوال کرد و در این پرسش(. آری) باشند؟ فرمود:می

 ای) مين قَالَ بَلَى وَلَـکين لِّیَطْمَئينَّ قَلْبيیرَبِّ أَرينيی کَیْفَ تُحْیيی الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْاین سخن ابراهیم 

 بلی،: نداری؟ گفت ایمان آیا: گفت سازی.می زنده چگونه را مردگان که بنمای من به من، پروردگار

خداوند تبار  و تعالی به ) فرمود: مرا باخبر نما. امام رضا  (گیرد آرام دلم خواهممی ولکن

ام که اگر از من زنده کردن مردگان من از میان بندگانم دوستی برگزیدهوحی فرموده بود  ابراهیم

باشد. چنین افتاد که او همان خلیل )دوست( می را درخواست کند، اجابتش گویم. در قلب ابراهیم
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 َواْلَقَمر  إ َذا َتَلاَها * َوالْشْمس  َوُضَحاَهای معنای آیه: 44پرسش 

وَالنَّهَاري إيذَا  * وَالْقَمَري إيذَا تَلَاهَا * وَالشَّمْسي وَضُحَاهَا فرماید:حق تعالی می

 پیي  از چون ماه به سوگند برآمدن آفتابش * و خورشید و به سوگند) (5)جَلَّاهَا

چطور ممکن است که  (.کند روشن آن را چون روز به سوگند برآید * و آن

روز عاملی باشد که باعث روشن شدن خورشید گردد؟!  آیا این خورشید نیست 

 سازد؟!بخشد و آن را ظاهر میکه روز را روشنی می

 پاسخ:

است و ماه که در پيیي او   خدا حضرت محمددر این آیه، خورشید، پیامبر 

باشد. در این آیه وصی و خلیفه و جانشین او می آید علی بن ابی طالب می

و  از حضرت محمد است و قطعاً و یقیناً امام مهدی روز، امام مهدی

ظهور و تجلَّی یافته است؛ ولی امام  متولد شده و از پیامبر خدا علی

خورشید را به هنگام  یا که حقیقت پیامبر خدا همان کسی است مهدی

 بخشد و مردم را با حقیقت پیامبر خداظهورش برای مردم، تجلَّی و ظهور می

ظهور و تجلَّی یافته و به  از پیامبر خدا سازد. پس امام مهدیآشنا می

 گرداند. را برای خلق، متجلَّی و ظاهر می عالوه، او پیامبر خدا حضرت محمد

                                                                                                          
کنی. فرمود: آیا ایمان نداری؟ پس گفت: پروردگار من! به من بنمای که چگونه مردگان را زنده می

 .525توحید شیخ صدوق: ص ....(. برای اینکه دلم بر این دوستی آرام گیردگفت: آری ولی 
 .2تا  5شمس:  -5
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  إ الَّ َما َحْرَم إ ْسَراِئيُل َعَلَ َنْفِسِهی معنای آیه :45پرسش 

إيالَّ مَا حَرَّمَ إيسْرَائيیلُ عَلَى نَفْسيهي(5) (کرده حرام خود بر اسرائیل که آنها مگر 

 معنای این آیه چیست؟ (.بود

 پاسخ:

روایت شده است که یعقوب خوردن گوشت شتر را  در حدیث از اهل بیت

و  پیامبران باشد.که این مصداقی برای این آیه می (5)بر خود حرام کرده بود،

اند. یا اسرائیل در برخی موارد حق انتخاب داشته آنها یعقوب یاز جمله

توانستند در برخی موارد چیزی را حالل یا حرام کنند، یا حکمی را بنابراین می

فراوان آمده است، مانند  بپذیرند یا رد کنند. این موضوع در سخنان اهل بیت

شد، یا این کرد آن کار واجب میچنان می اند: اگر پیامبر خدااینکه فرموده

نماز را در سفر و حضر دو رکعتی تعیین  سخن آنها که فرمودند: پیامبر خدا

                                                
 .12آل عمران:  -5
لَُّ الطََّعامي کانَ کُی این سخن خداوند متعال درباره اهلل از ابا عبدگوید: میابی یعفور ابن  -5

 آنها مگر بود، حالل اسرائیل بنی بر هاطعام یهمه) نَفْسيهيحيالًَّ ليبَنی إيسْرائیلَ إيالََّ ما حَرََّمَ إيسْرائیلُ عَلی 

خورد اسرائیل اگر گوشت شتر می)سوال نمودم. حضرت فرمود: ( بود کرده حرام خود بر اسرائیل که

نازل شدن از این پیش  پس گوشت شتر را بر خود حرام نمود و .کرددرد شدیدی در خود احساس می

، 515ص  1بحار االنوار: ج  .(خوردداشت و نمیمین را حرام نآوقتی تورات نازل شد  تورات بود و

 روایت شده از تفسیر عیاشی.
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  (5)نمود، یا دو رکعت بر آن افزود.

وَدَاوُودَ نمود: نیز حکم می راند و سلیمانحکم می اوود این چنین د

 *وَسُلَیْمَانَ إيذْ یَحْکُمَاني فيی الْحَرْثي إيذْ نَفَشَتْ فيیهي غَنَمُ الْقَوْمي وَکُنَّا ليحُکْميهيمْ شَاهيديینَ 

 آنگاه کن یاد را سلیمان و داوود و)(5 )فَفَهَّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ وَکُلًّا آتَیْنَا حُکْمًا وَعيلْمًا

 آنجا در شبانبی قوم، آن گوسفندان که کردند داوری کشتزاری درباره که

 سلیمان به را داوری یشیوه این بودیم * و آنها داوریي  شاهد ما و چریدندمی

هر دو سخن، صحیح و هر دو حُکم  (.دادیم علم و حُکم را همه و آموختیم

عَطَاؤُنَا هذا فرماید: تعالی می باشند. حقمتفاوت میخداوند است، با اینکه با هم 

بی هیچ حسابی، به هر که  ما است؛ عطای این) (2)ابَ فَامْنُنْ أَوْ أَمْسيكْ بيغَیْري حيس

 (.دریغ کن از هر که خواهی، و ببخش را آن خواهیمی

در البته جوالنگاه حرکت آنها مقیَّد و محدود به حدود خداوند سبحان و متعال و 

روند. کنند و فراتر از آن نمیچهارچوب شریعت الهی است که از آن تخطَّی نمی

                                                
: چرا نماز عرض کردند اهلل عبد واببه از اصحاب برخی  نقل شده است:علی بن مهزیار از  -5

 ،نماززیرا ) :فرمودحضرت ؟ ننموددر سفر و حضر شکسته  اش رسول اکرممغرب  را  با وجود نافله

نها را بر مسافر  آدو رکعت اضاف نمود و  ،بر هر دو رکعت خدادو رکعت دو رکعت بود و رسول 

دو رکعت بر وجه خود باقی بماند، و نیز  ،در هر دو حالتبیان فرمود که  تر  نمود و نماز مغرب را

 253ص  5محاسن: ج  (.باشد رکعت، هفده تا تمام نماز در سفر و حضرنماز صبح را نیز شکسته نکرد 

 .38ح 
 .31و  38انبیا:  -5
 .21ص:  -2
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ليلهي ما فيی در خصوص اینکه این آیه  به عنوان مثال، در حدیثی از اهل بیت

السَّمَاواتي وَمَا فيی األَرْضي وَإين تُبْدُواْ مَا فيی أَنفُسيکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسيبْکُم بيهي اهللُ 

خداوند  آني از) (5)فَیَغْفيرُ ليمَن یَشَاء وَیُعَذِّبُ مَن یَشَاء وَاهللُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَديیرٌ 

 خواه دارید، دل در که را است. آنچه زمین و هاآسمان در آنچه هر است

 خواهدکرد؛ بازخواست به آن را شما خدا دارید، اشپوشیده یا سازید آشکارش

 بر خدا و کندمی عذاب بخواهد را که هر و آمرزدمی بخواهد که را که هر پس

انبیا نیست، آمده  ییا مفهوم مندرج در آن مورد قبول همه (توانا است کاری هر

که در واقع سیصد و  و امَّت محمد و ائمه است، به جز حضرت محمد

 . باشندمی سیزده مرد از اصحاب قائم

در پذیرفتن یا نپذیرفتن این حکم مختارند، و کسانی که آن را   پس انبیا

نفس  یاند و به خاطر آنچه در اندرونشان جریان دارد، شروع به محاسبهپذیرفته

اند پیش از آنکه مورد محاسبه قرار گیرند، به پیروزی عظیم و مقامی خود نموده

یز از خداوند خشنود اند که خدا از آنان خشنود است و آنان نرفیع دست یافته

 .باشندمی

                                                
 .584بقره:  -5
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َدَمعنـــای: 41پرســـش  اَلِة اْلُوســـْ ـــه( الصـــْ َحـــاِفُظوْا در  )منـــاز میان

 َعَلَ الْصَلَواِت والْصاَلِة اْلُوْسَدَ

 و نمازها)(5 )حَافيظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتي والصَّالَةي الْوُسْطَى :حق تعالی فرموده است

 نماز میانه کدام است؟ (.بدارید پاس را میانه نماز

 پاسخ:

آن در باقی ایام، نماز  ینماز میانه، به طور خاص همان نماز جمعه است و قرینه

باشد، و این امر به خصوص برای محافظت بر نماز جمعه و برای تاکید بر ظهر می

شان تباه شده چه از دین و دنیایآن است؛ زیرا مسلمانان در آن برای اصالح آن

آیند؛ و طلبی از فیض خداوند سبحان و متعال گرد هم میفزون است و همچنین

 این به حسب ظاهر است. 

 اما در حقیقت نماز همان والیت ولیَّ خدا و حجَّت او بر بندگان است، و نماز

 باشد و نماز قائممی میانه یا نماز جمعه همان عمل و جهاد در رکاب قائم

آورد، پس از المی را بر حق گرد میهمان نماز جمعه است؛ چرا که وی امَّت اس

همان  اند. نماز قائمعمل آن را پراکنده ساختهگمراه و علمای بی یآنکه ائمه

ـ همان امَّت که نماز و همچنین عمل و جهاد هستندنماز میانه است زیرا یاران او ـ

                                                
 .528بقره:  -5
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 وَیَکُونَ  لنََّاسيٱ عَلَى شُهَدَآءَ  ليَّتَکُونُوا وَسَطًا أُمََّةً  جَعَلْنَکُمْ ليكَوَکَذَ ؛(5)باشندمی

 گردانیدیم هاامَّت بهترین را شما که است چنین آری)(5 )شَهيیدًا عَلَیْکُمْ لرََّسُولُٱ

  (.باشد گواه شما بر پیامبر و باشید گواه مردمان بر تا

توانند شاهدی بر مردم باشند. چطور ممکن تر مسلمانان نمیبه طور قطع بیش

کار دیگری، در دادگاه الهی بر خوار یا زناکار یا هر معصیتاست فردی شراب

ند از اـ و عبارتباشندو اینها ائمه نیز میاند ـمردم شاهد باشد، بلکه اینها امَّت میانه

سیصد و سیزده نفر و اینها گواهان بر مردم هستند چرا که بندگان واقعی خدا 

تضعف که در آسمان باشند. اینها گروهی هستند عابد، مخل  و مسمی

اند و در زمین گمنام، و در راه خدا از سرزنش هیچ مالمتگری معروف

 هراسند.نمی

وَنُريیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذيینَ اسْتُضْعيفُوا فيی الْأَرْضي وَنَجْعَلَهُمْ  :فرمایدحق تعالی می

به  زمین کسانی که روی بر که هستیم آن بر ما و) (2)أَئيمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَاريثيینَ 

 وارثان و سازیم پیشوایان را آنان استضعاف کشیده شدند منَّت گذاریم و

 (.گردانیم

                                                
).... سپس فرمود: در پایان حدیث چند پاره شدن امَّت روایت شده است:  از امیر المؤمنین -5

آنها در بهشت سیزده فقره از هفتاد و سه تا که همگی ادعای دوستی و محبت من را دارند، فق  یکی از 

 .154امالی شیخ طوسی: ص (. باشد که همان امَّت میانه است و دوازده تای دیگر در آتش هستندمی
 .542بقره:  - 5
 .1قص :  -2
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ـٌٌ  یمعنـــای آیـــه :47پرســـش  ََــ ـــَ.ْر   َمَلاِئ ُقـــل لَّـــْو َكـــاَن ِفـــي اْل

 ...َيْمُشوَن

مُطْمَئينيَّینَ لَنَزََّلْنَا عَلَیْهيم قُل لََّوْ کَانَ فيی الْأَرْضي مَلَائيکَةٌ یَمْشُونَ  :فرمایدحق تعالی می

 راه آرامی به فرشتگان زمین روی در اگر: بگو) (5)ميَّنَ السََّمَاءي مَلَکًا رََّسُولًا

دلیل عدم  .(کردیممی نازل آسمان از ایفرشته پیامبری، به برایشان رفتند،می

 اطمینان فرشتگان در تبلیغ رسالت چیست؟

 پاسخ:

شما گمان کرده یا از آیه در اینکه در تبلیغ رسالت مطمئن فرشتگان آن گونه که 

باشند بلکه آنها در نازل شدن بر تمام نقاط زمین و ای، نمینیستند برداشت کرده

بر تمام مردم اطمینان و آرامش ندارند. فرشتگان، مقدس و طاهرند و فق  به 

ر به نازل شوند و اگهای مقدس و طاهر یا نفس مقدس و طاهر نزدیك میبقعه

شدن بر مکانی ناپا  یا نفسی ناپا  مجبور شوند، نسبت به آن اطمینان و 

آرامش ندارند و از آن خشنود نیستند و از همین رو است که کافران و منافقین 

بینند و یا تقریباً چنین رؤیایی ای که در آنها فرشتگان باشند، کم میرؤیای صالحه

شوند مگر برای فرو ر بقعه و مکان ناپاکی نازل نمیبینند، و معموالً فرشتگان بنمی

 .فرستادن عذاب
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های پا  های پا  و مقدس و بر نفسپس فرود آمدن فرشتگان اغلب بر مکان

  .باشدمی انبیا و فرستادگان و ائمه هایو مقدس مانند نفس

وشن تر ربرای اینکه مراد از اطمینان و آرامش فرشتگان بر راه رفتن بر زمین بیش

به عنوان مثال در آن زنم: آیا شما بر روی زمینی که شود، معموالً این مثال را می

و خارج شدن انسان از آن مشکل باشد، مده آمقدار یك وجب نجاست  باال 

اگر وارد فاضالب یا توانید با آرامش و اطمینان روی این زمین حرکت کنید؟! می

داشته باشید؟! خداوند ما و شما را توانید آرامش و اطمینان نجاست شوید، می

باشد؛ حال چگونه با اطمینان محفوظ بدارد! این تصویر زمین از دید فرشتگان می

هایی هست که برای عبادت و اطاعت و آرامش بر آن گام بردارند؟ آری، مکان

شود، و فرشتگان و خداوند در آن اماکن عبادت می اندخداوند اختصاص یافته

های پا  و شوند. همچنین در زمین، جانای پا  و طاهر نازل میهبر این مکان

های پا  شوند و فرشتگان بر این جانمقدسی هست که فرشتگان بر آن نازل می

یابند، نه جاهای دیگری که بنی های طاهر اطمینان خاطر و آرامش میو مکان

ر از آلودگی را پ هاآدم با پیروی از شهوات و معصیت خداوند سبحان و متعال آن

 .ساخته است

 ....َننُقُصَها ْلَ.ْرَ ٱ َنْ.ِتَ َأنَّاَأَوَلْم َيَرْوا ی معنای آیه: 48پرسش 

نَنقُصُهَا مينْ  لْأَرْضَٱ نَأْتيى أَنَّاأَوَلَمْ یَرَوْا  معنای این سخن خداوند متعال چیست:
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 هنوز آیا) (5)لْحيسَابيٱ سَريیعُ وَهُوَ ۦیَحْکُمُ لَا مُعَقِّبَ ليحُکْميهي هللُٱوَأَطْرَافيهَا 

 هیچ و کند،می حکم خداوند و کاهیم،می زمین این اطراف از ما که اندندانسته

أَفَلَا  :فرمایدو نیز می (است؟ الحساب سریعا او و کند،نمی فسخ را او حکم چیز

 ما قصد بینندنمی آیا) (5)ليبُونَلْغَ ٱ أَفَهُمُنَنقُصُهَا مينْ أَطْرَافيهَا  لْأَرْضَٱیَرَوْنَ أَنَّا نَأْتيى 

 (.ند؟پیروز آنها آیا کاهیم؟می آن اطراف از و کنیممی زمین این

 پاسخ:

ها، از آن کاسته ها بر زمین، بر آن افزوده و با باال رفتن نطفهبا فرود آمدن نطفه

عالم  شود و این زیادت و نقصان به سبب وارد شدن انسانی جدید به اینمی

باشد. در مرگ، می یجسمانی یا خروج انسان از این عالم جسمانی به وسیله

آیات ذکر شده فروکاستن زمین، یعنی با خارج شدن نطفه از آن به سبب مرگ 

 ایجاد می شود.

از انبیا، فرستادگان و  های الهیهای زمین همان حجتاما اطراف و کناره

ی نهایت و آخر آن یا سرآغاز و اولش. در ی چیزی یعنباشند و کنارهمی ائمه

فیض نازل  باشد؛ چرا که او سبببر اهل زمین می ی زمین، حجتکناره

شونده از آسمان بر زمین است؛ پس موضع اتصال این فیض، همان اطراف و 

باشد و این از آن رو است که این فیض همان نوری است که هایی زمین میکناره
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شود و اگر او نبود، زمین اهلش طرف دیگر متجلَّی می در زمین از یك طرف به

 . گشتبرد و به عدم بازمیرا فرو می

ی زمین است، و او ابتدا است و انتها، و او اوَّل پس حجت، همان طرف و کناره

شود و های زمین کاسته میاز اطراف و کناره است و آخر. با مرگ حجت

ـ باشد، زمین اهلش خداوند در زمینش حجتی برایاگر نبود کسی که جانشین او ـ

برد، اگر زمین از موضع نازل شدن فیض خداوند و نور خداوند را در خود فرومی

نَعيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّیَنَّكَ  لَّذيىٱوَإين مَّا نُريیَنَّكَ بَعْضَ  :سبحان و متعال، خالی گردد

نَنقُصُهَا مينْ أَطْرَافيهَا  لْأَرْضَٱ نَأْتيى أَنَّاأَوَلَمْ یَرَوْا  * لْحيسَابُٱوَعَلَیْنَا  اغُ لْبَلَٱفَإينَّمَا عَلَیْكَ 

 که را آنچه از ایپاره اگر) (5)لْحيسَابيٱوَهُوَ سَريیعُ  ۦیَحْکُمُ لَا مُعَقِّبَ ليحُکْميهي هللُٱوَ

 حال هر در بمیرانیم، وقت( از )پیش را یادتو بنمایانیم، تو به ایمکرده وعده آنها به

کشیدن *  حساب ما است، یعهده بر آنچه و است تبلیغ تو است یعهده بر آنچه

 کند،می حکم خداوند و کاهیم،می زمین این اطراف از ما که اندندانسته هنوز آیا

 (.است؟ الحساب سریع او و کند،نمی فسخ را او حکم چیز هیچ و

َالٌَّرْضَ ٱ نَأْتيى أَنََّا یَرَوْنَ أَفاَلَ  لْعُمُرُ ٱ عَلَیْهيمُ طَالَ  حَتََّى وَءَابَآءَهُمْ  ؤاُلءي بَلْ مَتََّعْنَا ه 

 کردیم مندبهره را پدرانشان و آنها ما بلکه) (5)لْغاليبُونَٱ أَفَهُمُ أَطْرَافيهَآ مينْ نَنقُصُهَا

 از و کنیممی زمین این ما قصد بینندنمی آیا کشید. درازا به آنجا که عمرشان تا

 .(ند؟اپیروز آنها آیا کاهیم؟می آن اطراف
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در هر دو آیه یادآوری مرگ و بازگشت به خداوند که از آن گریزی نیست 

و وفات آنها رخدادی حتمی باشد، پس  هاوجود دارد، که اگر مرگ حجت

وَمَا جَعَلْنَا ليبَشٍَر  :باشدتر میمرگ دیگر مردمان غافل از ذکر خدا اولی و منطقی

 جاودان را بشری هیچ تو از پیش ما) (5)قَبْليكَ الْخُلْدَ أَفَإين ميَّتََّ فَهُمُ الْخَاليدُونَميَّن 

 .(بمانند؟ جاودان چگونه آنها بمیری، نیز تو اگر ایم.نساخته

ُت  إ ْذ قــاَل ُموســيی معنــای آیــه :41پرســش  ِلَ.ْهِلــِه إ نِّــي آَنســْ

 ...ناراال

ليأَهْليهي إينِّی آنَسْتُ ناراً  إيذْ قالَ مُوسی معنای این سخن خدای تعالی چیست؟

فَلَمَّا جاءَها نُوديیَ أَنْ  * سَآتیکُمْ مينْها بيخَبَرٍ أَوْ آتیکُمْ بيشيهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّکُمْ تَصْطَلُونَ

 آن گاه که موسی) (5)ري وَ مَنْ حَوْلَها وَ سُبْحانَ اهللي رَبِّ الْعالَمینَبُوري َ مَنْ فيی النَّا

 بیاورم خبری برایتان آن از که زودا دیدم، آتشی دور از من: گفت اشخانواده به

 داده برکت دادند ندایش رسید، آتش به شوید * چون گرم شاید آتشی، پاره یا

 خدای است منزَّه و است آن کنار در که آن و است آتش درون که آن شده

 .(جهانیان پروردگار آن یکتا،

 پاسخ:

                                                
 .24انبیا:  -5
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مبار ، این مثال را برای سهولت فهم آن به عنوان  یبرای شرح مراد از این آیه

ور باشد، شما باور دارید نمایم: اگر در جایی مشخ  آتشی شعلهمقدَّمه بیان می

های زیر از یکی از راهکشد و با که در آن جای بخصوص، این آتش زبانه می

 کنید:اشتعال آن یقین حاصل می

  ای نزد شما بیایند و روشن بودن آن آتش را به شما اطالع دهند.عده -5

 خود به آنجا بروی و آتش را به چشم ببینی. -5

به آنجا بروی و آتش را به عینه ببینی و دستت را در آتش بگذاری تا  -2

  انگشتانت را بسوزاند.

  و آتش را به چشم ببینی و خودت را در آتش بیفکنی تا بسوزی. بروی -4

ای از مردم نزد شما بیایند و به تواند نقض شود؛ مثالً اگر عدهعلم اول و دوم می

شما خبر دهند که آتشی در کار نیست، شما نسبت به خبر اول دچار شك و 

بگویند که آنچه  ای نزد شما بیایند و به شماشوی، و همچنین اگر عدهتردید می

بینی جادویی بزرگ است، در آن صورت شما نسبت به آنچه با چشمانت شما می

شوی؛ ولی علم سوم و چهارم نقض شدنی نیست، چرا که بینی مشکو  میمی

ای که خود ای سوختهاثر آتش در دست یا بدن شما موجود است یا شما به گونه

 .ایشما آتش شده

که انگشتش با آتش سوخته کمتر از معرفت کسی  قطعاً شناخت و معرفت کسی

است که دستش یا بخش بزرگی از بدنش با واقعیتي آتش سوخته، و معرفت و 

شناخت اینها کمتر از معرفت و شناخت کسی است که به طور کامل در آتش 
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 .سوخته و خود، آتش شده باشد

ال تسرَّی دهیم، اگر این مثال را بر شناخت و معرفت خلق به خداوند سبحان و متع

سوراخ سوزن برایش فتح و گشایش  یوضعیت کسی را که چیزی چون به اندازه

کند و در لحظاتی شائبه و ناپاکیي عدم از شود و شروع به نوسان میحاصل می

ی وجودش زدوده شد، درخواهیم یافت؛ همان کسی است که حق تعالی صفحه

ليیَغْفيرَ لَكَ اهللُ مَا تَقَدََّمَ مينْ  * فَتْحًا مُبيینًا إينََّا فَتَحْنَا لَكَ :فرمایددر موردش می

 تو گناه خدا ایم * تاکرده مقدَّر را نمایانی پیروزی تو برای ما) ذَنْبيكَ وَمَا تَأَخََّرَ 

 .(برایت بیامرزد باشد این از پس آنچه و بوده این از پیش آنچه را

ی خدا( و وجه و اسرائیل خدا )بندهی خدا، ، بندهفتح؛ همان محمد بن عبد اهلل

 یظُهُوري َ في و :باشدصورت خدا در خلقش و حتی او، همان اهلل در خلق می

یعنی ظهور  (ــ کوهی در نزدیکی مکه و ظهور تو در کوه فاران) (5)جَبَلي فَارَانَ 

 .اهلل در مکه با محمد 

همان آتشي در این آیه است و او برکتی است که خداوند با  حضرت محمد

دهد. اما آن کس که در آن، بر کسی که در آتش و پیرامون آن باشد برکت می

 :فرمایدهایش میدر یکی از خطبه باشد. آن حضرتمی آتش است علی

این  .(من همان کسی بودم که با موسی سخن گفت) (5)(أنا مَن کَلَّم موسی)

                                                
 دعای سمات. -5
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گردی. شدگان میرا منکر نشو که جزو هال  المؤمنین علی امیر سخنان

  :فرمایدحق تعالی می

اهللُ یَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حيینَ مَوْتيهَا(5) (گیردمی مردنشان هنگام به را هاجان خدا). 

 قُلْ یَتَوَفَّاکُم مَّلَكُ الْمَوْتي(5) (میراندمی را شما مرگ یفرشته: بگو). 

 ْالَّذيینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئيکَةُ ظَاليميی أَنفُسيهيم(2) (روا ستم خود بر که هستند کسانی 

 .(بستانند را جانشان فرشتگان چون اند،داشته

َالَّذيینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَآلئيکَةُ طَیِّبيین(4) (شانسیرت پا  فرشتگان، چون که آنان 

 .(بمیرانند

حَتَّی إيذا جاءَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا(1) (فرا مرگ را شما از یکی چون تا 

 .(بگیرند او جان ما فرستادگان رسد

 ْحَتَّی إيذا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا یَتَوَفَّوْنَهُم(1) (جانشان تا ما بیایند فرستادگان که آنگاه 
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 .(بگیرند را

از این سخن مبارکش که متأسَّفانه  در این آیات تدبَّر کن تا بدانی منظور علی

کنند، چه شان و کم بودن تدبَّرشان آن را انکار میبسیاری از مردم به دلیل جهل

خالق مسلَّ  بر تمام گیرد؛ زیرا او ها را میبوده است. خداوند سبحان و متعال جان

ها را ( نیز جانعوالم، زنده کننده و میراننده است و ملك الموت )عزرائیل

گیرند ها را میگیرد زیرا او فرمانده فرشتگان مرگ است، و فرشتگان نیز جانمی

دستور ملك الموت که خود، مجری دستور خداوند  یزیرا آنها اجرا کننده

 .باشندسبحان است، می

 ند از ائمهاـ هستند عبارتهای آتشیعنی کنارهنی که در اطراف آن ـاما کسا

که گرداگرد  هاییترین حلقه به مرکز آتش. پس از آن حلقهبه عنوان نزدیك

هستند، و نیز  گانه پس از قائمآیند و اینها مهدیَّون دوازدهمرکز هستند می

ترسی بر آنها است و نه  پیامبران و فرستادگان و شیعیان خاص از اولیایی که نه

و سلمان محمدی و  شوند، مانند سیصد و سیزده اصحاب قائماندوهگین می

 .نظایر آنها

بیاورد تا  اش خبر و هدایتی از آتشخواست برای خانوادهمی بنابراین موسی

شاید با آتش گرم شوند؛ یعنی با آن بسوزند تا به آن یقینی که آمیخته با شك 

إيذْ رَأى نَاراً فَقَالَ ليأَهْليهي امْکُثُوا  *وَهَلْ أَتَا َ حَديیثُ مُوسَى  :نیست دست یابند
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 موسی خبر آیا) (5)إينِّی آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّی آتيیکُمْ مينْهَا بيقَبَسٍ أَوْ أَجيدُ عَلَى النَّاري هُدىً 

 که کنید درنگ: گفت اشخانواده به و دید آتشی که است؟* آنگاه رسیده تو به

بر آن آتش هدایتی  یا ای از آن بیاورمپاره برایتان شاید دیدم، آتشی دور از من

 .(بیابم

ها و دردهایی که اما در این زندگی دنیوی، آتش عبارت است از دشواری

از آزار و اذیت طاغوتیان و فرعونیان که خداوند لعنتشان کند، متحمَّل  آنها

آید که کوهی از آتش همراه او اند. روایت شده است که دجَّال در حالی میشده

آمریکا همان دجَّال  (5)یابد.است و هر کس وارد آن شود به بهشت ورود می

جنگ با  یوسیله باشد و مؤمنان بهاست و کوه آتش ادوات عظیم جنگی او می

در این زندگی دنیوی وارد آتش شد،  شوند. ابراهیمآمریکا وارد بهشت می

آتشی که طاغوتیان و فرعونیان که لعنت خداوند بر آنها باد با ظلم و جور و فساد 

برافروخته بودند تا با آن، هر کس را که رویاروی ظلم و جور و فسادشان بایستد 

 . سرد و آرام شد ابراهیمبسوزانند؛ ولی این آتش بر 

بر هر کس که خود را در آن بیاندازد نیز سرد و آرام خواهد بود، و این سنَّت  

خداوند است و هرگز سنَّت خداوند تغییری نخواهی یافت؛ و هرگز سنَّت 

 .خداوند تبدیلی نخواهی یافت

                                                
 .55 - 1طه:  -5
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 ی َعَلـــََهـــْل َأَتـــ یمعنـــای انســـان در آیـــه: 51پرســـش 

  ...ن اْلإ نَسٱ

لَمْ  لدَّهْريٱحيینٌ مِّنَ  نيلْإينسَٱ عَلَىهَلْ أَتَى  :این سخن خداوند متعال چیست معنای

 او در حالی که گذشت زمان از مدتی انسان بر آینه هر) (5)مَّذْکُورًا شَیئاًیَکُن 

 (.نبوده است ذکر خور در چیزی

 پاسخ:

است و روزگاری نبوده که بر او بگذرد و او در آن چیزی در  انسان، علی

خور ذکر نباشد؛ چرا که آن حضرت در علم خداوند سبحان و متعال ذکر شده 

خور  ای از روزگار بوده که در آن، وی چیزی دراست؛ ولی در خلقت، پاره

 .را بیافرید را آفرید سپس علی ذکر نبوده است؛ خداوند حضرت محمد 

ـــه :51پرســـش  ـــای آی ر ٱَوی معن ـــَ  َنْلإ نســـَ ٱإ ْن  * ْلَعصـــْ َلِف

 ُخْسٍر

زمان  این به سوگند) (5)لَفيى خُسْرٍ  نَلْإينسَ ٱإينَّ  * لْعَصْريٱوَ :معنای این آیه چیست

 .(است خسران انسان در * که

                                                
 .5سان: ان -5
 .5 - 5عصر:  -5
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 پاسخ:

در  ، انسان است و ایشان نسبت به حضرت محمدامیرالمؤمنین علی

تر از مقام امام برتر و عظیم کاری است؛ چرا که مقام پیامبرخسران و زیان

شهر کماالت الهی در خلق یا شهر علم  باشد. حضرت محمدمی علی

صاحب مقام محمود و  باشد. پیامبری آن میباب و دروازه است و علی

چون تر است و آن حضرت کسی است که صاحب مقام قاب قوسین یا نزدیك

سوراخ سوزنی برایش فتح و گشایش حاصل شد و بین حق و خلق به  یبه اندازه

 تر از این مقام و مرتبه است و آن حضرتنوسان درآمد، و امیرالمؤمنین پایین

 (5)(؛اگر پرده از برایم برداشته شود، چیزی بر یقینم افزوده نگردد) فرماید:می

 برداشته شد. محمدیعنی همان پوشش و حجاب الهوت که برای 

ـــه :52پرســـش  ـــای آی ُك ی معن َمآَمٱَوُيْمســـِ ـــَّ ـــَع َأن لس ـــَ َتَق  َعَل

 .ألْر  ..ٱ

 إيالََّ  ألَرْضيٱعَلَى  تَقَعَ أَن لسََّمَآءَٱوَیُمْسيكُ معنای این سخن حق تعالی چیست؟ 

 .(نیفتد زمین بر او فرمان به جز که داشته نگه را آسمان و) (5)بيإيذْنيهي 

 پاسخ:

                                                
 .253ص  5مناقب ابن شهر آشوب: ج  -5
 .11حج:  -5
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دارد هایی که آسمان را با آنها برافراشته، نگه میستون ییعنی آسمان را به وسیله

 همان اهلل،) (5)بيغَیْري عَمَدٍ تَرَوْنَهَا لسَّمَوَتيٱرَفَعَ  لَّذيىٱ هللُٱ :که بر زمین نیفتد

 (.برافراشت ببینید، را آن که ستونی هیچ بی را هاآسمان که است خداوندی

را نگه داشته و آن را برافراشته، همان ستون نور نازل شده از  ستونی که آسمان

 آسمان به زمین و همان خدای در خلق و وجه اهلل یعنی حضرت محمد

باشد که اگر او نباشد، زمین باشد؛ و نیز در هر زمان، حجَّت بر اهل زمین میمی

ه از آسمان گردد. پس او ستون نور نازل شدبرد و به عدم باز میاهلش را فرو می

دارد و او آسمان را به اذن خداوند نگه به زمین است و او زمین را نگه می

تر است از )خداوند برتر و بلند مرتبهدارد؛ )سبحانه و تعالی عما یشرکون( می

 دارند(.آنچه شریکش می

إ ْن الَّــــِذيَن ُيَباي ُعوَنــــَك إ نََّمــــا ی معنــــای آیــــه :53پرســــش 

 ..ُيَباي ُعوَن اهلَل

إينَّ الَّذيینَ یُبَایيعُونَكَ إينَّمَا یُبَایيعُونَ اهللَ یَدُ اهللي فَوْقَ أَیْديیهيمْ  معنای این آیه چیست:

فَمَن نَّکَثَ فَإينَّمَا یَنکُثُ عَلَى نَفْسيهي وَمَنْ أَوْفَى بيمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ اهللَ فَسَیُؤْتيیهي أَجْرًا 

 کنند.می بیعت خدا با که نیست این جز کنندمی بیعت تو با که آنان) (5)عَظيیمًا

 شکسته خود زیان به بشکند، بیعت که هر و است هایشاندست روی خدا دست

                                                
 .5رعد:  -5
 .55فتح:  -5
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 کرامند او را مزدی کند، وفا است بسته خدا با که بیعت به آن که هر و است

 .(دهد

 پاسخ:

ام بنده) :دست خدا است و در حدیث قدسی به این معنا آمده حضرت محمد

شود، تا آنجا که دست من و چشم من همچنان با انجام واجبات به من نزدیك می

حجَّت بر اهل زمین همان دست خدا و چشم خدا در میان خلق او  (5)....(.گرددمی

و به ظهور ) (5)(جَبَلي فَارَانَ یظُهُوري َ فيو) :باشد و در دعای سمات آمده استمی

یعنی ظهور  ؛(ـنزدیك مکه و محل مناجات پیامبرکوهی پرفروغت در کوه فاران ـ

 .محمد یاهلل در مکه به وسیله

 

َََر ی معنای آیه :54پرسش    ْلَحِمرِيٱَلَصْوُت  ِتاْلَ.ْصَوٱإ ْن َأن

 (2)لْحَميیري ٱلَصَوْتُ  تيالْأَصْوَ ٱإينَّ أَنکَرَ  چرا حق تعالی فرموده است:

  .(است خران بانگي ها،بانگ ترینناخوش)

                                                
  ؛8و  3باب کسی که مسلمانان را اذیت و تحقیر کند، حدیث  212و  215ص  5کافی: ج -5

 کتاب رقاق. 515ص  3صحیح بخاری: ج 
 .451مصباح المجتهد: ص  -5
 .51لقمان:  -2
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 پاسخ:

 (5)الَّذيینَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ یَحْميلُوهَا کَمَثَلي الْحيمَاري  مَثَلُ :فرمایدحق تعالی می

 مَثَل کنندنمی عمل به آن است ولی گشته تحمیل آنها بر تورات که کسانی مَثَل)

فرشتگان او را ها و آن گونه که عمل در ملکوت آسمانعاليم بی .(خَر است آن

عمل که از علمای بی یبینند، به مانند االغ است و حق تعالی دربارهمی

 *مَسْتَنفيرَةٌ کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ  :فرمایدگریزند میهای پیامبران و فرستادگان میدعوت

یعنی گویی  ؛(گریزندمی شیر از وحشی * که خران مانند) (5)فَرَّتْ مين قَسْوَرَةٍ 

 ترینعمل ناخوش، و صدای علمای بیاندخرانی هستند که از شیر فرار کردهآنها 

باشد زیرا صدای باطلی است که با حق خالصی که انبیا و ترین صداها میو زشت

  .خیزدآورند به مجادله برمیبرای اهل زمین می هاپیامبران و حجَّت

  ...النَّْشَ.َة اْلُ.وَلََوَلَقْد َعِلْمُتُم ی معنای آیه :55پرسش 

 از شما) (2)تَذَکََّرُونَ فَلَوْلَاوَلَقَدْ عَليمْتُمُ النََّشْأَةَ الْأُولَى  معنای این آیه چیست؟

 .(آورید؟نمی یادش به چرا آگاهید؛ پیدایش نخست

 پاسخ:

                                                
 .1جمعه:  -5
 .15 - 15مدثر:  - 5
 .15واقعه:  -2
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باشد که در آن امتحان نخستین بوده است و آفرینش نخست، همان عالم ذر می

از آن آگاهی دارند ولی هنگامی که به این عالم آمدند، حجاب فرزندان آدم 

هایشان و غفلتي آنها از یاد خدا، آنها را و گناه متراکم جسمانی و سپس شهوات

این آفرینش و نشأت   هادر پرده گرفت. اولیا از پیامبران، فرستادگان و حجت

و هر کس که  شناسند،داران خود را در آن میشوند و دوسترا متذکَّر می

آورد و وضعیت خود را در فطرتی پا  داشته باشد این عالم پیشین را به یاد می

 فراموش را خدا) (5)نَسُوا اهللَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ  :داند ولی عموم مردمآن می

 (.کنند فراموش را خود تا کرد چنان نیز خدا و کردند

ور شدن در به عالم جسمانی و غوطهشان از خدا و اهتمام آنها به سبب غفلت

وضعیت  اند و ازشهوات، از خودشان و از عالم پیشین که در آن زندگی کرده

  .آورندخود در آن، چیزی به یاد نمی

ــْي یمعنــای آیــه: 51پرســش  ــَل َوالْنَهــاَر آَيَت ــا آَيــٌَ َوَجَعْلَنــا اللْي ن  َفَمَحْوَن

 .اللْيل ..

وَجَعَلْنَا اللیْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَیْني فَمَحَوْنَا  چیست: معنای این سخن خداوند متعال

آیَةَ اللیْلي وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَاري مُبْصيرَةً ليتَبْتَغُوا فَضْلًا مينْ رَبِّکُمْ وَليتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنيینَ 

شب و روز را دو آیت از آیات خدا ) (5)وَالْحيسَابَ وَکُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصيیلًا

                                                
 .51حشر:  -5
 .55إسراء:  - 5
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قرار دادیم. آیت شب را تاریك گردانیدیم و آیت روز را روشن تا به طلب 

ها و حساب را رزقی که پروردگارتان مقرَّر داشته است برخیزید و شمار سال

 (؟ایمبدانید و ما هر چیزی را به تفصیل بیان کرده

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و  والحمد هلل رب

 سلم تسلیماً.

 ()آیت شب را تاریك گردانیدیم فَمَحَوَْنا آیَةَ اللیْلي  :ابو بصیر از امام

 (5).«همان سیاهی در ماه است» فرمود:

هنگامی که از سیاهی که در ماه است پرسیده   همچنین از امیرالمؤمنین

 :فرمایدهمان سخن حق تعالی است که می» شده، روایت شده است که فرمود:

 فَمَحَوْنَا آیَةَ اللیْلي (آیت شب را تاریك گردانیدیم»).(5)  شب،  نشانهمنظور از

 باشد.روز، خورشید می نشانهماه و 

ای گیرد و خورشید ستارهای است که نورش را از خورشید میماه، سیاره

ی خورشید و ماه، و شب و روز است درخشان. در وجود داشتن دو آیه و نشانه

شان نهان شدن یکی و برآمدن دیگری است، دلیلی روشن بر یك که حاصل

و ما هر چیزی را به ) صيیلًاوَکُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْباشد ی دقیقي منظم میسامانه

 (.ایمتفصیل بیان کرده

                                                
 .582ص  5تفسیر عیاشی: ج  - 5
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باشد. در باطن آیه: خورشید همان حجَّت بر خلق است و ماه وصیَّ او می

ماه. به همین ترتیب در هر   خورشید است و امام علی  بنابراین پیامبر خدا

زمان خورشید عبارت است از حجَّت بر خلق و ماه، وصیَّ او که از حجَّت بر 

گیرد. شب همان تاریکی، ستم و دولت ستمگران است، و روز نیز می خلق بر

 (5).باشدعدل و دولت حق می

 فَمَحَوْنَا آیَةَ اللیْلي (آیت شب را تاریك گردانیدیم): همان ماه  ،شب نشانه

باشد، و تاریك گردانیدن او یعنی ستم و است و او وصی و حجَّت بر خلق نیز می

دارد، و از آنجا که هیچ امری جز به می پوشاند و از او بازتاریکی، حق او را می

گردد، این امر به او سبحان و متعال نسبت امر خداوند سبحان و متعال جاری نمی

گردانید که او شب را ظاهر می نشانه خواستان میداده شده، و اگر خداوند سبح

همین گونه   همان ماه و وصی است؛ کما اینکه اکنون در زمان امام مهدی

                                                
والشمس ی این سخن خدا درباره  اهلل امام جعفر صادق عبد گوید از ابوبصیر میابو -5

 رسول خدا، خورشید»حضرت فرمود:  .سؤال کردم( آن سوگند به آفتاب و روشنی) وضحاها

وَالْقَمَري إيذَا : عرض کردم .....« شان را روشن ساختبرای مردم دین، ی آناست که خدا به وسیله

عرض «. است امیرالمؤمنین، آن»حضرت فرمود:  (.و سوگند به ماه چون از پی آن بر آید) تَلَاهَا

منظور، امام از فرزندان ». فرمود: (کند روشن آن را چون روز به سوگند و) وَ النََّهاري إيذا جَالََّهاکردم: 

شود؛ پس خداوند پرسد و او برای هر که از او بپرسد، آشکار میمی اهللاست، که از رسول فاطمه

 و) إيذَا یَغْشَاهَا وَاللََّیْليعرض کردم:  .وَ النََّهاري إيذا جاَلََّها کنداو چنین حکایت می یسبحان درباره

بر  آنان پیشوایان جور هستند که به جای آل محمد»فرمود:  (.پوشدش فرو چون شب به سوگند

تر بودند، جای گرفتند. پس با برایش شایسته مسند حکومت نشستند و بر آن صندلی که آل محمد

إيذَا  وَاللََّیْلي فرمایدرا پوشانیدند و این سخن حق تعالی است که می ظلم و ستم دین رسول خدا

 .35ص  54بحار االنوار: ج  .«....پوشاندیعنی تاریکی شب، روشنایی روز را می یَغْشَاهَا
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 باشد.می

 ًوَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَاري مُبْصيرَة (و آیت روز را روشن گردانیدیم:)  ،منظور

همگان آشکار باشد، آنگاه که امرش را برای خورشید و حجَّت بر خلق می

آید و مردمان در برابر حقش تسلیم و مطیع سازد و سرها در برابرش فرود میمی

 شوند.می

ْليتَبْتَغُوا فَضْلًا مينْ رَبِّکُم ( تا به طلب رزقی که پروردگارتان مقرَّر داشته است

فضل خداوند سبحان و متعال فضل اخـروی اسـت و ایـن همـان فضـل  :(برخیزید

یعنی با عمـل صـالح همـراه بـا  ليتَبْتَغُوا فَضْلًا مينْ رَبِّکُمْبنابراین  باشد.حقیقی می

و از جمله فضل خداوند، علـم و  .و جهاد پیش روی آن حضرت  امام حجت

ــ ــامبرانش و فرســتادگانش و کت ــد ســبحان و متعــال و پی ــه خداون و  بشمعرفــت ب

های پیشین و حساب روز قیامت، و نیز علم هر چیزی که خداوند های امَّتداستان

 باشد.آن را در کتابش به تفصیل بیان داشته است، می

  َوَكاَن اْلإ ْنَساُن َأْكَثَر َشْيٍم َجَدلالای معنای آیه :57پرسش 

و انسان بیش از هر چیز به ) (5)وَکَانَ الْإينْسَانُ أَکْثَرَ شَیْءٍ جَدَلًا یمعنای آیه

 چیست؟ (خیزدجدل برمی

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 
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 سلم تسلیماً.

تواند به شناخت اسماء اهلل های خدا، انسان بیش از همه میدر میان آفریده

باشد و ها میترین فطرتترین و بزرگسبحان و متعال برسد و فطرت انسان وسیع

 (5)(إن اهلل خلق آدم علی صورته)همان گونه که در حدیث نیز وارد شده است: 

ر آراسته شدن به اسماء خداوند ؛ یعنی انسان ب(خدا آدم را بر صورت خود آفرید)

خلق میان  سبحان سرشته شده است، تا آنجا که او خود به وجه خداوند سبحان در

 های نیکوی او در خلق تبدیل گردد.و نیز اسم

یعنی سخن گفتن به حق و احتجاج با آن علیه  ،در این آیه جَدَلبنابراین 

 (5).باشدمی  نیز علی بن ابی طالب انساناهل باطل، و 

گوید؛ در حالی که سخن اما هرگاه انسان واژگونه شود، به باطل سخن می

گفتن اهل باطل اگر بر عقل سلیمی که امور را به دور از هوای نفس و تعصب در 

و نادانیي سست و ناپایدار  سفاهتدهد عرضه شود، جز ی ترازو قرار میکفه

 نخواهد بود.

 

                                                
 .4ح  524ص  5کافی: ج  - 5
 ،(یعنی علی بن ابی طالب) وَکَانَ الْإينْسَانُ ».... کند: روایت می ابن شهر آشوب از پیامبر -5

أَکْثَرَ شَیْءٍ جَدَلًا ،254ص  5مناقب آل ابی طالب: ج «. حق و درستی گو بهیعنی سخن. 
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َمام ا َقاَل َوِمن َقاَل إ نِّي َجاِعُلَك ِللْناس  إ ی معنای آیه :58پرسش 

 ..ُذرأْيِتي.

وَإيذي ابْتَلَى إيبْرَاهيیمَ رَبَهُ بيکَليمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إينِّی جَاعيلُكَ ليلنَّاسي إيمَامًا ی در آیه

چون پروردگار ابراهیم او را  و) (5)قَالَ وَمين ذُرِّیَّتيی قَالَ الَ یَنَالُ عَهْديی الظَّاليميینَ

به کلماتی بیازمود و ابراهیم آن کارها را به تمامی به انجام رسانید، خدا گفت: 

من تو را پیشوای مردم گردانیدم. گفت: فرزندانم را هم؟ گفت: پیمان من 

و از ) وَمين ذُرِّیَّتيی حضرت ابراهیم فرمودهمعنای  (کاران را دربرنگیردستم

گویند درست است که چیست؟ و آیا طبق آنچه برخی علما می (فرزندان من

از آن جهت این مطلب را بر زبان آورد که نگران فرزندان  حضرت ابراهیم

 خود بود؟

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

ها را شکست، و در سن جوانی تبر را برداشت و بت ابراهیموقتی حضرت 

نمرود و علمای گمراه او را در آتش افکندند، خداوند سبحان و متعال بدون 

تقاضا کند او را پاداش داد به این صورت که انبیای پس از او را  اینکه ابراهیم

دعوت الهی خود را ادامه داد، و هنگامی که  قرار داد. سپس ابراهیم شاز نسل
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در امتحان و ابتال  خداوند سبحان و متعال او را با کلماتی بیازمود و ابراهیم

من تو را ) إينِّی جَاعيلُكَ ليلنَّاسي إيمَامًاپیروز شد، حق تعالی خطاب به او فرمود: 

 .(پیشوای مردم گردانیدم

ی انبیا و فرستادگان به آن رفیع است که همهجایگاه امامتي الهی، جایگاهی بس 

از خداوند سبحان و متعال این تقاضا را   دست نیافتند. در اینجا ابراهیم

یعنی آیا در پیامبرانی که  ؛(و از فرزندان من؟) وَمين ذُرِّیَّتيیدرخواست نمود: 

فرماید: شود؟ حق تعالی مییافت می (امام)ای نیز ها بشارت دادهتر مرا به آنپیش

 َالَ یَنَالُ عَهْديی الظَّاليميین (گیردکاران را دربرنمیعهد من ستم)یعنی  ؛

 و ستم پیامبران مانند ستم سایرین نیست بلکه از جنس کاران از پیامبرانستم

 (کارهای نیك خوبان، گناه مقرَّبان است) (5)(حسنات األبرار، سیَّئات المقرَّبین)

باشد؛ یعنی عملکرد آنان به جهت یکسان نبودن میزان معرفت و می

خداوند سبحان را  آنها،  همانندي یکدیگر نیست. هر کدام از شانشناخت

کند؛ بنابراین عبادت آنان با بر حسب میزان معرفت و شناختش عبادت می

 ی حضرت محمدباشد. از همین رو به عنوان مثال سجدهیکدیگر متفاوت می

با عبادت ثقلین  ای از علیاز عبادت ثقلین )جن و انس( برتر است و یا ضربه

 (5).کند)جن و انس( برابری می

موضوعی است آشکار و حق تعالی از آن یاد کرده  و این تمایز میان آنها

                                                
 .82جواهر السنیة حر عاملی: ص  -5
. (کندضربت علی بر عمرو در روز خندق با عبادت جن و انس برابری می)فرماید: می پیامبر -5

 .81ص  4ابن ابی جمهور: ج  اللئالیعوالی 
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وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ هللُ ٱمِّنْهُم مَّن کَلَّمَ  بَعْضٍ عَلَى بَعْضَهُمْ فَضَّلْنَا لرَسُلُٱتيلْكَ است: 

 قْتَتَلَٱهللُ مَا ٱسي وَلَوْ شَآءَ لْقُدُٱ بيرُوحي وَأَیَّدْنَهُ لْبَیِّنَتيٱ مَرْیَمَ بْنَٱوَءَاتَیْنَا عيیسَى  تٍدَرَجَ

ا فَمينْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمينْهُم خْتَلَفُوْٱ وَلَکيني لْبَیِّنَتُٱبَعْديهيم مِّن بَعْدي مَا جَآءَتْهُمُ  مين لَّذيینَٱ

بعضی از این ) (5)هللَ یَفْعَلُ مَا یُريیدُ ٱ کينَّ ا وَلَقْتَتَلُوْٱهللُ مَا ٱمَّن کَفَرَ وَلَوْ شَآءَ 

فرستادگان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. خدا با بعضی سخن گفت و بعضی را 

دیم و او را با روح القدس ها دابه درجاتی برافراشت و به عیسی بن مریم معجزه

آنها بودند، پس از آنکه  خواست مردمی که پس ازیاری کردیم و اگر خدا می

کردند؛ ولی آنان اختالف ها بر آنان آشکار شده بود، با یکدیگر قتال نمیحجت

خواست با هم ای کافر شدند و اگر خدا میای مؤمن بودند و پارهکردند: پاره

 (.کندخدا هر چه خواهد میکردند؛ ولی قتال نمی

به انجام یك کار مکلَّف  و حضرت محمد بنابراین اگر یونس پیامبر

به مانند انجام آن کار توس   شوند، انجام دادن آن عمل توس  یونس

در انجام آن عمل نسبت به  نیست و این کوتاهی یونس حضرت محمد

؛ چرا که دهد ظلمی است از سوی یونسانجام می آنچه حضرت محمد

یابی به جایگاه عظیمی که انسان برای رسیدن به آن این کوتاهی، او را از دست

کاری وجود ای از این نوع ستمدارد. به این ترتیب مرتبهسرشته شده است، بازمی

باید از آن گذر کنند تا به  از نسل ابراهیم  دارد که انبیا و فرستادگان

الَ یَنَالُ عَهْديی فرماید: ل گردند و از همین رو حق تعالی میئی امامت نامرتبه

یعنی ای ابراهیم! تمام پیامبران از  (؛کاران را دربرنگیردپیمان من ستم) الظَّاليميینَ
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شوند بلکه فق  کسانی از انبیا و فرستادگان از ل نمیئنسل تو به مقام امامت نا

رسند که از این ظلم گذر کنند و به این مرتبه ارتقا یابند: فرزندان تو به آن می

ال  نٌّ وَلَّی مُدْبيراً وَ لَمْ یُعَقِّبْ یا مُوسیوَ أَلْقي عَصا َ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزَ کَأَنَّها جَا

إيالَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإينِّی  * تَخَفْ إينِّی ال یَخافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ

جنبد، عصایت را بیفکن. چون دیدش که همانند ماری می) (5)غَفُورٌ رَحیمٌ 

گریزان بازگشت و به عقب ننگریست. ای موسی، مترس که فرستادگان نباید در 

حضور من بترسند * مگر کسی که ستمی کرده باشد و سپس پس از بدکاری، 

  .(ی مهربانمنیکوکار شود؛ چرا که من آمرزنده

 :فرمایداشاره می از نسل ابراهیمحق تعالی در قرآن به برخی ائمه 

وَ اضْمُمْ یَدَ َ : فرمایداست. حق تعالی می ی آنها حضرت موسیاز جمله

در بغل دست خویش ) (5)جَناحيكَ تَخْرُجْ بَیْضاءَ مينْ غَیْري سُوءٍ آیَةً أُخْری إيلی

یعنی خالی از هر گونه  ؛(هیچ عیبی، سفید بیرون آید، این هم آیتی دیگرکن، بی

دهد، و دست سفید به عدالت تمام و گیرد و میظلم و ستم. انسان با دست می

 کمال انسان با مردم و با خداوند سبحان و متعال اشاره دارد. بنابراین موسی

لی، پا  و طاهر نموده است، همان طور ای عاخودش را از ظلم و ستم در مرتبه

إيالَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإينِّی غَفُورٌ شود: که در این آیه اشاره می

مگر کسی که ستمی کرده باشد و سپس پس از بدکاری، نیکوکار ) (2)رَحیمٌ 
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 (.ی مهربانمشود؛ چرا که من آمرزنده

چنین  است. حق تعالی از حضرت عیسی ی آنها حضرت عیسیو از جمله

سالم ) (5)وَالسَّلَامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُليدتَ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّاخبر داده است: 

میرم و روزی که دیگر بار زنده من، روزی که زاده شدم و روزی که می بر

به جایگاه امامت دست یافته است، و او به  یعنی عیسی ؛(شومبرانگیخته می

 بخشد.خودش و مردم امان می

ی امامت دست نیافتند اشاره کرده و خداوند متعال به کسانی از آنها که به مرتبه

وَسَلَامٌ عَلَیْهي یَوْمَ وُليدَ وَیَوْمَ فرماید: . حق تعالی میاست؛ مانند حضرت یحیی

میرد و سالم بر او، روزی که زاده شد و روزی که می) (5)یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا

یعنی او به جایگاه امامت دست  ؛(شودروزی که دیگر بار زنده برانگیخته می

بلکه او فق  راه را برای حضرت نیافته تا به مردم و خودش امان بخشد، 

  .آماده و مردم را به سوی او راهنمایی نمود عیسی

نگران فرزندان خود بود،  گویند حضرت ابراهیماما این سخن برخی که می

 امامت را برای آنها اگر مقصودشان این است که آن حضرت

و نه بر  نه بر دنیا حری  بود خواسته، اینچنین نیست؛ چرا که ابراهیممی

آخرت، بلکه فق  بر رضایت خداوند سبحان و متعال حرص داشت، و دعای 

شان فق  برای فرزندان صالح برای فرزندانشان، پیامبران و حضرت ابراهیم

  ، نوح. پیش از ابراهیمآنهابوده آن هم پس از آگاهی یافتن از صالحیت 

                                                
 .22مریم:  - 5
 .51مریم:  -5
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بود که پس از آنکه خداوند پسرش را لعنت نمود و پس از آنکه دانست او از راه 

 راست منحرف شده و از اهل آتش است، او هم فرزندش را لعنت کرد. 

نگران فرزندان خود باشند  یا پیامبران  چنین نبوده که حضرت ابراهیم این

د، آنها گرفتار باشند که اگر چنین بوشان میبه این جهت که آنها فرزندان

بودند )که هرگز ی باالیی از خودپسندی و انحراف از صراط مستقیم میدرجه

باشند. حضرت ابراهیم و باشد!( و حال آنکه آنها برترین خلق خدا میچنین نمی

فق  نگرانیي فرزندان صالح خود را در دل داشتند؛ چرا که از صالح  پیامبران

که این فرزندان صالح، جانشینان آنها در دعوت به دانستند آنها باخبر بودند و می

سوی خداوند سبحان و متعال و کشیدن بار رنج و سختی و آزار از سوی مردم در 

 ی خداوند سبحان و متعال در زمینش خواهند بود. راه گسترش توحید و کلمه

نگران فرزندان صالح خود بودند؛ چرا که آنها  و انبیا بنابراین ابراهیم

باشند. بین این دو شان مییای خداوند سبحان بودند و نه از این رو که فرزنداناول

تفاوتی بسیار زیاد وجود دارد؛ مانند تفاوت میان حبَّ خدای سبحان و حبَّ دنیا 

 در قلب نیکوکار و بدکردار.

 

 اْلُمَقرَُّبوَن... ُأْوَلِ َكفرماید میحق تعالی  :51پرسش 

ثُلََّةٌ ميَّنَ الْأَوََّليینَ  *فيی جَنََّاتي النََّعيیمي  *أُوْلَئيكَ الْمُقَرََّبُونَ  فرماید:حق تعالی می



 .......تفسیر قرآن قائم آل حممد .................... 022
* گروهی از  های پر نعمت* در بهشت انداینان مقرَّبان) (5)وَقَليیلٌ ميَّنَ الْآخيريینَ  *

مقرَّبان چه کسانی هستند؟  .(اندها که از پيی آمدهپیشینیان * و اندکی از آن

اند چطور؟ و چرا از پشینیان، گروهی، و اند؟ کسانی که از پيی آمدهکیانپیشینیان 

 از آخيرین اند ؟!

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

، یا انسان کاملي  ی علی بن ابی طالباند از هفتاد هزار شیعهمقرَّبان عبارت

و شماری   (5) ها برخی انبیا و فرستادگان و ائمهیاد شده در قرآن و در میان آن

مانند سلمان و مالك اشتر و سیصد و سیزده   اند  از امَّت حضرت محمد

 (2).وجود دارد  یار امام مهدی

                                                
 .54الی  55واقعه:  - 5
فرمود: « باشدو از شیعیان او، ابراهیم می»باشد: می ی احادیث این سخن امام صادقاز جمله -5

مشارق انوار یقین ـ حافظ رجب «. ابراهیم از شیعیان علی بود هر چند انبیا از شیعیان او )ابراهیم( بودند»

 .588برسی: ص 
حساب وارد آید ظاهراً این هفتاد هزار نفر کسانی هستند که بیدر روایتی که در ادامه می -2

 شوند:بهشت می

فرماید: ی ثمالی میروایت شده است: شنیدم به ابو حمزه از عبد الرحمن بن کثیر از ابو عبد اهلل

آیا »فرمود:  حمزه عرض کرد: بله. امام ابو« ؟ای ابا حمزه! آیا عموی مرا دیدی که شبی خارج شد»

ابو حمزه گفت: مسجد سهیل کجاست؟ شاید منظورتان مسجد سهله « ؟در مسجد سهیل نماز گزارد
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و  ءانبیا ها تعداد زیادی ازهای پیشین و در میان آناند از امَّتعبارت پیشینیان

ها بسیاری از مقرَّبان جای هزار پیامبرند؛ در آن 554ها باشند و آنفرستادگان می

 گیرند.می

ها و در میان آن  اند از امَّت حضرت محمدپسینیان )آخيرون( عبارت

باشد های پیشین میها بسیار کمتر از امَّتگروهی از مقرَّبان هستند ولی تعداد آن

 دهند.را انبیا و فرستادگان تشکیل میها ی آنکه بخش عمده

باشند با های پیشین که همان انبیا و فرستادگان میاگر تعداد مقرَّبان از امَّت

ها با باشند و از همین رو از آنشمار میتعداد فرزندان آدم قیاس شود، اند 

ها هزار نفر در تعبیر شده است، این عده، ده (جماعت اند ) ثُلَّةٌ عبارت 

 باشند!مقایسه با میلیاردها انسان می

نسبت به این جماعت اند  از   اما تعداد مقرَّبان از امَّت حضرت محمد

های پیشین های پیشین، اند  است؛ اینان صدها نفر نسبت به مقرَّبان از امَّتامَّت

 باشند!رسیدند، میا نفر از نوع بشر میها هزار نفر در برابر میلیاردهکه به ده

                                                                                                          
اگر کسی در آن دو رکعت نماز بخواند و به خدا پناه ببرد خدا »و فرمود: « بله»فرمود:  است؟ امام

ادرم به فدایتان! آیا همین مسجد سهله؟ فرمود: ابو حمزه عرض کرد: پدر و م«. دهدیکسال پناهش می

ادریس  یاست که از آن به سمت عمالقه خارج شد و در آن خانه ابراهیم یآری! در آن، خانه»

وجود  همه پیامبران خضرا است که در آن، صورت یکرد و در آن صخرهبود که در آن خیاطی می

انبیا را از آن آفرید و معراج در آن است و محل  یدارد و زیر آن صخره، خاکی است که خدا همه

باشد، در آن در صور دمیده جدایی، قسمتی از آن است و این مسجد محل عبور مردم و در کوفه می

«. شونددون حساب وارد بهشت میشود و محشر به سوی آن است و از کنار آن هفتاد هزار نفر بمی

 .28و  23ص  1تهذیب االحکام: ج 
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هستند که در این حالت،   و نیز مقرَّبان، شیعیان پیامبر خدا حضرت محمد

ها است. آن حضرت به همراه در میان آن  رهبر و سرورشان حضرت علی

 باشند.می قَليیلٌ ميَّنَ الْآخيريینَ ی خاصَّش همان این گروه شیعه

 

  .اهلُل َغاِلٌب َعَلی َأْمر ِه..َو :فرمایدمیحق تعالی  :11پرسش 

وَاهللُ غَاليبٌ عَلَی أَمْريهي وَلَـکينَّ أَکْثَرَ النَّاسي الَ  معنای این آیه چیست؟

 (. دانندو خدا بر کار خویش غالب است، ولی بیشتر مردم نمی)(5 )یَعْلَمُونَ 

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و والحمد هلل رب 

 سلم تسلیماً.

آن یعنی خداوند سبحان و متعال بر امر مُهَیمين و مسلَّ  است و هر طور بخواهد

عالم جسمانی و روحانی را به سوی غایتی تعالی و  ه. او سبحانرا جهت می دهد

غرضی که خلق را به خاطر آن  خواهد و به سویکه خود او سبحان و متعال می

و   ی پیامبر خدا یوسفدهد. به عنوان مثال در قصهآفریده است، سوق می

در چاه انداخته، سپس فروخته شد و به حقارتي بندگی   آنچه بر او رفت، او

عفتی و هتك حرمت متهم گردید، پس از آن به زندان مبتال گشت، سپس به بی

افکنده و در نهایت، عزیز مصر شد و سببی برای سکنی گزیدن بنی اسرائیل در 

                                                
 .55: یوسف - 5
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)قائم آل ابراهیم(  مصر و هر آنچه به دنبال این سکنی گزیدن از بعثت موسی

 رو شدنش با فرعون مصر صورت پذیرفت، گردید.ر مصر و روبهد

پیش آمد،  ی این حوادث و ابتالءهایی که برای حضرت یوسفدر همه

داد؛ ولی خواست این اتفاقات رخ نمیغالب و مسلَّ  بود و اگر نمی ،خدا بر کار

ای از این حوادث به سبب شیطان یا خواست که اتفاق افتد و بخش عمده او

ی او صورت گرفت، ولی خداوند سبحان و متعال مکر شیطان را به سوی وسهوس

، (و مکرشان نیز از میان برود) (5)وَمَکْرُ أُوْلَئيكَ هُوَ یَبُورُ  گرداندخودش بازمی

 َضَعيیفًا کَانَ لشَّیْطَانيٱإينَّ کَیْد(5) (که مکر شیطان ناچیز است.) 

از زندان و  به بهترین حال تبدیل شد و او  وضعیت ناگوار یوسف

ی حقارت بندگی به آزادی و پادشاهی رسید. باری! خداوند سبحان تبدیل کننده

 باشد. سیئات به حسنات می

های فراوانی از سوی شیطان و لشکریانش از هر چند در مسیر عام، دخالت

حاصل آن را انس و جن وجود دارد ولی خداوند سبحان و متعال نتیجه و 

و ) ))2وَالعاقيبَةُ ليلمُتََّقینَدهد ی خودش قرار میاساس خواست و اراده بر

و هر کس یقین کند که خدا بر امرش  (پرهیزگاران است سرانجام نیك از آني

غالب است دیگر نگران نازل شدن بال نخواهد بود تا آنجا که با شکرگزاری به 

 آورد.میدرگاه خداوند سبحان و متعال روی 

                                                
 .55فاطر:  -5
 .31نسا:  - 5
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و گرفتاری عظیم او   اگر بخواهی برای شما مثال دومی از حضرت ایوب

رو نشد مگر با شکر و امتنان از خداوند سبحان و زنم. آن حضرت با بال روبهرا می

ارْکُضْ بيريجْليكَ هذا مُغْتَسَلٌ باريدٌ  متعال، پس عاقبتش خیر دنیا و آخرت گردید:

پایت را بر زمین بکوب، این آبی است برای شست و شو و این ) (5)وَ شَرابٌ

 .(آبی است سرد برای آشامیدن

وَاهللُ غَاليبٌ عَلَی أَمْريهي وَلَکينَّ فرجام نیکو از آني پرهیزگاران است و این آیه 

و خدا بر کار خویش غالب است، ولی بیشتر مردم ) (5)یَعْلَمُونَ أَکْثَرَ النَّاسي الَ 

 های خویش بیاویزند.باید شعاری باشد که اهل یقین آن بر گردن (دانندنمی

 

وِق  :فرمایـــدحــــق تعــــالی می :11پرســـش  ح ا ب الســــُّ َفَدِفــــَق َمســــْ

  َواْلَ.ْعَناِق

فَطَفيقَ مَسْحًا بيالسَوقي رُدَوهَا عَلَیَّ  در این سخن  سلیمان حضرت

ها و به دست کشیدن بر ساق آن را نزد من بازگردانید. پس شروع) (2)وَالْأَعْنَاقي 

گویند درخواست او چه چیزی درخواست کرده است؟ برخی می (ها نمودگردن

ها بازگردانیدن خورشید بوده است و برخی آن را بازگردانیدن و کشتن اسب

 اند.دانسته

                                                
 .45ص:  - 5
 .55یوسف:  - 5
 .22ص:  - 2
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 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و  والحمد هلل

 سلم تسلیماً.

از فرشتگان موکَّل بر خورشید درخواست کرد که حضرت سلیمان

، به وس  شخورشید را به امری از خداوند سبحان و متعال پس از پنهان شدن

نماز عصر را پس از قضا شدنش به جا آورد؛ زیرا او به آسمان بازگردانند تا او 

 (5).ها برای جهاد مشغول شده بودمهیاسازی اسب

                                                
ای ابن عباس! در این مورد چه »در خصوص این آیه سوال کردم، فرمود:  طبرسی: از علی -5

سازی اسبان مشغول گوید: سلیمان به آمادهعرض کردم: شنیدم که کعب می« ؟چیزی به تو رسیده است

، و چهل اسب ها رایعنی اسبشد تا آنجا که نمازش فوت گردید. پس گفت: آنها را به من بازگردانید 

 ؛هایشان را برید. آنها را کشت و خداوند سلطنتش را چهل روز از او گرفتو با شمشیر پاها و گردن بود

کعب دروغ گفته است. سلیمان در آن »فرمود:  ها به آنها ظلم کرده بود. علیچرا که با کشتن اسب

خواست با دشمن پیکار کند، تا آنجا که خورشید در ها مشغول شد چرا که میسازی اسبروز به آماده

فت: آن را به ی موکل بر خورشید گحجاب پنهان گردید. پس سلیمان به امر خداوند متعال به مالئکه

کنند و فرمان به من بازگردانید. خورشید بازگشت و نماز عصر را در وقتش به جا آورد. انبیا ظلم نمی

 .211ص  8مجمع البیان: ج «. باشنددهند چرا که آنها معصوم و پا  میظلم و ستم نیز نمی

بر سلیمان بن  هاای از اسبعصر هنگامی گلَّه»روایت شده است که فرمود:  از امام صادق 

عرضه شد و او به کار آنها مشغول شد تا آنجا که خورشید در حجاب پنهان گردید. به  داوود 

مالئکه گفت: خورشید را به من بازگردانید تا نمازم را در وقتش به جا آورم. به او بازگردانیده شد. 

و نمازشان فوت شده  هایش و گردنش دست کشید و به یارانش که همراهش بودندبرخاست و به ساق

بود نیز به چنین چیزی فرمان داد. این عمل، وضوی آنها برای نمازشان بود. سپس برخاست و نماز 

خواند. هنگامی که فارغ شد، خورشید غایب شد و ستارگان بیرون آمدند. این سخن خداوند متعال 
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  َوَلَقْد َفَتْنا ُسَلْيَماَن....فرماید حق تعالی می :12پرسش 

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمَانَ وَأَلْقَیْنَا عَلَى کُرْسيیِّهي  معنای این سخن حق تعالی چیست؟

قَالَ رَبِّ اغْفيرْ ليی وَهَبْ ليی مُلْکًا لَّا یَنبَغيی ليأَحَدٍ مِّنْ بَعْديی إينَّكَ  *جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ 

ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی را افکندیم و او ) (5)أَنتَ الْوَهَّابُ 

به خدا آورد * گفت: ای پروردگار من! مرا بیامرز و مرا ملکی عطا کن که روی 

 (.ایپس از من کسی سزاوار آن نباشد که تو بسیار بخشاینده

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

مورد امتحان قرار دادیم و این آزمایش در تعیین برتری  یعنی ما سلیمان را

جهاد را بر نماز مقدَّم   یعنی جهاد و نماز بود. سلیمان ،دادن میان دو عبادت

داشت تا آنکه وقت نماز از دست رفت. پس به فرشتگان رو کرد و آنها به اذن 

                                                                                                          
 یَادُالجي الصَّافينَاتُ بيالْعَشى عَلَیْهي عُريضَ إيذْ * أَوَّابٌ إينَّهُ الْعَبْدُ نيعْمَ سُلَیْمَانَ ليدَاوُدَ وَهَبْنَا وَ: فرمایداست که می

 وَ  بيالسَوقي مَْسحَا فَطَفيقَعلی  رُدَوهَا * بيالحيجَابي َتوَارَتْ حَتىَ ذيکري رَبی عَن الَخیري حُبَّ أَْحبَبْتُاينَّی  فَقَالَ *

داشت *  خدا به همواره روی و بود نیکویی یبنده چه کردیم. عطا داوود به را و سلیمان) الْأَعْنَاقي

 این دوستی من: کردند * گفت عرضه او به بودند ایستاده که را تیزرو اسبان عصر هنگام به که آنگاه

 پس بازگردانید. من نزد را شد * آن پوشیده پرده خورشید در تا برگزیدم پروردگارم یاد بر را اسبان

 .552و  555ص  5من ال یحضره الفقیه: ج «. (نمود هاگردن و هابر ساقدست کشیدن  شروع به
 .21و  24ص:  -5
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گذشته  پس از آنکه زمان نماز عصر  خدا خورشید را بازگردانیدند و سلیمان

بود و خورشید پنهان شده بود، نماز عصر را به جای آورد؛ چرا که وی مشغول 

  (5).آماده شدن برای جهاد در راه خدا بود

فرو فرستاد   ی فرقان را بر سلیمانسپس خداوند سبحان و متعال فرشته

وَأَلْقَیْنَا عَلَى کُرْسيیِّهي جَسَدًا (و بر تخت او جسدی را افکندیم)  )تا فاضل )برتر

شناسد. این فرشته  را از مفضول )آنکه برتری داده شده( و مقدَّم را از مؤخَّر باز

کتابی بود که در آن، حقَّی که خداوند سبحان و متعال اراده کرده است نوشته »

دانست که  ،پس از نازل شدن فرقان بر او  بنابراین حضرت سلیمان«. شده بود

و او روی به خدا ) ثُمَّ أَنَابَ ماز خطا کرده است با مقدَّم شمردن جهاد بر ن

قَالَ رَبِّ اغْفيرْ ليی وَهَبْ ليی و از خداوند سبحان درخواست آمرزش کرد:  (آورد

گفت: ای پروردگار من! مرا ) مُلْکًا لَّا یَنبَغيی ليأَحَدٍ مِّنْ بَعْديی إينَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ 

بیامرز و مرا ملکی عطا کن که پس از من کسی سزاوار آن نباشد که تو بسیار 

                                                
طور که معمول و اینکه در چه خصوصی بوده است، همان در مورد ابتال و آزمون سلیمان -5

باشد، نظرات بسیاری وجود دارد. از بیماری تا به دنیا آمدن مفسران در مورد اغلب آیات قرآن کریم می

شود، و دیگری ابتالی او را هفتاد و افتادن آن بر تختش دیده می  جسد فرزندی بدون روح برای او

داند. نفر چهارم کند، میدر یك شب آن گونه که ابو هریره روایت می مرتبه طواف او گرد زنانش

باشد و ... سایر موارد. از ایشان تعجبی می ـ قایل به تصور شیطانی به صورت اوهمانند واحدیـ

ـ پس از منظورم از کسانی است که از هر دو گروه ادعای تفسیر قرآن را دارند، بی هیچ تفاوتینیست ـ

باشد حتی اگر آنگونه نامیده نشوند. این گونه است در نظر روش استوار از نظر ایشان می اینکه این

 الرَّاسيخُونَ فيی الْعيلْمي وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إيالَّ اهللُ وَ کنند: حالی که آنها این سخن حق تعالی را قرائت می

)آل عمران: ( اندکرده استوار دانش در قدم که آنان و داند،نمی خداوند جز را آن تأویل که حالی در)

 باشد؟!(. حال به گمان آنها چه کسی از استواران در علم می3

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=7
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 (.ایبخشاینده

درخواست کرد که پادشاهی بنی اسراییل در فرزندان او باشد و  سلیمان 

 همراه با نبوَّت بود. بنابراین سلیمان  پادشاهی در بنی اسراییل پس از داوود

 کشند از نسل او باشند خواست کسانی که بار یاری دین خدا را بر دوش می

تا گامی برای او در یاری دادن دین خدا به همراه ایشان باشد، به خصوص همراه 

( از  خواست که او )عیسی  . سلیمانبا قائم آل یعقوب یعنی عیسی

ن سلیمان است ـ از فرزندامادر عیسیـ  فرزندانش باشد و در عمل، مریم

ترین مُلك و پادشاهی در بنی اسراییل بزرگ  و مُلك و پادشاهی عیسی

 باشد؛ مُلکی که به آن وعده داده شده بودند و منتظرش بودند. می

 إنَّكَ  بَعْدی منْ  لَأحَدٍ یَنْبَغی ال مُلْکًا وَ هَبْ لی : پس این سخن سلیمان

که پس از من کسی سزاوار آن نباشد که تو و مرا ملکی عطا کن ) الْوَهَّابُ أنْتَ

یعنی پادشاهی یهود؛ یعنی اینکه از فرزندانش باشد و به طور  (ایبسیار بخشاینده

در یهود،   ؛ چرا که همانندی برای پادشاهی عیسیخاص، حضرت عیسی

 است که منتظرش بودند. پس سلیمان  وجود ندارد. او همان قائم آل یعقوب

 اه یهود یعنی عیسیخواست که پادش   از فرزندانش باشد؛ بنابراین شایسته

که   ، همانند عیسی نیست در فرزندان شخ  دیگری غیر از سلیمان

همتا و مشابهی   پادشاه حقیقی یهود است، وجود داشته باشد؛ چرا که عیسی

 اسراییل ندارد.  در بنی

چه بسا برخی غافالن از حقیقت چنین گمان کنند که پادشاهی خداوند 

سبحان و متعال در این دنیا محقق شود، و این باطل است؛ چرا که پادشاهی 
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پس  (5)نیست.فرعون و نمرود و امثال آنان جز پادشاهی شیطان و حاکمیت 

کند میاش را به هر کدام از بندگان صالحش که بخواهد عطا پادشاهی ،خداوند

 تد بلکه آنچه در طول مسیر انسانیَّ رانَو الزم نیست که آن شخ  حتماً حُکم بي

، غالباً کسی که خداوند به عنوان پادشاه رخ دادهسرکش و متمرَّد بر آفریدگارش 

 أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلىفرماید: منصوب کرده، حکم نرانده است. حق تعالی می

ضْليهي فَقَدْ آتَیْنا آل إيبْراهیمَ الْکيتابَ وَ الْحيکْمَةَ وَ آتَیْناهُمْ مُلْکاً ما آتاهُمُ اهللُ مينْ فَ

یا بر مردم به خاطر نعمتی که خداوند از فضل خویش به آنان ارزانی ) (5)عَظیماً

برند؟ در حالی که ما به خاندان ابراهیم، کتاب و حکمت داشته است، حسد می

کسانی که از آل  بیشتر  اینکه با (؛شان داشتیمارزانیروایی بزرگ دادیم و فرمان

به آنها داده شد بر روی این زمین، خداوند  از طرفمُلك و پادشاهی ابراهیم 

از آنان کشته شدند و از طرف سرکشان مورد  حکمرانی نکردند بلکه شاید برخی

 خشم و ستم قرار گرفتند.

بود، مُلکی بود که خداوند   آن پادشاهی که مورد نظر سلیمان ،بنابراین

ترین و برترین پادشاهی یهود در بنی سبحان و متعال به او بخشید و آن، بزرگ

                                                
در خصوص حاکمیت خداوند در  احمدالحسنجهت کسب اطالعات بیشتر به سخن سید  -5

 مراجعه نمایید.« حاکمیت خدا نه حاکمیت مردم»کتابش 
ما همان »کند که فرمود: روایت می و در خصوص این آیه کلینی از ابو عبد اهلل ؛14نسا:  -5

مان را واجب گردانیده است. انفال برای ما است، پا  گروهی هستیم که خداوند عزَّ و جل طاعت

برای ما است. ما استواران در علم هستیم و ما همان مورد حسادت قرار گرفتگانی هستیم  ی اموالشده

 که نعمتی خاطر به مردم بر یا) فَضْليهي  مينْ  اهللُ آتاهُمُ ما عَلى النَّاسَ یَحْسُدُونَ أَمْ :فرمایدکه خداوند می

 .1ح  581ص  5کافی: ج «. ؟(برنداست، حسد می داشته ارزانی آنان به خویش فضل از خداوند
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یهود یعنی  انتظاراسراییل بود و او به این ترتیب درخواست کرد که پادشاه مورد 

حکم نراند و پادشاه نشد،   ندان او باشد؛ هر چند که عیسیزاز فر  عیسی

نماید  رفعاو  یین شده از سوی خدا بود و خداوند اراده فرمود کهولی او پادشاه تع

پادشاهی و   در حکومت امام مهدیو بازگردد   تا همراه با امام مهدی

 حکومت کند.

 

إ ْن الَّذيَن قاُلوا َربَُّنا اهلُل  :فرمایدحق تعالی می: 13پرسش 

 اْلَمالِئکٌَُُثْم اْسَتقاُموا َتَتَنْزُل َعَلْيه ُم 

نَّ الَّذینَ قالُوا رَبَنَا اهللُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهيمُ إي فرماید:حق تعالی می

بر آنان ) (5)کُنْتُمْ تُوعَدُونَ  بيالْجَنَّةي الَّتیالْمَالئيکَةُ أاَلَّ تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَبْشيرُوا 

که گفتند: پروردگار ما اهلل است، و سپس پایداری ورزیدند، فرشتگان فرود 

آیند که مترسید و غمگین مباشید، شما را به بهشتی که وعده داده بودند می

هستند  شود که گروهی از فرشتگانآیا از این آیه چنین فهمیده می (.بشارت است

 شوند تا بشارتی برای مؤمنان در رؤیا باشند؟که نازل می

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

                                                
 .25فصلت:  -5
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 سلم تسلیماً.

طور است. فرشتگان با رؤیای صالحه آنها را به درستی به طور قطع همین ،بله

دهند؛ چرا که آنها بر شان بشارت میورزی و حُسن عاقبتو استقامت راه و روش

 کنند.دارند و ولیَّ خدا را پیروی میمسیر والیت خدا گام برمی

بشارت است ایشان را ) (5)الدَنْیَا الْحَیَاةي فيیلَهُمُ الْبُشْرَى  و در مورد این آیه:

 (5).«رؤیای صالحه است» فرمود:  پیامبر خدا  (.در زندگانی این دنیا

آمده است که آن حضرت فرمود: مردی   در حدیث از جابر از ابو جعفر

 الْحَیَاةي  فيیلَهُمُ الْبُشْرَى  جل و ی این سخن خداوند عزَّ درباره  از رسول خدا

این » سوال کرد. فرمود: (بشارت است ایشان را در زندگانی این دنیا) الدَنْیَا

بیند و با آن به او در دنیایش بشارت داده مؤمن می رؤیای حسنه است که

 (2).«شودمی

أَال إينَّ أَوْليیاءَ اهللي ال  و اگر در سخن خدا پیش و پس از این آیه تدبَّر کنی:

فيی  لَهُمُ الْبُشْری * الَّذینَ آمَنُوا وَ کانُوا یَتَّقُونَ * خَوْفٌ عَلَیْهيمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ

وَ ال  * تَبْدیلَ ليکَليماتي اهللي ذليكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیمُالْحَیاةي الدَنْیا وَ فيی الْآخيرَةي ال 

آگاه باشید که بر دوستان ) (4)یَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إينَّ الْعيزَّةَ ليلهي جَمیعاً هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ 

                                                
 .14یونس:  - 5
 لَهُمُ ی این سخن حق تعالی درباره از عبادت بن صامت روایت شده است: از رسول خدا -5

منظور »سوال کردم. فرمود:  (ایدنزندگانی این را در  شانیاست ا بشارت) الدَنْیَا الْحَیَاةي فيیالْبُشْرَى 

 .585ص  18بحار االنوار: ج «. شودبیند یا برایش دیده میمؤمن میرؤیای صالحه است که 
 ، رؤیاها و حجَّت برای اهل آن زمان.15ص  8کافی: ج  -2
 .11تا  15یونس:  -4
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شوند * کسانی را که ایمان آوردند و پرهیزگاری یست و غمگین نمیخدا بیمی ن

کردند * بشارت است ایشان را در دنیا و آخرت. کلمات خدا را تبدیلی می

نیست. این است کامیابی بزرگ * سخن آنان تو را محزون نسازد. عزت به تمامی 

 (.از آني خداوند است، او که شنوای دانا است

 آیات:و همچنین در این 

 الْحَیَاةي  فيیلَهُمُ الْبُشْرَى  فرماید:شان میاین کسانی که حق تعالی درباره

بینند که یعنی رؤیایی می (بشارت است ایشان را در زندگانی این دنیا) الدَنْیَا

دهد، در آیات پیشین شان بشارت میآنها را به درست بودن عقیده و حُسن عاقبت

أَال إينَّ  ی خداوند توصیف فرموده استاولیای تقواپیشهحق تعالی آنها را به 

آگاه ) الَّذینَ آمَنُوا وَ کانُوا یَتَّقُونَ * أَوْليیاءَ اهللي ال خَوْفٌ عَلَیْهيمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ

شوند * کسانی را که ایمان باشید که بر دوستان خدا بیمی نیست و غمگین نمی

ها( را دهنده یعنی کسانی که مبشِّرات )بشارت (؛کردندآوردند و پرهیزگاری می

 بینند، اولیای باتقوای خدا هستند.می

را که مؤمنان  شاندهنده به حسن عاقبتبشارتحق تعالی این رؤیاهای 

آورد و این حقَّی است که تغییر و تبدیلی در بینند، کالم خودش به شمار میمی

اولیای باتقوای خودش  ،است که خداوند« از جمله امور غیبی»آن نیست، و این 

کلمات ) ال تَبْدیلَ ليکَليماتي اهللي ذليكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ سازد را بر آن آگاه می

 (.خدا را تبدیلی نیست. این است کامیابی بزرگ

روشن ساخته است کسانی که با انبیا دشمنی  ،خداوند سبحان و متعال

به فرستاده و  هکنند و او سبحانکنند، کالم خدا در عالم رؤیا را تصدیق نمیمی
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 وَ ال مؤمنان دستور داده که از تکذیب رؤیا توس  این عده اندوهنا  نشوند

سخن آنان تو را محزون ) یَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إينَّ الْعيزَّةَ ليلهي جَمیعاً هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ 

چرا که این  (؛نسازد. عزت به تمامی از آني خداوند است، او که شنوای دانا است

کنند بلکه آنها خداوند را تکذیب افراد تنها پیامبر و مؤمنان را تکذیب نمی

قَدْ نَعْلَمُ إينَّهُ لَیَحْزُنُكَ الَّذی  باشند:چرا که آنها منکر آیات خدا میکنند؛ می

دانیم که می)(5 )یَقُولُونَ فَإينَّهُمْ ال یُکَذِّبُونَكَ وَ لکينَّ الظَّاليمینَ بيآیاتي اهللي یَجْحَدُونَ

کنند بلکه این سازد، ولی اینان تنها تو را تکذیب نمیسخنشان تو را اندوهگین می

 (. کنندستمکاران، سخن خداوند را انکار می

بنابراین رؤیا، آیات خدا و کلمات خدا است و میزاني حقَّی است که انسان با 

باشد؛ و کسانی یدارد و بر صراط مستقیم مدر مسیر حق گام برمی در می یابدآن 

را تکذیب   کنند، دشمنان خدایند که انبیا و اوصیاکه رؤیا را انکار می

ولی اینان ) فَإينَّهُمْ ال یُکَذِّبُونَكَ وَ لکينَّ الظَّاليمینَ بيآیاتي اهللي یَجْحَدُونَ  نمایند:می

 (.کنندکنند بلکه این ستمکاران، سخن خداوند را انکار میتنها تو را تکذیب نمی

اند و در آیات پیشین این است که اولیای خدا که ایمان آورده ،قانون الهی 

اند، در این دنیا بشارتی از برای آنان است؛ یعنی آنها حتماً باید تقوا پیشه کرده

شان را به آنها داده شود آنچه را که درستی راه و عقیدهببینند یا به آنها نشان 

شان ی آنها به درستی راهدهندهدهد. کسانی که چیزی را که بشارتبشارت می

ی اولیای خداوند نیستند، و شود، در زمرهبینند یا به آنها نشان داده نمیاست نمی

ی متَّقین نیز به شمار هباشند و در زمراند نیز نمیحتی جزو کسانی که ایمان آورده

                                                
 .22انعام:  -5
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 روند. نمی

ی روزه گرفتن را بیان ی دیگری برویم که فایدهحال اگر به سراغ آیه

یَا أَیَهَا الَّذيینَ آمَنُواْ کُتيبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتيَب عَلَى الَّذيینَ مين قَبْليکُمْ  کند:می

اید، روزه داشتن بر شما مقرَّر شد، ایمان آوردهای کسانی که ) (5)لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ 

 (؛اند مقرَّر شده بود، تا پرهیزگار شویدهمچنان که بر کسانی که پیش از شما بوده

یعنی روزه داشتن بر شما مقرَّر شده است به این امید که پرهیزگار شوید. فرد 

آیات کلمات خدا و »باتقوا از سوی خدای سبحان با میزان الهیي حق که همان 

شود و این کنند، از تقوای خود باخبر میاست و ظالمان اینها را انکار می« خدا

 ای است که از آیات پیشین دریافتیم.همان رؤیای بشارت دهنده

دارد، هایی بر اینکه بر راه مستقیم گام برمیدهندهکسی که بشارت ،بنابراین

تی طبق این آیه، جزو ی متقین نیست و حنبیند و برای او نبینند، در زمره

دارانی که از روزه جز شود، و چه بسیارند روزهداران هم محسوب نمیروزه

کنند، که رؤیا را انکار می کسانیو  (5)برندای نمیگرسنگی و تشنگی بهره

فَإينَّهُمْ ال یُکَذِّبُونَكَ وَ لکينَّ الظَّاليمینَ  شان منکر وجود خداوند است:ارواح

کنند بلکه این ستمکاران، ولی اینان تنها تو را تکذیب نمی) بيآیاتي اهللي یَجْحَدُونَ 

 (.کنندسخن خداوند را انکار می

 

                                                
 .582بقره:  -5
اش، جز دار از روزهی روزهچه بسا بهره»فرماید: بنگرید که می به حدیث رسول خدا -5

 .35ص  5وسایل الشیعه: ج «. خوابی نباشدداری جز بیزندهی شبو چه بسا بهرهگرسنگی و تشنگی 
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َُْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة.... یآیه :14پرسش    َخَلَق

خَلَقَکُمْ مينْ نَفْسٍ وَاحيدَةٍ وَخَلَقَ مينْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  معنای این آیه چیست:

مينْهُمَا ريجَالًا کَثيیرًا وَنيسَاءً وَاتَّقُوا اهللَ الَّذيی تَسَاءَلُونَ بيهي وَالْأَرْحَامَ إينَّ اهللَ کَانَ عَلَیْکُمْ 

شما را از یك نفْس بیافرید و از آن یك نفس همسرش را و از آن دو، ) (5)رَقيیبًا

مردان و زنان بسیار پدید آورد و بترسید از آن خدایی که با سوگند به نام او از 

خواهید و زنهار از خویشاوندان مَبُرید؛ هر آینه خدا مراقب یکدیگر چیزی می

 (.شما است

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

را آفرید، سپس از او، علی و   خداوند سبحان و متعال حضرت محمد

را آفرید، نوری که ظاهرش علی و باطنش فاطمه است، سپس خلق را   فاطمه

 از آن دو بیافرید.

 

                                                
 .5نسا:  -5
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  ..َفاْرج ع  اْلَبَصَر.فرماید حق تعالی می :15پرسش 

 (5)فَارْجيعي الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مين فُطُورٍ  مراد از این سخن حق تعالی چیست؟

 (. بینی؟هایی میپس بار دیگر نظر کن. آیا شکاف)

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

آل محمد االئمة و المهدیین و والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و 

 سلم تسلیماً.

 ٍفُطُور (هاشکاف) هایی است که در آسمان، هنگام ظهور قائمدروازه  

وَفُتيحَتي السََّمَاءُ فَکَانَتْ  فرماید:شود. حق تعالی میبرای فرشتگان گشوده می

فرشتگان و فرود آمدن  )و آسمان شکافته شود؛ پس درهایی باشد( (5)أَبْوَابًا

باشد؛ و در انتهای برای یاری دین حق و دین خداوند سبحان و متعال می ،آسمان

قُلْ أَرَأَیْتُمْ إينْ أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْرًا فَمَن یَأْتيیکُم بيمَاءٍ  ی مُلك آمده است:سوره

بگو: اگر آبتان در زمین فرو رود، چه کسی شما را آب روان خواهد ) (2)مَّعيینٍ

های شما شود و در حوزهیعنی در زمان غیبت، عيلم از شما برداشته می (؛داد؟

حق با علم الهی به  به کننده سپس دعوت (4)،ماندچیزی جز جهل بر جای نمی

                                                
 .2ملك:  -5
 .51نبأ:  - 5
 .25ملك:  - 2
و  یعنی به جهت انکار حق امام مهدی ؛شودپیچیده میروایت شده است که علم، در هم  - 4

خداوندا! »روایت شده است:  یرالمؤمنینگردد. از اموصیَّش توس  مردم، پنهان و بین آنها مخفی می
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  (5).باشدآید و او همان آب روان میسوی شما می

 

 مقصود از سگ اصحا  کهف چیست یا کیست؟ :11پرسش 

چیست یا کیست؟ و  ،سگ اصحاب کهفآیا ممکن است بدانم مقصود از 

ی جمع از اگر یك سگ عادی بوده چرا در این داستان چند بار و بعضاً با صیغه

سَیَقُولُونَ ثَالثَةٌ رابيعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَ یَقُولُونَ خَمْسَةٌ ساديسُهُمْ  او نام برده شده است؟

ثامينُهُمْ کَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّی أَعْلَمُ بيعيدَّتيهيمْ ما  کَلْبُهُمْ رَجْماً بيالْغَیْبي وَ یَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ

                                                                                                          
هایی داشته باشی، حجَّتی پس از حجَّتی بر مخلوقاتت که آنها را به دینت راهبری باید در زمینت حجَّت

کنند و علم تو را به آنها بیاموزند تا در پیروی از اولیای تو پراکنده نگردند... از همین رو، علم در هم 

ای که حفظش کند و روایتش کند یافت نگردد آن گونه که از عالمان شود اگر نگهدارندهپیچیده می

کنند. بارالها! من آگاهم که به طور قطع، تمامی علم می شنوند و ایشان را در آن )علم( تصدیق می

پنهان نگردد و تمامی مواد و مباحثش قطع نگردد و اینکه تو زمینت را از حجَّت خود بر خلقت خالی 

نهان از خلق تا حجَّت تو باطل پیا ظاهر است و فرمانش نبرند یا بیمنا  و  ،حجت که آنگردانی؛ نمی

ند و چه تعدادند؟ اآنان کیان. حال، نگردد و اولیایت پس از آنکه راه را به آنها نمودی، گمراه نشوند

 .221ص  5کافی: ج «. هستندوند ترین مقام نزد خداترین شماره و بزرگآنان دارای کم

آنگاه که علم از پیش »روایت شده است که فرمود:  بن نوح از ابو الحسن سوماز ایوب 

. 245ص  5کافی: ج «. تان برداشته گردد، انتظار فرج و گشایش را از زیر پاهایتان داشته باشیدروی

 توانید به آنها مراجعه نمایید.ها در این خصوص بسیار است که میروایت
قُلْ ی این سخن خداوند عزَّ و جل درباره موسی بن جعفراز علی بن جعفر از برادرش  -5

 شما کسی چه رود، فرو زمین در آبتان اگر: بگو) أَرَأَیْتُمْ إينْ أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوًْرا فَمَن یَأْتيیکُم بيمَاءٍ مَّعيینٍ

گردد، چه کسی تان از شما پنهان آنگاه که امام»روایت شده است که فرمود: ( داد؟ خواهد روان آب را

 .54ح  245ص  5کافی: ج «. امامی جدید خواهد آورد؟
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 (5)اً فیهيمْ إيالَّ ميراءً ظاهيراً وَ ال تَسْتَفْتي فیهيمْ مينْهُمْ أَحَد (5)یَعْلَمُهُمْ إيالَّ قَلیلٌ فَال تُماري

گویند: پنج تن ، سگشان بود و میآنها خواهند گفت: سه تن بودند و چهارمی)

گویند: هفت تن افکنند و می، سگشان بود. تیر به تاریکی میآنها ششمیبودند و 

شان سگشان بود. بگو: پروردگار من به تعداد آنها داناتر است و بودند و هشتمی

ی آنها جز به ظاهر دانند. پس تو دربارهشماري ایشان را جز اند  کسان، نمی

کنم توضیح هش میخوا (.مجادله مکن و در این خصوص از کسی نظر مخواه

 دهید.

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

                                                
باشد و ی علمیه میترین بیماری مُسری در حوزه)جدال و نزاع و لجاجت(: شایع« ميراء» - 5

کند شود که تنها دو کلمه آموخته است و گمان میترین به جَدَل. کسی به این بیماری دچار مینزدیك

سخن « ميراء»ای هستند و از این بیماری در آنها آگاهند. همگان شاهد چنین پدیدهباشد. دانای کل می

باشد که در این صورت حتی اگر گوینده بخشی از گفتن بدون هیچ قطعیت و حجَّت و برهان کامل می

روایت شده  کند. از رسول خداحق و درستی را داشته باشد، ميراء و جدل آن را از او صلب می

شوند: کسی روه هستند که هنگام مالقات خداوند از هر دری که بخواهند وارد بهشت میسه گ»است: 

که خلقش را نیکو گرداند، و کسی که در پنهان و آشکار از خداوند بترسد، و کسی که از ميراء و جدل 

ی که چنین عملی آنها را در ورطه ؛113ص  8وسایل الشیعه: ج «. پرهیز کند حتی اگر حق با او باشد

 دهند نه خداوند را!چرا که آنها خویشتن را یاری می ؛افکندشر  در می
 .55کهف:  -5
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یك سگ عادی نیز بود ولی مهم، خود این   همراه با اصحاب کهف

رانده و بر او تسلَّ  داشته است؛ سگ نیست بلکه مهم آن کسی است که او را می

این توانایی را دارد که بر حیواناتی  ،جن (5).او یکی از جنَّیان به نام قطمیر بود

 . بر آنها تسل  یابد مانند گربه و سگ عارض شود و آنها را براند و

طریق این سگ، توجَّه آنها را به خودش و  خواست از)قطمیر( میاین جن 

جلب  ،شانش بر یاری رسانیدن به آنها پس از ایمان آوردن به دعوتاییتوان

 نماید.

ها را ماالمال از ترس کنند و توانند دلقطمیر از جمله جنَّیانی است که می

وَ کَلْبُهُمْ باسي ٌ  فرماید:های شجاعان را به لرزه درآورند. حق تعالی میقلب

و ) (5)ذيراعَیْهي بيالْوَصیدي لَوي اطَّلَعْتَ عَلَیْهيمْ لَوَلَّیْتَ مينْهُمْ فيراراً وَ لَمُليئْتَ مينْهُمْ رُعْباً 

بود. اگر از حال ایشان آگاه سگشان بر درگاه غار، دو دستش را دراز کرده 

و کسی که باعث  (ترسیدیگشتی و از آنها سخت میشدی گریزان بازمیمی

 شد دل هر کس که به آنها نزدیك شود ماالمال از ترس گردد، همین قطمیريمی

حراست و مراقبت از آنها شد و این جن )قطمیر( یکی از یاران  مسئولبود که 

 باشد.می  قائم

 

                                                
پرسید: ای  آمده است: یك یهودی از امیرالمؤمنین 411در قص  انبیای جزایری ـ ص  -5

ای نیست مگر به خداوند هیچ حول و قوه»به او فرمود:  علی، اسم آن سگ و رنگش چه بود؟ علی

 «.بزرگوار. اما رنگ سگ، ابلقي سیاه، و اسم سگ، قطمیر بودی مرتبه بلند
 .58کهف:  -5
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ـــــالی می :17پرســـــش  ـــــق تع ـــــد: ح ر َقْين  َوَر َّ فرمای َر َّ اْلَمشـــــْ

 اْلَمْغر َبْين 

 (5)رَبَُّ الْمَشْريقَیْني وَرَبَُّ الْمَغْريبَیْني  فرماید:این سخن خدای متعال که می

 به چه معنا است؟( پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب)

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و والحمد هلل رب 

 سلم تسلیماً.

ی )سُرخی( مشرق و سرخی مغرب است. سرخی منظور از این دو، حُمره

 اشاره دارد و سرخی مغربی به خون امام حسین  مشرق به خون حضرت علی

؛ این در خصوص ائمه  باشد.می 

ن که نظیر دییَّمشرق به خون یکی از مه، سرخی  نیَّاما در مورد مهدی

 نیدارد و سرخی مغرب نیز به خون یکی از مهدیَّ هاست اشار  حضرت علی

 که نظیر امام حسین  (5).نمایداست داللت می 

                                                
 .53الرحمن:  -5
رَبَُّ در خصوص این سخن خداوند متعال  از ابو بصیر نقل شده است: از اباعبد اهلل -5

منظور از »سوال کردم. فرمود:  (پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب) الْمَشْريقَیْني وَرَبَُّ الْمَغْريبَیْني 

باشد، و در نظایر می و مغربین، امام حسن و امام حسین  و امیرالمؤمنین مشرقین، رسول خدا

 .244ص  5تفسیر قمی: ج «. آنها نیز جاری و ساری است
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باشند؛ یك مشرق در ائمه و یـك مشـرق در پس اینها، دو مشرق و دو مغرب می

 ن.ین، یك مغرب در ائمه و یك مغرب در مهدیَّیمهدیَّ

 َو قاُلوا اْلَحْمُد ِللِه الَّذ  َصَدَقنا َوْعَدُه....ی آیه: 18پرسش 

الْحَمْدُ ليلهي الَّذی صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ قالُوا فرماید: حق تعالی می

گویند: سپاس خدایی را و می) (5)نَتَبَوَّأُ مينَ الْجَنَّةي حَیْثُ نَشاءُ فَنيعْمَ أَجْرُ الْعاميلینَ 

که هر وعده که به ما داد، راست گردانید؛ آن زمین را به میراث به ما داد و اکنون 

گیریم. عمل کنندگان را چه نیکو مزدی بهشت که بخواهیم مکان میدر هر جای 

 آیا منظور از زمین در این آیه، همان زمین بهشت است؟ (.است

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و  والحمدهلل

 سلم تسلیماً.

برند جانشینان خدا در کسانی که آن را به میراث میزمین، همین زمین است و 

و پیروان آنها و   باشند که عبارتند از اوصیا، انبیا و فرستادگانزمینش می

ی ملکوتی و گانههای ششدر تمام آسمان شانکسانی که با ایشان به مقامات عالی

 یابند.آسمان هفتم کلی ارتقا می

آنها گفتند زمین را به میراث به ما  ،روخداوند مالك زمین است و از همین 

                                                
 .34زمر:  - 5
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داد؛ یعنی ما را در آن جانشین گردانید و جانشینان و خلفای خویش در زمینش 

 قرار داد.

های ملکوتی و بهشت نوری اما منظور از بهشت ذکر شده در این آیه، بهشت

را در هر بهشت ملکوتی و در هر  باشد. بنابراین آنهادر آسمان هفتم می

اند: در هر جای بهشت که نوری، جایگاه صدق است و از همین رو گفتهبهشت 

 اند از:گیریم. بنابراین آیه به دو نعمت اشاره دارد که عبارتبخواهیم مکان می

 .به میراث بردن زمین و اینکه آنها جانشینان خداوند در زمینش هستند 

 که در هر کجا ها مقامی است و نعمت دوم اینکه آنها را در تمام بهشت

 گیرند. بخواهند منزل می

به هم پیوسته و مرتب  هستند؛ چرا که کسی خلیفه و جانشین ، این دو نعمت

شود مگر پس از آنکه عقلش کامل گردد، و عقل او کامل خدا در زمینش نمی

 مگر آنکه به آسمان هفتم کلی )آسمان عقل( ارتقا یابد. (5)گرددنمی

گیرد در حالی که بهشت ساکنان پیشینی نشأت میمیراث بردن، از گذشته 

نداشته که آن را تر  گفته باشند تا انسانی بهشت را از آنها به میراث برد، ولی 

تر ساکنانی از بنی آدم داشته و به این ترتیب پیش پیش ؛زمینی که ما بر آن هستیم

بوده که ی خدا در زمینش، خلیفه و جانشین خدا در زمینش از هر وصی و خلیفه

                                                
خواب خداوند چیزی برتر از عقل بین بندگان تقسیم نفرمود؛ پس »فرمایند: می رسول خدا -5

داری جاهل و اقامت عاقل برتر از حرکت جاهل است و خداوند هیچ نبی و هیچ زندهعاقل، برتر از شب

های امَّتش ای را مبعوث نکرد مگر پس از کامل شدن عقلش و اینکه عقل او برتر از تمامی عقلفرستاده

 .55ص  5کافی: ج «. گردد
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 آن را از او به ارث برده است. 

خواه در هر جای بهشت، پیش در اینجا الزم است در  کنیم که سکونت دل

 باشد، همان طور که همراه با آن نیز هست؛ چرا که آنهااز ارث بردن زمین می

مگر پس از آنکه  ؛خلفای خدا در زمینش نخواهند بود و زمین را ارث نخواند برد

بهشت که بخواهند مکان گیرند؛ یعنی آنها را وجودی در هر در هر کجای 

آسمانی باشد، حتی در آسمان هفتم کلی )آسمان عقل(. پس هیچ پیامبری 

گردد مگر پس از آنکه عقلش کامل گردد؛ یعنی او را مقامی در مبعوث نمی

 آسمان هفتم یا بهشت نوری باشد. 

 َفإ َذا اْنَشقَِّت الْسماُم َفکاَنْت َوْرَدة  َکالدأهان  یآیه : 11پرسش 

قَّتي السَّماءُ فَکانَتْ وَرْدَةً فَإيذَا انْشَ معنای این سخن حق تعالی چیست؟

آنگاه که آسمان شکافته شود، چون روغن گداخته گلگون ) ()5کَالدِّهاني

 (.گردد

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

یعنی خداوند آن را برای (5)،گشوده شودیعنی هنگامی که کتاب )جفر سرخ( 

                                                
 23الرحمن: -5
و در این خصوص روایات بسیاری از  ه سایر ائمهباشد نمی این کتاب مخت  قائم  -5
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مانند طومار  ،که آسمان ندبگشاید، و خداوند سبحان و متعال بیان فرمود قائم

کَطَیِّ السِّجيلِّ یَوْمَ نَطْويی السَّماءَ فرماید: )سجلَّ( است، آنگاه که حق تعالی می

روزی که آسمان ) (5)ليلْکُتُبي کَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا إينَّا کُنَّا فاعيلینَ 

ها در هم پیچیم و چنانکه نخستین بار بیافریدیم، بازش را چون طومار نوشته

چنان خواهیم ی ما است و ما ای است که برآوردنش بر عهدهگردانیم. این وعده

 (.کرد

اراده و مشیت الهی بر نابودی  آسمان شکافته یا گشوده گردد، قائم هرگاه

باشد، حاکم در آن می منحرفین و نیز احکام قیامت صغری را که قائم

 (5)فَیَوْمَئيذٍ ال یُسْئَلُ عَنْ ذَنْبيهي إينْسٌ وَ ال جَانٌّ فرماید: خواند. حق تعالی میمی

یُعْرَفُ و (پس در آن روز از گناه هیچ جن و هیچ آدمی پرسیده نشود)

هاشان مجرمان به نشان چهره) (2)لْأَقْدَامي ٱوَ بيالنَّواصی فَیُؤْخَذُ  بيسيیمَهُمْ لْمُجْريمُونَٱ

                                                                                                          
چه  ،ای رفید»د: نکند که فرموروایت می از جمله آنچه رفید از امام صادق ؛وجود دارد ایشان

کنند. میهای بزرگ خود را در مسجد کوفه نصب حالی خواهی داشت اگر ببینی اصحاب قائم خیمه

آن چیز  :پرسیدم .«شدید خواهد بودعرب که بر کند خارج میجدید را  یآن حضرت چیزسپس 

همان آیا به  ؟کندمیرفتار به چه سیرتی با آنها  :عرض کردم. «و کشتارقتل » :فرمود ؟جدید چیست

 علی ابن ابی طالب ،ای رفید ،خیر» :فرمود ؟با اهل عراق انجام داد که علی ابن ابی طالبروشی 

بر شیعه مسلَّ  بعد از او  نستدامینمود که دست نگه داشتن بود چرا که او جفر سفید عمل  یهسیر هب

داند چرا که میکند عمل میباشد که همان قتل و کشتار میجفر سرخ  روش هقائم بخواهند شد اما 

 .258ص  51ج  :بحار االنوار .«پس از او بر شیعیانش مسلَّ  نخواهند شد
 .554انبیا:  -5
 .21الرحمن: -5
 .45الرحمن: -2
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نیازمند شاهد و  قائم (.شوندشناخته، و از موی جلو سر و پاهایشان گرفته می

خواند ی آسمان میی شکافته شدهبلکه براساس آنچه در صفحه (5)بینه نیست

 (5).راند تا حکم خداوند سبحان را از آن خارج کندحکم می

                                                
کند که برخی ای قضاوت میبه گونه قائم»روایت شده است که فرمودند:  از امام باقر -5

است. پس به سمت  پسندند و آن، قضاوت آدماند، آن را نمیاز یارانش که در کنارش جنگیده

آنان که در کند و گروهی دیگر از زند. سپس برای بار دوم قضاوت میرود و گردنشان را میآنان می

رود و است پس به سمتشان می پسندند و آن قضات داوود صفش جهاد کردند، آن را نمی

است، باز گروهی  کند که قضاوت ابراهیمزند. سپس برای بار سوم قضاوت میرا می هایشانگردن

کند و همه را میپسندند پس به آنان رو از آنان که با شمشیر در راه او جنگیده بودند، قضاوتش را نمی

است که کسی بر او   کند که قضاوت محمدزند. سپس برای بار چهارم قضاوت میگردن می

 .281ص 15بحار االنوار:ج«. کنداعتراض نمی
روایت شده است: در خصوص این سخن خداوند عزَّ و جل  ی دهنی از ابا عبداهللاز معاویه -5

 ُلْأَقْدَاميٱوَ بيالنَّواصی فَیُؤْخَذُ هُمْبيسيیمَ لْمُجْريمُونَٱیُعْرَف (موی از هاشان شناخته، وچهره نشان به مجرمان 

معاویه «. ؟گویندای معاویه! در این مورد چه می»فرمودند:  (شوندگرفته می پاهایشان و سر جلو

هاشان کنند خداوند تبار  و تعالی مجرمان را در روز قیامت با چهرهگوید: عرض کردم: گمان میمی

و »به من فرمودند:  شوند. امامشناسد، پس آنان از موی پیشانی و پا گرفته و در آتش افکنده میمی

باشد که خودش آنها را آفریده چگونه خداوند جبار تبار  و تعالی نیازمند شناخت آن خلقی می

م کند، خداوند ما قیا آنگاه که قائم»عرض کردم: فدایتان گردم! در مورد چیست؟ فرمود: « ؟است

گیرد و سپس با شمشیر سخت بر او نمایاند. پس کافر را با موی پیشانی و پا میها را میچهره یهمه

 .255و  255ص 15 ج االنوار:  بحار  ؛231 الدرجات: ص بصائر«. زندمی
قیام کند، میان مردم به حکم  آنگاه که قائم آل محمد »روایت شده است:  از امام صادق

کند و او به الهامش حکم راند و نیاز به دلیل و بیَّنه ندارد. خداوند به او الهام میحکم می داوود 

 .شناسدها دوست و دشمنش را میسازد و با نشانهگاه میآقوم را به آنچه درونشان است، راند، و هر می

«. (هوشیاران برای ها استعبرت این، در) ليلْمُتَوَسِّمین لَآیاتٍ ذليكَ فی إينَّ :فرمایندحق تعالی می
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ََلُِّمُهْمی آیه :12پرسش    َوإ َذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيه ْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َداباٌْل مأَن اْلَ.ْر   ُت

وَإيذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهيمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضي تُکَلِّمُهُمْ  فرماید:حق تعالی می

)چون سخن بر ایشان محقق گردد، برایشان  (5)ونَأَنَّ النَّاسَ کَانُوا بيآیَاتينَا لَا یُوقينُ

آوریم که با آنان سخن بگوید که این مردم به آیات ای از زمین بیرون میجنبنده

 معنای مورد نظر از این آیه چیست؟آوردند(. ما یقین نمی

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

االئمة و المهدیین و  والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد

 سلم تسلیماً.

به من رسیده است که عامه، این آیه را  عرض کرد: مردی به امام صادق

. سازد()آنها را مجروح می« تجرحهم»کنند یعنی قرائت می« تَکلمهم»به صورت 

خداوند با آنان در آتش جهنم سخن بگوید! این آیه نازل )فرمود:  حضرت

 (5)(.یعنی از کالم« تُکَلِّمُهُمْ » نشده مگر به صورت

 أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضي تُکَلِّمُهُمْ ی در تفسیر آیه و امام رضا

فرمود: ( ای از زمین بیرون می آوریم که با آنان سخن بگویدبرایشان جنبده)

                                                                                                          
 .512و  515ص  5إعالم الوری بإعالم المهدی: ج 

 .85نمل:  -5
 .12ص  12بحار االنوار: ج  -5
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  (5).«است حضرت علی»

دارد او علی و روایاتی وجود دارد که بیان می ؛در این آیه انسان است ،جنبنده

 . حضرت علیصورت می گیرد در رجعت  امر است و این  طالببن ابی

 گوید و مؤمن را از که در رجعت با مردم سخن می (5)ی زمین استجنبنده

قرار دارد و آن  نماید. پیش از رجعت، قیام قائمکافر به آیات الهی جدا می

 گوید(ای که با مردم سخن می)جنبنده (2)تکلم الناس دابةحضرت نیز 

                                                
علی بن ابی طالب « دابة االرض»کنند که منظور از روایات بسیاری وجود دارد که اشاره می -5

 و مدینة المعاجز  12ص  12باشد. به این روایات مراجعه نمایید: بحار االنوار ج و در رجعت می

 و پس از آن و سایر موارد. 15ص  2بحرانی: ج 
ی خداوند به طور خاص جنبنده کنند که علی های اهل بیت عصمت اشاره میروایت -5

ی روایات حدیث ابو بصیر از ابا عبد اهلل جملهباشد. از است، و مهدی اول در این لقب با او شریك می

رسید در حالی که او در   به امیر المؤمنین رسول خدا»باشد که فرمود: می امام صادق 

با پایش او  امسجد خوابیده بود و مقداری شن جمع کرده، سرش را روی آن نهاده بود. رسول خد

ی از یارانش عرض کرد: ای رسول خدا! آیا برخی از ! یکی خداای جنبندهرا تکان داد و سپس فرموند: 

است. او  نه به خدا سوگند. این نام فق  مخصوص او: شویم؟ فرموندما نیز به این اسم نام برده می

وَإيذَا وَقَعَ اْلقَوْلُ عَلَیْهيمْ : ی زمین است که خداوند متعال در کتابش ذکر فرموده استهمان جنبنده

سخن بر ایشان محقق  چون) دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضي تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کَانُوا بيآیَاتيَنا لَا ُیوقينُونَ  أَخْرَجْنَا لَهُمْ

 یقین ما آیات به مردم این که بگوید سخن آنان با که آوریممی بیرون زمین از ایجنبنده برایشان گردد،

ی دقت کنید که ابتدا جنبنده سخن پیامبر . در این42مختصر بصائر الدرجات: ص . (آوردندنمی

دارد و این ی زمین را در آیه بیان میفرمایند و سپس جنبندهذکر می خداوند را مخصوص علی

 باشد.عطف صرفاً برای متفاوت بودن این دو می
ی ی مشرق و جنبندهطلوع کننده»استاد احمد حطاب سخن در باب این مسأله را در کتاب  -2

 اند.ه طور مبسوط بیان کردهب« زمین
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باشد و با رؤیا و مکاشفه در بیداری، ضعف ایمان آنها به آیات حق الهی در می

نماید که مردم در طول نمایاند و برایشان تبیین میمی آنهاها را به ملکوت آسمان

قین ندارند و به رؤیا و مسیر انسانیت بر این زمین، غالباً به آیات ملکوتی خداوند ی

آورند؛ چرا که آنها نگاه خود را به این ها ایمان نمیمکاشفه در ملکوت آسمان

اند و این منتهای دانش آنها بوده است که سراغ زمین و به ماده محدود کرده

ضَلَّ عَنْ ذليكَ مَبْلَغُهُمْ مينَ الْعيلْمي إينَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بيمَنْ روند: ماسوای آن نمی

مُنتَهای دانش آنها همین است. پروردگار تو به ) (5)سَبیليهي وَ هُوَ أَعْلَمُ بيمَني اهْتَدی

 (.افتد داناتر استشود یا به راه هدایت میآن کس که از طریق او گمراه می

و یاران و اصحاب آنها به آیات خدا  در سوی دیگر، انبیا، اوصیا، رسوالن

و این  دارندها ایمان آورند. آنها به رؤیا و مکاشفه در ملکوت آسمانایمان می

باشد که اگر آنها به این های وحی خداوند سبحان و متعال میخود یکی از راه

بودند و از همین رو خداوند سبحان و متعال آنها طریق ایمان نداشتند، پیامبر نمی

قَدْ صَدَّقْتَ الرَؤْیا إينَّا کَذليكَ  * وَ نادَیْناهُ أَنْ یا إيبْراهیمُا ستوده و فرموده است: ر

ما ندایش دادیم: ای ابراهیم! * رؤیا را تصدیق کردی و ما ) (5)الْمُحْسينینَنَجْزيی 

 (.دهیماینچنین نیکوکاران را پاداش می

فَنَفَخْنا فیهي مينْ رُوحينا وَ أَحْصَنَتْ فَرْجَها  وَ مَرْیَمَ ابْنَتَ عيمْرانَ الَّتیفرماید: می

و مریم دختر عمران را که ) (2)صَدَّقَتْ بيکَليماتي رَبِّها وَ کُتُبيهي وَ کانَتْ مينَ الْقانيتینَ 

                                                
 .25نجم:  - 5
 .551و  554صافات:  - 5
 .55تحریم:  - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=37&AID=104
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http://tadabbor.org/?page=quran&SID=66&AID=12
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شرمگاه خویش را از زنا نگه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم و او کلمات 

 (.بود بردارانهایش را تصدیق کرد و او از فرمانپروردگارش و کتاب

نَحْنُ نَقُ َ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَ ي بيما  د:نفرمایی رؤیا میحق تعالی درباره

این قرآن که به با ) (5)أَوْحَیْنا إيلَیْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَ إينْ کُنْتَ مينْ قَبْليهي لَمينَ الْغافيلینَ 

کنیم، که تو پیش از این ایم، بهترین داستان را برایت حکایت میتو وحی کرده

 (.خبران بودیاز بی

را از آن رو که رؤیا را تصدیق کرده، اهیم خداوند، حضرت ابربنابراین 

گوید؛ چرا که او رؤیا را را نیز به همین دلیل مدح می  ستاید و مریممی

را ستوده؛ چون رؤیا را تصدیق و تأویل   تصدیق کرده است. همچنین یوسف

سَبْعي بَقَراتٍ  أَفْتينا فییُوسُفُ أَیَهَا الصِّدِّیقُ فرماید: کرده است. حق تعالی می

سيمانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عيجافٌ وَ سَبْعي سُنْبُالتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ یابيساتٍ لَعَلِّی أَرْجيعُ إيلَی 

گوی! برای ما تعبیر کن ، ای مرد راستای یوسف) ()5النَّاسي لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُونَ 

ی سبز باشد و خورند، و هفت خوشهمیکه هفت گاو فَربه را هفت گاو الغر 

 (.ی خشك دیگر، که من نزد مردم بازگردم، باشد که آگاه گردندهفت خوشه

بینم که بیشتر مردم حقیقت رؤیا را و اینکه وحی از جانب امروز میلی و

و این از آن رو است که نفس  می شوند خداوند سبحان و متعال است، منکر

کند و به او ایمان ندارد ولی آنها متعال را انکار می خبیث آنها، خداوند سبحان و

به خدا و به والیت الهی کافر شدند و در  ،در عالم ذَرَّ آنهادانند. خود، نمی

                                                
 .2یوسف:  - 5
 .41یوسف:  - 5

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=3
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=3
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=3
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ی از اولیای الهی اذعان و اعتراف ننمودند و فق  یهای خود هرگز به هیچ ولدل

ایند تا خداوند خداوند کاری کرده که آنها با زبان خود به بخشی از حق اقرار نم

  (5).به این وسیله، از اولیای خود دفع شر نماید

و با پیامبران و  (5)ی بندگانشراهی است که خداوند با آن، با همه، رؤیا

گوید. فرستادگانش، و با دوستان و دشمنانش، چه مؤمن و چه کافر سخن می

 خداوند به فرعون مصر که کافر بود، رؤیایی وحی کرد که حضرت یوسف

سَبْعَ  وَ قالَ الْمَليكُ إينِّی أَریبا استفاده از آن، اقتصاد حکومت را بنیان نهاد: 

یَهَا الْمَلَأُ بَقَراتٍ سيمانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عيجافٌ وَ سَبْعَ سُنْبُالتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ یابيساتٍ یا أَ

پادشاه گفت: در خواب هفت گاو )(2 )تَعْبُرُونَ  رُءْیایَ إينْ کُنْتُمْ ليلرَءْیا فی أَفْتُونی

ی سبز دیدم و خورند و هفت خوشهام که آنها را هفت گاو الغر میفربه را دیده

                                                
هایی را خداوند گروه»توجَّه نمایید: .... سپس فرمود:  به حدیث وارد شده از امام صادق -5

کردیم و آنها از آن بیزار شدند و  برای جهنم و آتش آفرید. به ما امر فرمود آنها را تبلیغ کنیم و ما چنین

گردان گردید و آن را به ما بازگردانیدند، تحمَّلش نکردند و تکذیبش نمودند و گفتند هاشان رویقلب

هایشان مُهر زد و از یادشان بزدود. سپس خداوند زبان آنها را به گو. پس خداوند بر قلبساحر دروغ

هایشان منکر آن است تا به این کنند در حالی که قلبان اقرار میای از حق باز نمود؛ از این رو با زبپاره

ترتیب از اولیایش و اهل اطاعتش دفع شرَّی نماید  که اگر چنین نبود، خداوند در زمینش عبادت 

شد. پس به ما امر فرمود از آنها دست برداریم و پوشیده بداریم و مخفی نماییم؛ پس شما هم از هر نمی

به مخفی کردن از او داده است، مخفی نمایید و از هر که فرمان به پوشیده و مخفی  که خداوند فرمان

 .455ص  5کافی: ج  «.شدن از او داده، پوشیده بدارید
رؤیای مؤمن همچون کالمی است که خداوند در نزد »روایت شده است:  از امیرالمؤمنین -5

 .555ص  18بحار االنوار: ج  «.او سخن گفته است
 .42یوسف:  - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=43
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ی خشك دیگر. ای خاصگان من، خواب مرا تعبیر کنید، اگر تعبیر هفت خوشه

 (.دانید!میخواب 

 وسیله آنب رؤیایی وحی فرمود که حضرت خدا به حضرت محمد

رود و به تسلَّ  بنی امیه که لعنت خدا بر دانست پس از او چه بر سر اهل بیتش می

وَإيذْ قُلْنَا لَكَ إينَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بيالنَّاسي وَمَا جَعَلْنَا الرَؤْیَا آنها باد، بر امَّتش پيی برد: 

إيلَّا الَّتيی أَرَیْنَا َ إيلَّا فيتْنَةً لِّلنَّاسي وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فيی الْقُرْآني وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا یَزيیدُهُمْ 

ی مردم احاطه و آنگاه که تو را گفتیم: پروردگارت بر همه) (5)طُغْیَانًا کَبيیرًا

درخت ملعون که در قرآن آمده دارد و آنچه در خواب به تو نشان دادیم و آن 

ترسانیم ولی تنها به کفر است چیزی جز آزمایشی برای مردم نبود. ما مردم را می

 (.گرددشان افزوده میو سرکشی

برای  خداوند سبحان و متعال خود را به عنوان شاهد نبوَّت حضرت محمد

ان و متعال کفَّار عرضه نمود، اگر آنها از او گواهی طلب کنند. حال خداوند سبح

                                                
در حالی که آن حضرت، معاویه )لعنه اهلل( را  . سلیم بن قیس از امیرالمؤمنین15إسراء  -5

وَمَا : و این سخن خداوند عزَّوجل در مورد شما نازل شد».... کند: دهد، روایت میمخاطب قرار می

 نشان تو به خواب در آنچهو ) لشَّجَرََة الْمَلْعُونَةَ فيی اْلقُرْآني جَعَلْنَا الرَْؤیَا الَّتيی أَرَیْنَا َ إيلَّا فيتْنَةً لِّلنَّاسي وَا

و این هنگامی ( نبود برای مردم آزمایشی جز چیزی است آمده قرآن در که ملعون آن درخت و دادیم

دید که دوازده پیشوا از امامان گمراهی بر منبرش خواهان بازگردانیدن مردم به  بود که رسول خدا

ی مختلف از قریش و ده تا از بنی امیه. اولین آن ده نفر همان باشند؛ دو مرد از دو طایفهمیپیشینیان 

اش را داری و همچنین تو و فرزندت و هفت تا از فرزندان حکم خواهیدوست تو است که ادعای خون

ود او و فرزندانش را لعنت کرد و طرد نم بن ابی العاص که اولینشان مروان است که رسول خدا

، تحقیق 258کتاب سلیم بن قیس: ص «. کردنداستراق سمع می آنگاه که پشت درب زنان پیامبر

 محمد باقر انصاری.



 .......تفسیر قرآن قائم آل حممد .................... 021
وَیَقُولُ فرماید: دهد؟ حق تعالی میجز از طریق رؤیا برای کفَّار گواهی می

 اهللي شَهيیدًا بَیْنيی وَبَیْنَکُمْ وَمَنْ عينْدَهُ عيلْمُ بيالَّذيینَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ کَفَى 

کس که علم گویند تو پیامبر نیستی. بگو: خدا و آن و کافران می) (5)الْکيتَابي

 (.کتاب نزد او است، برای شهادت میان من و شما کافی است

چون سخن بر ایشان محقق ) وَإيذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهيمْ فرماید: حق تعالی می

همان قیامت  که گردد، خروج قائم، سخن )فرمانی( که مقرَّر می(گردد

مِّنَ الْأَرْضي تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کَانُوا بيآیَاتينَا لَا أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً  (5)باشدصغری می

آوریم که با آنان سخن بگوید ای از زمین بیرون میبرایشان جنبنده) (2)یُوقينُونَ

که پیش  (4)؛ جنبنده، مهدی اول است(آوردندکه این مردم به آیات ما یقین نمی

                                                
 .42رعد:  -5
وَإيذَا وَقَعَ الَْقوْلُ عَلَیْهيمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ی سخن حق تعالی درباره از امیرالمؤمنین -5

 ایجنبنده برایشان سخن بر ایشان محقق گردد، چون) أَنَّ النَّاسَ کَانُوا بيآیَاتينَا َلا یُوقينُونَ الْأَرْضي تُکَلِّمُهُمْ 

روایت شده ( آوردندنمی یقین ما آیات به مردم این که بگوید سخن آنان با که آوریممی بیرون زمین از

کنند. آیا شما را به آخر سلطنت نمیر اش است تدبَّو آن را آن گونه که شایسته»فرماید: است که می

نفْسی که کشتنش حرام است در »عرض کردیم: آری ای امیرالمؤمنین. فرمود: «. ؟بنی فالن با خبر نکنم

رسد، و سوگند به آن که دانه را شکافت و جان را روزی حرام در سرزمینی حرام از قریش به قتل می

. در اینجا امیر 511غیبت نعمانی: ص «. گر پانزده روزبیافرید آنها پس از آن سلطنتی نخواند داشت م

پس از  شود، و خروج قائمای که خارج میمیان سخنی که واقع خواهد شد و جنبنده المؤمنین

 نماید.زمان قتل نفس زکیه، پانزده روز ارتباط برقرار می
 .85نمل:  -2
است و  وید، امیر المؤمنینگی زمین که در رجعت با مردم سخن میتردیدی نیست جنبنده -4

برخی از آنها ارایه گردید  541های بسیاری وجود دارد که در پاسخ پرسش در این خصوص روایت
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کند و کفر گوید و آنها را توبیخ میمیبا مردم سخن  کندقیام می ،از قائم

آنها به آیات ملکوتی خداوند )رؤیا و مکاشفه( و تمایلشان به ماده و شهوات و 

 سازد.ها را برایشان آشکار میاز ملکوت آسمان آنها گردانیروی

یَّنَ لَهُمْ سَنُريیهيمْ آیَاتينَا فيی الْآفَاقي وَفيی أَنفُسيهيمْ حَتَّى یَتَبَفرماید: حق تعالی می

های خود آیات و نشانه)( )5أَنَّهُ الْحَقَ أَوَلَمْ یَکْفي بيرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهيیدٌ 

را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نمایان خواهیم ساخت تا برایشان آشکار 

شود که او حق است. آیا اینکه پروردگار تو بر هر چیزی گواه است، کافی 

 (.نیست؟

یعنی  (او حق است)أَنَّهُ الْحَقَ وارد شده که  در روایات از معصومین

بینند طبق آنچه از قیام قائم و آیاتی که در آفاق و در وجود خودشان می

و در وجود « ها و بال از آسمان استفتنه»در آفاق،  وارد شده معصومین

                                                                                                          
گوید و شود، با مردم سخن میی زمینی نیز وجود دارد که در آخرالزمان خارج میولی در اینجا جنبنده

کند. امیر دار میی تمییز مؤمن از کافر نشانکند و آنها را براآنها را بر تکذیب آیات الهی توبیخ می

ی زمین از سوی صفا است که همراهش انگشتری سلیمان خارج شدن جنبنده»فرماید: می المؤمنین

نهد که در آن نوشته شده مؤمن حقیقی و بر باشد که بر صورت هر مؤمنی مُهر میو عصای موسی می

کند و به فر حقیقی.... سپس جنبنده سرش را بلند مینهد که در آن حك شده کاپیشانی هر کافری می

نگرد. در آن هنگام توبه برداشته ها میاذن خداوند پس از طلوع کردن خورشید از مغربش از بین رایت

ای پذیرفته نگردد و عملی باال نرود و ایمان هیچ کسی که از پیش ایمان نیاورده باشد شود؛ پس توبهمی

. واضح است که این رخداد 31ص  4تفسیر صافی: ج «. ده باشد، سودی نبخشدیا خیری از ایمانش نبر

 باشد.می است و نه در رجعت و جنبده در اینجا یمانی و مهدی اول هنگام ظهور قائم
 .12فصلت:  -5
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 (5).ندباشمی« مسخ»خودشان 

ها و در خودشان در آفاق ملکوتی یعنی در آفاق آسمانهایی همچنین نشانه

نمایاند تا است؛ خداوند آیات ملکوتی خود را به آنها می« رؤیا و مکاشفه»

برایشان آشکار شود که او یعنی خروج قائم حق است و کسی که با آنها سخن 

ا از هباشد و این آیات و نشانهمی« گانهن دوازدهیمهدی اول از مهدیَّ »گوید: می

سازد که و برای مردم آشکار می همراه است هایی است که با مهدی اول عالمت

 او حقَّی از جانب پروردگارشان است. 

ی ی زمین دربارههایی است که جنبندهها، هماناین آیات در آفاق و در نفْس

نماید؛ چرا که آنها به آن ایمان گوید و آنها را سرزنش میآنها با مردم سخن می

رؤیا و مکاشفه  هستند که هادر ملکوت آسمان هاهمان نشان آورند و اینها مین

 باشند. می

موضوع رؤیا تأمَّل کنیم تا به اهمیت بسیار آن در نظر دردر اینجا باید قدری 

 پيی ببریم.   و اهل بیت آن حضرت خداوند سبحان و متعال در قرآن، پیامبر

  در قرآن: خداوند سبحان و متعال، رؤیا را أحسن القص(5) ( برترین

                                                
دهیم یعنی در وجود خودشان نشانشان می»روایت شده است که فرمود:   از امام صادق -5

دهیم یعنی دگرگون شدن آفاق بر آنان؛ که به این ترتیب، قدرت نشانشان میمسخ شدن و در آفاق 

 برایشان تا) حَتَّى یَتَبَیَّنَ َلهُمْ أَنَّهُ الْحَقَ گفته شد:  «.بینندخدای عزیز و جلیل را بر خود و آفاق می

که مردم  خروج قائم، حقی است از طرف خداوند عزیز و جلیل»فرمود: . (است حق او که شود آشکار

این »و در روایت از خسف، مسخ و بال تا آشکار شود پرسیده شد. فرمود:  «به ناچار آن را خواهند دید

 نقل شده از کافی. 211و  214ص  4تفسیر صافی: ج «. را رها کنید تا هنگام قیام قائم
أَوْحَیْنَا إيلَیْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإينْ نَحْنُ نَقُ َ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَ ي بيمَا فرماید: حق تعالی می -5
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و  (5)کندرا بازگو می نهد و رؤیای حضرت یوسفنام می (هاسرگذشت

 دارد.تحقق آن را در زمین و در عالم واقع بیان می

و تحقق یافتن آن در زندگی واقعی روزمره را برای  (5)همچنین رؤیای زندانیان

در حالی را بر این رؤیا  و اعتماد یوسف پیامبر (2)و نیز رؤیای فرعون کافر ام

گذاری اقتصاد حکومت را بر مبنای این رؤیا بنیان و اینکه که او یك پیامبر است

، و بر این اساس تحقق یافتن آن در زندگی روزمره را نمایدبازگو می کندمی

نماید و ی سبا را حکایت میملکه نماید. قرآن همچنین وضعیت بلقیستبیین می

یابد که سلیمان پیامبری بزرگوار است و رؤیا را باور اینکه او از طریق رؤیا درمی

                                                                                                          
 حکایت برایت را هاداستان بهترین ایم،کرده وحی تو به که قرآن این با) کُنْتَ مينْ قَبْليهي لَمينَ الْغَافيليینَ

 (.2)یوسف:  (بودی خبرانبی از این پیش از تو که کنیم،می
ليأَبيیهي یَا أَبَتي إينِّی َرأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ َکوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَاْلقَمَرَ إيذْ قَالَ یُوسُفُ  فرماید:حق تعالی می -5

 و خورشید و ستاره یازده خواب در پدر، ای: پدرش گفت به یوسف که آنگاه)رَأَیْتُهُمْ ليی سَاجيديینَ

 (.4)یوسف: ( کنندمی امسجده که دیدم را دیدم، ماه
5- أَحْميلُ  أَعْصيرُ خَمْراً وَ قالَ الْآخَرُ إينِّی َأرانی وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیاني قالَ أََحدُهُما إينِّی أَرانی

 افتادند. زندان به او با نیز جوان دو) نا بيتَْأویليهي إينَّا نَرا َ مينَ الْمُحْسينینَ خُبْزًا تَأْکُلُ الطَّیْرُ مينْهُ نَبِّئْ فَوْقَ رَأْسی

 نان که دیدم را خود: گفت دیگری فشارم.می انگور که دیدم را خود خواب، در: گفت دو آن از یکی

 نیکوکارانت از که کن، آگاه آن تعبیر از را ما خورند؛می آن از پرندگان و برممی نهاده، سر بر

 (.21)یوسف:  (بینیممی

2- رٍ وَ أُخَـرَ  وَ قالَ الْمَليكُ إينِّی أَری نْبُالتٍ خُضـْ بْعَ سـُ بْعٌ عيجـافٌ وَ سـَ سَبْعَ بَقَراتٍ سيمانٍ یَأْکُلُهُنَّ سـَ

 فربـه گـاو هفت خواب در: گفت پادشاه) رُءْیایَ إينْ کُنْتُمْ ليلرَءْیا تَعْبُرُونَ فی الْمَلَأُ أَفْتُونییابيساتٍ یا أَیَهَا 

خشـك  یخوشـه هفـت و دیـدم سـبز یخوشـه هفت و خورندمی الغر گاو هفت را آنها که امدیده را

 (.42)یوسف: ( دانیدمی خواب تعبیر اگر آگاه کنید، مرا از خوابم من، خاصگان ای دیگر.

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=36
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=43
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=43
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=43
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أُلْقيیَ إيلَیَّ کيتابٌ قالَتْ یا أَیَهَا الْمَلَأُ إينِّی آورد: در پایان ایمان می ه وداشت

 (.قدر به سوی من افکنده شدهای گرانآن زن گفت: ای بزرگان، نامه) (5)کَریمٌ

مایه ای گرانی رؤیا او از کجا دانست که این نامهجز از طریق خدا و به وسیله

به این ترتیب هیچ گاه رؤیا از تمامی انبیای الهی، فرستادگان و اولیای  ؟است

ای عظیم از آیات خدا و راهی خداوند سبحان و متعال جدا نبوده است. رؤیا نشانه

گوید؛ آری، رؤیا سخن می آنهای آن با است که خداوند سبحان به وسیله

 سرآغاز وحی الهی است.

 ای که هر روز ل بود به گونهئت بسیار زیادی قااما پیامبر: برای رؤیا اهمی

هل من مبشَّرات؟ (کرد و از آنها می پرسید: پس از نماز صبح رو به اصحابش می

و روزی  (اید؟هایی دارید؟ آیا رؤیایی دیدهدهندهآیا بشارت) (5)(هل من رؤیا؟

هم فرمود: داد، خطاب به آنها میکه کسی از یارانش خبری از رؤیا به ایشان نمی

گفت: چگونه سراغ آنها برویم و به آنها رؤیا اکنون جبرئیل نزد من بود و می

 است؟! آنهاهای نشان دهیم، در حالی که چر  و آلودگی در ناخن

مرا دیده است زیرا شیطان هر کس مرا در خواب ببیند )فرماید: می پیامبر

و  (2)(گرددنه به شکل من و نه به صورت یا یکی از اوصیای من متمثَّل نمی

فرمود.... به کتاب دارالسالم که چهار فرمود و میفرمود و میی رؤیا میدرباره

                                                
 .51نمل:  - 5
 .533ص  18بحار االنوار: ج   ؛  15ص  8کافی: ج  - 5
 .11ص  5دارالسالم: ج   ؛  525ص  25بحار االنوار: ج  -2

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=29
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=29
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=29
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 (5).و مملو از روایات مربوط به رؤیا است مراجعه نمایید است جلد

رؤیا را به عنوان راه هدایت و ایمان تأیید فرموده است. آن  پیامبر خدا

ی آن حضرت ایمان خالد بن سعید بن العاص اموی را به خاطر رؤیایی که درباره

را در خواب  و رؤیای یك یهودی که پیامبر خدا موسی (5)،حضرت دیده بود

و  (2)نموداست تأیید  دیده بود و به او خبر داده بود که حق با حضرت محمد

تأیید فرمود که رؤیا حقی از جانب خداوند است و کالمی است  پیامبر خدا

                                                
 کتابی در چهار جلد تألیف شیخ محدث میرزا حسین نوری صاحب مستدر  الوسایل. -5
اسالم خالد بن »کند: از محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان که گفت: ابن سعد روایت می -5

ی بسیار دارد و در بین برادرانش اولین کسی بود که اسالم آورد و آغاز اسالم آوردنش به سعید دیرینه

که تنها  ی پرتگاه آتش ایستاده و وسعت و فراخی آن رااین ترتیب بود در رؤیا دید که در کناره

برد و رسول خدا را دید داند به یاد آورد و در خواب دید که پدرش او را به داخل آن میخداوند می

که از کمربندش گرفته تا در آتش نیفتد. از خواب پرید و به خدا سوگند یاد کرد که این رؤیا، حق 

 .14ص  4طبقات: ج «. است....
  ی یهودی در خیبر بر رسول خداجندل بن جناده کند:جابر بن عبد اهلل انصاری روایت می -2

باشد و از وارد شد. گفت: ای محمد! مرا باخبر کن از چیزی که برای خدا نیست و آنچه نزد خدا نمی

اما در مورد چیزی که برای خدا نیست، »فرمود:  داند. رسول خداچیزی که خداوند آن را نمی

نزد خدا نیست، ظلم به بندگان است و آنچه خداوند آن را  خداوند شریکی ندارد، و در مورد چیزی که

داند، این سخن شما ای قوم یهود است که عُزیر فرزند خداوند است در حالی که خداوند خود نمی

دهم خدایی جز اهلل نیست و تو ای محمد، به حق جندل گفت: شهادت می !«.داند که فرزندی داردنمی

را در خواب  رض کرد: ای رسول خدا! دیشب موسی بن عمرانی خداوند هستی. سپس عفرستاده

من . ای جندل! به دست محمد تسلیم شو و به اوصیای پس از او تمسَّك جو: دیدم که به من فرمود

 .251و  254ص  21بحار االنوار: ج «. ام گردانید....تسلیم شدم و خداوند آن را روزی
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 (5).گویدمی اش سخنی آن با بندهکه پروردگار سبحان به وسیله

 اما اهل بیت هر کس ما را در خواب ببیند ما را )شده:  روایتاز آنها

از آنها روایت شده است که رؤیا در آخر  (5)(.شوددیده زیرا شیطان شبیه ما نمی

و اینکه در آخرالزمان رؤیا تکذیب  (2)؛گرددشود و محقق میشب تکذیب نمی

 (1).ماندو در آخرالزمان دیدن مؤمن و رؤیایش باقی می (4)؛شودنمی

ی حضرت ایمان وهب نصرانی را به خاطر رؤیایی که درباره امام حسین

                                                
 مراجعه نمایید. 555ص  18گردید. به بحار االنوار ج ارایه  حدیثی از امام علی بن ابی طالب -5
کند: مردی از اهل خراسان به روایت می شیخ صدوق از ابو الحسن علی بن موسی الرضا -5

فرمود: را در خواب دیدم، گویی به من می ایشان عرض کرد: ای پسر رسول خدا! رسول خدا

من در  یتن من در زمین شما دفن، امانت من در زمین شما سپرده و ستاره یاید آنگاه که پارهچگونه»

تن  یشوم. من پارهمن در سرزمین شما دفن می»به او فرمود:  امام رضا« شود؟زمین شما مخفی می

نبی شما و من همان امانت و ستاره هستم. بدانید هر که مرا زیارت کند در حالی که به حق من و اطاعتم 

واجب فرموده است، اگاه باشد، در روز قیامت من و پدرانم، شفیع او خواهیم بود و هر که ما  که خدا

شفیعش باشیم، نجات یافته است؛ حتی اگر بار گناه انس و جن را بر دوش داشته باشد. پدرم از جدم از 

زیرا شیطان فرمود: هر که مرا در خواب ببیند خود مرا دیده است  اهللنقل کرد که رسول پدرش

تواند به صورت من و یکی از اوصیای من و یکی از شیعیان من متمثَّل گردد و رؤیای صادقه جزیی نمی

 .184ص  5من ال یحضره الفقیه: ج «. از هفتاد جزء نبوَّت است
اما رؤیای صادقه، اگر پس از سپری شدن دو سوم »کند: روایت می کلینی از ابا عبد اهلل -2

باشد دیده شود، راست هستند و به خواست خدا تحقق مالئکه که پیش از سحر می شب و همراه حلول

 .15ح15ص 8کافی: ج ....«. یابندمی
 .431ص  55به اصول کافی مازندرانی: ج  -5
دیدن و رؤیای مؤمن در آخرالزمان بر هفتاد جزء از »روایت شده است:  از امام صادق - 1

 .58ص  5. دار السالم: ج «اجزای نبوَّت است
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ه را به خاطر نیز ایمان یکی از واقفیَّ فرمود. امام رضادیده بود تأیید عیسی

آمده   امام رضادید که . آن شخ  در خواب پذیرفترؤیایی که دیده بود 

 (5).فرمود: به خدا سوگند تو به سوی حق بازخواهی گشت و

کشد؛ ولی با کسی که اگر بخواهیم وارد جزئیات شویم، مطلب به درازا می

توان کرد و برای کسی که در کند چه میانکار می خورشید را در وس  روز

توان استدالل نمود؟! شب است چطور می گوید اکنون نیمههنگام ظهر می

إنا هلل وإنا إلیه راجعون، و ال حول و ال قوة اال )ای نداریم جز آنکه بگوییم: چاره

همه از ) (باهلل العلی العظیم، وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون

گردیم، و هیچ حرکت و هیچ نیرویی نیست مگر خداییم و به سوی خدا بازمی

توس  خداوند واالی بزرگوار، و کسانی که در حق آل محمد ستم کردند، به 

 (.گاهی بازخواند گشتگشتززودی خواهند دانست که به چه با

                                                
از حسن بن علی وشا روایت شده است: نزد مردی در مرو بودیم و همراه ما مردی واقفی نیز  -5

سپس نور الهی بر قلبم تابید. چهارشنبه و  ؛بود. به او گفتم: تقوای الهی پیشه کن. من نیز همانند تو بودم

شنبه و جمعه را روزه بگیر، غسل کن و دو رکعت نماز بگذار و از خداوند بخواه در خوابت تو را پنج

که در آن به من  ای از ابو الحسنبر این موضوع راهنمایی کند. به خانه بازگشتم و پیش از من نامه

ین موضوع فراخوانم رسیده بود. به سوی او رفتم و او را باخبر ساختم امر فرموده بود که این مرد را به ا

 ای پیش از من از ابو الحسنو به او گفتم: نامه ؛نمایمو گفتم: خدا را ستایش و صد بار طلب خیر می

ام رسید که من تو را از محتوایش آگاه سازم و امیدوارم خداوند قلبت را نورانی نماید. آنچه از به خانه

دهم وزه و دعا به تو گفتم را به جای آور. سحرگاه روز شنبه سراغ من آمد و به من گفت: گواهی میر

در خواب به  که او امام واجب االطاعت است. گفتم: و چگونه چنین شد؟ گفت: دیشب ابو الحسن

کسی  در حالی که قطعاً ای ابراهیم! به خدا سوگند به سوی حق بازخواهی گشت؛سراغم آمد و گفت: 

 .14و  12ص  41بحار االنوار: ج «. جز خداوند از آن آگاه نبود
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أَنفُسيهيمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ سَنُريیهيمْ آیَاتينَا فيی الْآفَاقي وَفيی فرماید: حق تعالی می

ميرْیَةٍ مينْ ليقاءي  أاَل إينَّهُمْ فی *أَنَّهُ الْحَقَ أَوَلَمْ یَکْفي بيرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهيیدٌ 

های خود را در آفاق و در وجود آیات و نشانه) (5)ءٍ مُحی ٌ بيکُلِّ شَیْ رَبِّهيمْ أاَل إينَّهُ 

خودشان به آنها نمایان خواهیم ساخت تا برایشان آشکار شود که او حق است. 

آیا اینکه پروردگار تو بر هر چیزی گواه است، کافی نیست؟ * بدانید که آنها از 

 (.بر هر چیزی احاطه دارددیدار پروردگارشان در تردیدند. بدانید که او 

های انفُسی )درونی( است انکار اینکه آنها رؤیا را که یکی از آیات و نشانه

باشند؛ و کنند، فق  به این سبب است که از دیدار پروردگارشان در تردید میمی

 الحمد هلل وحده.

َل َفَيُقــوُل مــاذا  :فرمایــدحــق تعــالی می :71پرســش  ــْوَم َيْزَمــُع اهلُل الرُّســُ َي

  ُأج ْبُتْم

اهللُ الرَسُلَ فَیَقُولُ ماذا أُجيبْتُمْ یَوْمَ یَجْمَعُ  :چیست تعالی حق سخن این معنای

روزی که خدا فرستادگان را گيرد ) (5)قالُوا ال عيلْمَ لَنا إينَّكَ أَنْتَ عاَلَّمُ الْغُیُوبي 

آورد و بپرسد که دعوت شما را چگونه پاسخ دادند؟ گویند: ما را هیچ دانشی 

 (.نیست، که دانا به غیب تو هستی

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

                                                
 .14و  12فصلت:  -5
 .551مائده:  -5
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والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

ی سخن خداوند درباره از برید بن کناسی روایت شده است: از ابا جعفر

یَوْمَ یَجْمَعُ اهللُ الرَسُلَ فَیَقُولُ ماذا أُجيبْتُمْ قالُوا ال عيلْمَ لَنا إينَّكَ أَنْتَ عاَلَّمُ عزَّوجل 

روزی که خدا فرستادگان را گرد آورد و بپرسد که دعوت شما را ) الْغُیُوبي

 (چگونه پاسخ دادند؟ گویند: ما را هیچ دانشی نیست، که دانا به غیب تو هستی

چگونه فرماید می ؛تأویلی استرا این آیه )پاسخ داد:  نسوال کردم. ایشا

دهند ما بر پاسخ می را اجابت کردند؟باقی گذاشتید پس از خود که  شما اوصیای

 (5)(.علمی نداریم ،انجام دادندآنچه پس از ما 

 

   :72پرسش 

 أَنْفُسيهيمْ الْمَالئيکَةُ ظاليمیإينَّ الَّذینَ تَوَفَّاهُمُ  فرماید:حق تعالی می

أَنْفُسيهيمْ قالُوا فیمَ  إينَّ الَّذینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَالئيکَةُ ظاليمی معنای این آیات چیست؟

الْأَرْضي قالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اهللي واسيعَةً فَتُهاجيرُوا فیها کُنْتُمْ قالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفینَ فيی 

إيالَّ الْمُسْتَضْعَفینَ مينَ الرِّجالي وَ النِّساءي وَ  * فَأُولئيكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصیراً

فَأُولئيكَ عَسَی اهللُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ  * لْداني ال یَسْتَطیعُونَ حیلَةً وَ ال یَهْتَدُونَ سَبیالًالْوي

ستانند در کسانی هستند که فرشتگان جانشان را می) (5)کانَ اهللُ عَفُوًّا غَفُوراً 

                                                
 .121ح  228ص  8کافی: ج  - 5
 .11تا  13نسا:  - 5
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پرسند: در چه کاری بودید؟ حالی که بر خویشتن ستم کرده بودند، از آنها می

گشته. گویند: آیا زمین گویند: ما در روی زمین مردمی بودیم مستضعف و زبون

خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید؟ مأوی و جایگاه اینان جهنم است و 

ای ه بد سرانجامی است * مگر مردان و زنان و کودکان ناتوانی که هیچ چارهچ

نیابند و به هیچ جا راه نبرند * باشد که خدا عفوشان کند که خداوند عفو کننده و 

 (.آمرزنده است

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

دیین و والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المه

 سلم تسلیماً.

أَنْفُسيهيمْ قالُوا فیمَ کُنْتُمْ قالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفینَ  إينَّ الَّذینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَالئيکَةُ ظاليمی

واسيعَةً فَتُهاجيرُوا فیها فَأُولئيكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ فيی الْأَرْضي قالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اهللي 

ستانند در حالی که کسانی هستند که فرشتگان جانشان را می) (5)ساءَتْ مَصیراً 

پرسند: در چه کاری بودید؟ گویند: ما بر خویشتن ستم کرده بودند، از آنها می

گویند: آیا زمین خدا پهناور گشته. در روی زمین مردمی بودیم مستضعف و زبون

نبود که در آن مهاجرت کنید؟ مأوی و جایگاه اینان جهنم است و چه بد 

 (.سرانجامی است

أَنْفُسيهيمْ  ظاليمی (در حالی که بر خویشتن ستم کرده بودند) به دلیل عمل :

                                                
 .13نسا:  -5
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کنند و ادعای ایمان نکردن همراه با ولیَّ خدا. اینها ایمان به ولیَّ خدا را اظهار می

ورزند و این فق  به به والیت دارند ولی بدون عذر واقعی، در عمل کوتاهی می

گویند که هاشان در خود نهفته دارند و آنها اینگونه میخاطر نفاقی است که دل

( گشتهما در روی زمین مردمی مستضعف و زبون) لْأَرْضي ٱفيى  مُسْتَضْعَفيینَما 

هستیم؛ ولی استضعاف آنها واقعی نیست، بلکه آنها با حُب دنیا و تمایل به آن، و 

اند؛ چرا که نیز حُب زندگی و ترس از مرگ، خود را زبون و مستضعف نموده

کردند؛ حتی اگر خدا می بود، اقدام به عمل همراه با ولیَّاگر ایمان آنها واقعی می

 گرفتند.در معرض خطرات قرار می

 ُسيعَةً اهللي وَ ٱأَرْض (زمین خدا پهناور است) ولیَّ خدا و دانش فراگیر او :

(: که در آن مهاجرت کنید) تُهاجيرُوا فیها (5).همان زمین پهناور خداوند است

 تا به سوی خدا در ولیَّ خدا مهاجرت کنید.

 إيالَّ الْمُسْتَضْعَفینَ مينَ الرِّجالي وَ النِّساءي وَ الْويلْداني ال یَسْتَطیعُونَ حیلَةً وَ ال

ای نیابند و به مگر مردان و زنان و کودکان ناتوانی که هیچ چاره)یَهْتَدُونَ سَبیالً 

: یعنی کسانی که توانایی آن را ندارند که برای خالص شدن از (ا راه نبرندهیچ ج

ای بیندیشند و به هیچ راهی برای سعی و تالش همراه با ولیَّ زندان دنیوی چاره

اند. مَردي از کار افتاده یا زن یا شوند؛ اینان گرفتار شرای  شدهخدا هدایت نمی

                                                
هجرت بر واجب بودن »ی امیر المؤمنین در واجب بودن هجرت و شرای  آن: بخشی از خطبه -5

باقى است. البته خدا را به مردم روى زمین از آنان که ایمانشان را پنهان دارند یا اش همان اساس اولیَّه

 ؛خدا در زمینبا شناخت حجَّت شود مگر نام هجرت بر احدى واقع نمى. آشکار نمایند نیازى نیست

 .581. نهج البالغه: خطبه «....کسى که حجَّت الهى را شناخت و به او اقرار کرد مهاجر است
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توانند در مسیر عمل گام بردارند. نمیای که دارند کود  به دلیل شرای  ویژه

آورند اما کار با ولیَّ خدا و یاری رسانیدن به او را آنها به ولیَّ خدا ایمان می

تواند به گویند. عذر اینها نیز پذیرفتنی نیست؛ چرا که هر یك از آنها میتر  می

پشت  افسار را بر»مقداری که در توان دارد انجام وظیفه نماید، اما اینکه کسی 

)یعنی کار و تالش را رها کند(، کوتاهی با ولیَّ خداوند و « کوهان بیندازد

 باشد.نتیجه کوتاهی در آنچه خداوند به آن امر فرموده است، می در

 ْوَ کانَ اهللُ عَفُوًّا غَفُوراً فَأُولئيكَ عَسَی اهللُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُم ( باشد که خدا

 (.عفوشان کند که خداوند عفو کننده و آمرزنده است

....فَأُولئيكَ عَسَی (باشد که).... آنها مستحق عقاب هستند و عفو و :

اند ولی اند. آنها بر والیتآنها است که مشر  نگشته آمرزش از برای کسانی از

اند. پس آمرزش برای کسی است که در انجام شان را به انجام نرسانیدهوظیفه

وظیفه کوتاهی کرده است. اما تر  گفتن والیت ولیَّ خدا یا پذیرفتن والیت 

 شود.غیري او، شر  است و شر  آمرزیده نمی

سَبیلي اهللي یَجيدْ فيی الْأَرْضي مُراغَماً کَثیراً وَ سَعَةً وَ مَنْ یَخْرُجْ  وَ مَنْ یُهاجيرْ فی

قَعَ أَجْرُهُ عَلَی اهللي وَ کانَ مينْ بَیْتيهي مُهاجيراً إيلَی اهللي وَ رَسُوليهي ثُمَّ یُدْريکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَ

آن کس که در راه خدا مهاجرت کند، روی زمین ) (5)اهللُ غَفُوراً رَحیماً 

ی خویش ها خواهد یافت و هر کس که از خانههای بسیار و گشایشبرخورداری

بیرون آید تا به سوی خدا و رسولش مهاجرت کند و آنگاه مرگ او را دریابد، 

 (.خداوند است، و خداوند آمرزنده و مهربان استی مزدش بر عهده

                                                
 .555نسا:  -5
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سَبیلي اهللي وَ مَنْ یُهاجيرْ فی (آن کس که در راه خدا مهاجرت کند) َّولی :

گشایش و به سوی خدا مهاجرت کند، با او است؛ کسی که  سبیل خداخدا همان 

و فرستادگان عطا  یابد، و خداوند به او همچون پیامبرانعطایی عظیم می

 طالب فرماید؛ همانند مالك اشتر که صدها کیلومتر دورتر از علی بن ابیمی

پرسیدند و او کرد یارانش از او علت را مینشست و گریه میبود ولی شبانگاه می

شنوم. آری، برای مالك در را می گریم زیرا مناجات علیگفت: میمی

ها گشوده شد، همان طور که برای انبیا و مرسلین گشوده شده ملکوت آسمان

 بود.

وَ مَنْ یَخْرُجْ مينْ بَیْتيهي (ی خویش بیرون آیدو هر کس که از خانه) :

یعنی جسمش؛ یعنی کسی که از جسمش خارج شود. مرگ بر دو نوع  اشخانه

 است:

نوع ناپسند و مذمومي مرگ؛ مرگی است که در آن، با پیروی از هوا و  -5

هوس، پرستش من، عشق به دنیا، دوستی با دشمن خدا و دشمنی با ولیَّ خدا و به 

دن را تابوت کنند بعمل چنین میهمان گونه که علمای بیخود بستن مقام او ـ

 فرماید: می طالب گرداند. امیر المؤمنین علی بن ابیروح می

بهره است، و دیگرى که او را عاليم )دانشمند( نامند امَّا از دانش بى

ها را از جمعى نادان فرا گرفته، و مطالب گمراه کننده ای از نادانىدسته

هاى غرور و طنابهایى از را از گمراهان آموخته، و به هم بافته، دام

هاى دروغین بر سر راه مردم افکنده، قرآن را بر امیال و گفته

هاى خود تفسیر دهد، و حق را به هوسهاى خود تطبیق مىخواسته
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سازد، و جرایم بزرگ را کند.مردم را از گناهان بزرگ ایمن مىمى

رد امَّا کند از ارتکاب به شُبهات پرهیز دادهد. ادَّعا مىسبُك جلوه مى

ها دورم، ولى در آنها غرقه گوید از بدعتخورد. مىدر آنها غوطه مى

ی انسان، و قلبش قلب حیوان درنده ی ظاهر او چهرهگشته است. چهره

شناسد که از آن سو برود، و راه خطا و باطل است، راه هدایت را نمى

ان. به اى است در میان زندگداند که از آن بپرهیزد، پس مردهرا نمى

هاى حق شوید؟! پرچمروید؟! چرا از حق منحرف مىکجا مى

هاى هدایت هاى آن آشکار است. با اینکه چراغبرافراشته و نشانه

روید؟! چرا سرگردانید روشنگر راهند، همچون گمراهان به کجا مى

در حالى که عترت پیامبر شما در میان شما است؟! در حالی که آنها 

هاى راستى و اند! پیشوایان دین، زبانیقین زمامداران حق و

اند! پس باید در بهترین منازل قرآن جایشان دهید و همانند راستگویان

 تشنگانى که به سوى آب شتابانند، به سویشان هجوم برید.

میرد عبرت گیرید و بدانید که می ای مردم از خاتم النبیین

آنکه از ما بمیرد اما مرده نیست، و فرسوده خواهد شد آنکه از ما 

دانید بر فرسوده شود در حالی که فرسوده نیست، پس آنچه را نمی

شناسید زبان نرانید؛ چرا که بیشتر حق در آن چیزی است که شما نمی

، من هستم. مگر و بر آنکه حجتی ندارید معذور بدارید و آن شخ 

من در میان شما براساس ثيقل اکبر )قرآن( عمل نکردم و ثيقل اصغر 

)عترت پیامبر( را در میان شما باقى نگذاردم؟! مگر من پرچم ایمان را 



  ......................... 012انتشارات انصار امام مهدی 
در بین شما استوار نساختم و از حدود و مرز حالل و حرام آگاهیتان 

پوشانیدم و ندادم؟! مگر پیراهن عافیت را با عدل خود بر اندام شما ن

ها را با اعمال و گفتار خود در میان شما رواج ندادم و ملکات نیکى

اخالق انسانى را به شما نشان ندادم؟! پس وهم و گمان خود را در 

کند، و فکرتان توانایى آنجا که چشم دل ژرفایش را مشاهده نمى

تاختن در آن را ندارد، به کار نگیرید، تا آنکه برخى از شما گمان 

ها را افزون به آنها  ی خوبىبرند که دنیا به کام بنى امیَّه شد، و همهىم

ی خود سیراب کرده، و تازیانه و سپرده و آنها را از سرچشمه

شمشیرشان از سر این امَّت کنار نخواهد رفت. کسانى که چنین 

اى از زندگى گویند؛ چرا که سهم بنى امیَّه تنها جرعهاندیشند دروغمى

ی آنچه را که مکند سپس همهاست که مدَّتى آن را مى لذَّت بخش

 (5)ریزند.نوشیدند بیرون مى 

باشد. ی مرگ؛ که همان ارتقای روح از جسد میو پسندیده ممدوحنوع  -5

روند ای که بر زمین راه میهر کس بخواهد به مرده(فرمود:  پیامبر خدا

إنَّما (نیز فرمود:  حضرت علی (نگاه کند  بنگرد، به علی بن ابی طالب

ای بودم، که چند روزی بدنم من فق  همسایه) (5)(کنت جاراً جاورکم بدنی ایاماً 

؛ یعنی روح او به مأل اعلی تعلَّق داشت. آری کسی که با این (در کنار شما زیست

میرد، زنده است حتی اگر جسمش مرده باشد. سخن رسول مرگي پسندیده می
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 ای مردم از خاتم النبیین»گوید: چنین می در کالم امیر المؤمنین خدا

میرد آنکه از ما بمیرد اما مرده نیست، و فرسوده عبرت گیرید و بدانید که می

خواهد شد آنکه از ما فرسوده شود در حالی که فرسوده نیست، پس آنچه را 

تر حق در آن چیزی است که شما دانید بر زبان نرانید؛ چرا که بیشنمی

 «.و بر آنکه حجتی ندارید معذور بداریدشناسید نمی

 ُلْمَوْتُٱثُمَّ یُدْريکْه (آنگاه مرگ او را دریابد) یعنی روح او به سوی خدا :

مهاجرت کند و بدنش را تر  نماید؛ روح او در زمین پهناور خدا مهاجرت 

ولیَّ خدا به سوی خدا با توان گفت: نماید و در راه خدا هجرت کند یا می

 کرده است.مهاجرت 

ُهلليٱ عَلَى ۥفَقَدْ وَقَعَ أَجْرُه (ی خداوند استمزدش بر عهده) چرا که او به سوی :

خدا هجرت کرده، پس پاداشش با کسی است که به سویش مهاجرت کرده 

 است. 

 : 73پرسش 

 قُلْ یَا عيبَاديیَ الَّذيینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسيهيمْ ی آیه

قُلْ یَا عيبَاديیَ الَّذيینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسيهيمْ لَا تَقْنَطُوا مين : فرمایدخدای متعال می

)بگو: ای بندگان  (5)رَّحْمَةي اهللي إينَّ اهللَ یَغْفيرُ الذَنُوبَ جَميیعًا إينَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيیمُ 

اید، از رحمت خدا مأیوس مشوید زیرا خدا من که به زیان خویش اسراف کرده

یَا قَوْمَنَا  :فرمایدو نیز میآمرزد؛ او آمرزنده و مهربان است( ی گناهان را میهمه
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ای ) (5)عَذَابٍ أَليیمٍ أَجيیبُوا دَاعيیَ اهللي وَآمينُوا بيهي یَغْفيرْ لَکُم مِّن ذُنُوبيکُمْ وَیُجيرْکُم مِّنْ 

ی به خدا را پاسخ گویید و به او ایمان بیاورید تا خدا از کنندهقوم ما، این دعوت

ی ی اول وعدهآیه .(گناهانتان بیامرزد و شما را از عذابی دردآور در امان دارد

توان این دو دهد و دومی، برخی گناهان را. چطور میی گناهان را میغفران همه

 ؟با یکدیگر جمع کرد آیه را

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

ی حقوق به شود مگر با اعادهگناهانی که بین شما و بندگان است بخشیده نمی

یَغْفيرْ  :قانون کلَّی است کهصاحبان آنها و بری کردن ذمَّه از ایشان. این یك 

یعنی خداوند گناهانی را که بین  (؛تان بیامرزدخدا از گناهان) لَکُم مِّن ذُنُوبيکُمْ 

ای جز بخشد، اما برای بخشش گناه مربوط به بندگان، چارهخودتان و او است می

ی حقوق به صاحبان آنها نیست. در دعای روز به دست آوردن برائت ذمَّه و اعاده

  :است آمده دوشنبه که منسوب به امام زین العابدین

.... وَأَسْأَلُكَ فيی مَظاليمي عيبادي َ عينْديی، فَأَیَما عَبْد مينْ عَبيیدي َ، أَوْ أَمَة مينْ إمآئيكَ، 

أَوْ فيی أَهْليهي کَانَتْ لَهُ قيبَليی مَظْلَمَةٌ ظَلَمْتُها إیَّاهُ فيی نَفْسيهي، أَوْ فيی عيرْضيهي، أَوْ فيی ماليهي، 

آء، وَوَلَديهي، أَوْ غَیْبَةٌ اغْتَبْتَهُ بيها، أَوْ تَحامُلٌ عَلَیْهي بيمَیْل أَوْ هَوَىً، أَوْ أَنَفَة، أَوْ حَميیَّة، أَوْ ريی

 أَوْ عَصَبيیَّة غائيباً کانَ أَوْ شاهيداً، وَحَیَّاً کانَ أَوْ مَیِّتاً، فَقَصُرَتْ یَديی، وَضاقَ وُسْعيی عَنْ 
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رَدِّها إلَیْهي، وَالتَّحَلَلي مينْهُ. فَأَسْأَلُكَ یا مَنْ یَمْليكُ الْحاجاتي، وَهيیَ مُسْتَجيیبَةٌ ليمَشيیَّتيهي، 

وَمُسْريعَةٌ إلى إرادَتيهي، أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّد وَآلي مُحَمَّد ، وَأَنْ تُرْضيیَهُ عَنِّی بيما شيئْتَ، 

رَحْمَةً، إنَّهُ ال تَنْقُصُكَ الْمَغْفيرَةُ، وَال تَضُرَ َ المَوْهيبَةُ یا أَرْحَمَ  وَتَهَبَ ليی مينْ عينْدي َ

 (5).الرَّاحيميینَ

نمایم، پس هر ... و ادای حقوق بندگانت را که بر عهده دارم از تو درخواست می

ای از بندگانت و هر کنیزی از کنیزانت که او را نزد من حقی پایمال شده بنده

ام یا اش یا فرزندش ستم روا داشتهکه در آن به جان یا آبرو یا مال یا خانوادهباشد 

ام یا به میل خود یا خواهش دل یا تکبَّر یا غضب یا خودنمایی یا غیبتی از او کرده

ام، این بنده یا کنیزت غایب باشد یا حاضر، زنده باشد یا تعصَّب بر او باری نهاده

رسد از پرداخت آن حق یا طلب حاللیَّت عم نمیمرده، و دستم کوتاه شده و وس

خواهم ای کسی که رفع نیازها در اختیار او است، و آن حاجات از او، از تو می

اش شتابانند که بر محمد و خاندان پذیر و به جانب ارادهدر مقابل مشیَّت او اجابت

هی از ام هر گونه که خوامحمد درود فرستی و آن بنده را که بر او ستمی کرده

من راضی گردانی و از جانب خود مرا رحمت عطا فرمایی، چرا که آمرزیدن از 

 ترین مهربانان! تو نکاهد و بخشیدن به تو زیان نرساند، ای مهربان

یعنی خدای سبحان گناهانی که بین شما و بندگان است را با دعا و توسَّل به 

گرداند حبان آنها برمیآمرزد، به این صورت که او حقوق را به صادرگاه او می

)اگر وسعم نرسد و دستم کوتاه شده باشد( و این یك قانون ویژه و خاص است: 

 .(شودی گناهان آمرزیده میو با او همه)
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ی گناهان وجود دارد. خداوند متعال در اینجا راه آسانی برای بخشایش همه

مَن ذَا الَّذيی یُقْريضُ اهللَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعيفَهُ لَهُ أَضْعَافًا کَثيیرَةً وَاهللُ فرماید: می

کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر ) (5)یَقْبيضُ وَیَبْسُ ُ وَإيلَیْهي تُرْجَعُونَ 

آن چند برابر بیفزاید؟ خدا تنگدستی دهد و توانگری بخشد و شما به سوی او 

 گردید(.بازمی

است و  (ی امامدرباره صله)روایت شده است که این آیه  از اهل بیت

ی رحم است و منظور از درباره صله) :روایت شده است که آنهاهمچنین از 

ی امام به خدای سبحان از صله .(باشدرحم، به طور خاص رَحيم آل محمد می

عنوان قرض دادن به خودش یاد کرده و این خداوند است که این بدهی را 

 پردازد. می

ی با کار ی با مال، صلههای مختلفی دارد، از جمله: صلهی امام صورتصله

)گفتار و عمل(  شمشیری جهاد در پیشگاه او با زبان و کردن به همراه او، و صله

 . ت حق امامبرای اثبا

کنم که کار کردن با امام برتر از دادن مال به او است زیرا کار کردن، تأکید می

جهاد  شمشیراندازد و اگر در پیشگاه امام با زبان و جسم آدمی را به مشقَّت می

 کند، چه بسا به از بین رفتن جسمش منجر شود.

باشد؛ چرا که باب بنابراین چه رحمت عظیمی است که حجَّت بین مردم )ظاهر( 

، به خداوند قرض  ی امامشود؛ بابی که انسان با صلهعظیمی گشوده می

ایستد و خداوند این قرض را تمام و دهد و روز قیامت در پیشگاه خدا میمی
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های بیابان با خود گناه گرداند و اگر این بنده به تعداد شنکمال به او بازمی

ود؛ از برای او نزد خداوندي  دیَّان یوم الدَّین، شآورده باشد، برای او بخشیده می

)یعطی الکثیر نماید قرضی است و خدا در مقابل اند  و ناچیز، بسیار عطا می

های این بنده و تمام شمار است. خداوند تمام بدهیو عطای او بی بالقلیل(

حساب به کند و بیاو بوده است را تسویه میگردن حقوقی که از بندگان بر 

 نماید. ت واردش میبهش

 

 : 74پرسش 

حق تعالی  .أَلَّا تَتَّبيعَني  * قَالَ یَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إيذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلَوا یآیه

أَلَّا تَتَّبيعَني أَفَعَصَیْتَ  *قَالَ یَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إيذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلَوا فرماید: می

هارون! چه چیزی مانعت شد هنگامی که دیدی گمراه گفت: ای ) (5)أَمْريی

و  (شوند، * چرا از من پیروی نکردی؟ آیا از فرمان من سرپیچی کرده بودی؟می

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إيلَى قَوْميهي غَضْبَانَ أَسيفًا قَالَ بيئْسَمَا خَلَفْتُمُونيی  ی اعراف:در سوره

بِّکُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بيرَأْسي أَخيیهي یَجُرَهُ إيلَیْهي قَالَ ابْنَ أُمَّ مينْ بَعْديی أَعَجيلْتُمْ أَمْرَ رَ

إينَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونيی وَکَادُوا یَقْتُلُونَنيی فَلَا تُشْميتْ بيیَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنيی مَعَ الْقَوْمي 

چون موسی خشمگین و اندوهنا  نزد قوم خود بازگشت، گفت: ) (5)الظَّاليميینَ

در غیبت من، چه بد جانشینانی بودید؛ چرا بر فرمان پروردگار خود پیشی 

                                                
 .12و  15طه:  -5
 .515اعراف:  - 5
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گرفتید؟! و الواح را بر زمین افکند و سري برادرش را گرفت و به سوی خود کشید. 

بکشند،  هارون گفت: ای پسر مادرم، این قوم مرا زبون یافتند و نزدیك بود مرا

 (.کارانم میاور!کام مکن و در شماري ستممرا دشمن

 مخالفت کرده بود که موسی با فرمان موسی سوال: آیا هارون

 کند؟رود و با چنین خشونتی با او برخورد میاینگونه با خشم به سراغ برادرش می

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و  والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی

 سلم تسلیماً.

بود و هر دو معصوم بودند.  پیامبر و وصیَّ حضرت موسی هارون

بر قوم خود که گمراه و پیرو سامری شدند خشم گرفته بود و بر  موسی

ی بر حق استوار مانده بودند خشمگین نشد. اما آیه کسانی که با هارون

 أَخيیهي یَجُرَهُ إيلَیْهيوَأَخَذَ بيرَأْسي(5) ( و سري برادرش را گرفت و به سوی خود

أَلَّا تَتَّبيعَني أَفَعَصَیْتَ  *قَالَ یَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إيذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلَوا  یو آیه (کشید

إينِّی خَشیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ  وَ ال بيرَأْسی قالَ یَا بْنَ أُمَّ ال تَأْخُذْ بيليحْیَتی* أَمْريی 

گفت: ای هارون! چه چیزی مانعت شد ) (5)إيسْرائیلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلی بَنی

شوند، * چرا از من پیروی نکردی؟ آیا از فرمان من هنگامی که دیدی گمراه می

سرپیچی کرده بودی؟ * گفت: ای پسر مادرم! نه ریش مرا بگیر و نه سرم را! 

                                                
 .515اعراف:  -5
 .14تا  15طه:  - 5
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 (.ترسیدم بگویی: میان بنی اسرائیل جدایی افکندی و گفتار مرا رعایت نکردی

هم به معنای دین و تقوا  (ریش)ها، و در هر دو آیه یعنی افکار و اندیشه (رسَ)

یعنی بحث و مناقشه با  باشد. پس گرفتن سر و ریش هارون توس  موسیمی

. حضرت است برای درمان و رویارویی با این فتنه خواستن راه حلاو و 

با  خواست به بنی اسرائیل نشان دهد که رفتار و برخورد هارونمی موسی

إينَّ این فتنه در آن مرحله درست بوده است؛ چرا که او تقیَّه را به کار گرفته بود 

این قوم مرا زبون یافتند و نزدیك بود مرا ) وَکَادُوا یَقْتُلُونَنيی الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونيی

بازگردد. بنابراین راه حل عبارت بود از ریشه کن کردن  تا موسی( بکشند

 فتنه و نابود ساختن سامریي پیشوای گمراهی. 

از رویارویی نیست بلکه عقب نشینی  منفیطبیعتاً تقیه در اینجا، عقب نشینی 

بسیار  باشد؛ چرا که هارون برآورد کرده بود که بازگشت موسیایجابی می

رود. عالوه بر این، رویارویی با گمراهان نزدیك است و از چند روز فراتر نمی

های کمتری به دنبال دارد؛ زیرا در آن صورت خسارت در حضور موسی

کشیدند؛ چون آنها به دست از گمراهی خویش میبسیاری از پیروان سامری 

 إيسْرائیلَ إينِّی خَشیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنیاعتقاد داشتند:  موسی

 .(ترسیدم که بگویی: میان بنی اسرائیل جدایی افکندی)

کند بحث می هنگامی که با هارون وجود تمام این دالیلی که از موسیبا 

را به اینکه باعث  در برابر دیدگان قرار دارد، یهود تا به امروز هارون

کنند و در توراتی که در دسترس قرار دارد پرست شدن قوم شد، متهم میگوساله
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  ......................... 011انتشارات انصار امام مهدی 
 (5).نمایدشاره میای وجود دارد که به این معنای باطل اهای تحریف شدهمتن

 

 : 75پرسش 

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذيکْريی فَإينَّ لَهُ مَعيیشَةً ضَنکًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ فرماید: حق تعالی می

و هر کس که از یاد من روی گرداند، زندگیش تنگ شود و ) (5)الْقيیَامَةي أَعْمَى

هذيهي  وَ مَنْ کانَ فی: فرمایدو نیز می (در روز قیامت نابینا محشورش سازیم

و هر که در این دنیا نابینا باشد، در ) (2)وَ أَضَلَ سَبیالً فَهُوَ فيی الْآخيرَةي أَعْمی أَعْمی

                                                
موسی بر کوه به دیدند اقامت  قوم چون و 5) آمده است: 25در عهد قدیم سيفر خروج فصل  -5

روی ما  پیش که بساز خدایانی برای ما و گفتند: برخیز وی را شده، جمع گرد هارون درازا انجامید،

 5 .است شده چه را او دانیمنمی آورد، بیرون مصر از سرزمین را ما که ـموسیـ مرد این زیرا بخرامند،

 کرده، بیرون شما است، دختران و پسرانزنان،  درگوش که را های طالگفت: گوشواره به ایشان هارون

 نزد کرده، بیرون بود های ایشانگوش در که را های زرینگوشواره قوم تمامیي پس 2 .بیاورید من نزد

 و ساخت، شده ریختهی آن، گوساله از ذوب کرد و گرفته، ایشان دست از را آنها و 4آوردند  هارون

 چون و 1آوردند.  بیرون مصر زمین را از تو که باشند،می تو اینان خدایان گفتند: ای اسرائیل ایشان

باشد. پروردگار می عید گفت: فردا داده، در ندا و کرد گوساله بنا آن پیش مذبحی بدید، را این هارون

 قوم سالمتی آوردند. سپس هدایای و های سوختنی گذاردند،قربانی روز بعد برخاسته، بامدادان و 1

 و از ساحت پیامبري امیني خدا هارون ؛(شدند پا بر لعب به جهت و نشستند، نوشیدن و برای خوردن

چنین سخنانی که خداوند هیچ گواهی برایشان نازل نکرده است، بسی به دور است؛ و ال حول و ال قوَّة 

 اال باهلل العلیَّ العظیم.
 .554طه:  -5
 .35إسراء:  -2
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 این دو آیه با یکدیگر چه فرقی دارند؟ (.تر استآخرت نیز نابینا و گمراه

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و  والحمد هلل

 سلم تسلیماً.

 کور بودن در هر دو آیه، کوری بصیرت است و نه کوری چشم.

و هر که ) وَ أَضَلَ سَبیالً فَهُوَ فيی الْآخيرَةي أَعْمی هذيهي أَعْمی وَ مَنْ کانَ فیی آیه

یعنی کسی که  ( تر استدر این دنیا نابینا باشد، در آخرت نیز نابینا و گمراه

و از ملکوت خداوند سبحان و متعال غافل  باشد نیاین عالم جسما نظرش به

کند و به آنها های ملکوتی خدا از قبیل رؤیا و مکاشفه را تصدیق نمیباشد، نشانه

ها تالشی نخواهد باشد و حتی برای ارتقای روحش در ملکوت آسمانمتعقد نمی

کرد. منتهای دانش چنین کسی همین زندگی دنیوی است؛ پس او از بصیرت 

 !بیند حتی اگر به سان خورشید در وس  روز باشد؛ چرا که حق را نمینابینا است

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذيکْريی فَإينَّ لَهُ مَعيیشَةً ضَنکًا وَنَحْشُرُهُ اما این سخن حق تعالی 

و هر کس که از یاد من روی گرداند، زندگیش تنگ شود و ) یَوْمَ الْقيیَامَةي أَعْمَى

ی کسی است که به ملکوت درباره (محشورش سازیمدر روز قیامت نابینا 

بینند؛ یعنی بصیرتش بیند که مردم نمیها صعود کرده و چیزهایی میآسمان

گشوده است ولی هنگامی که ولیَّ خدا مبعوث شود، از روی حسادت به او ایمان 

دید عرش را می تحتآورد، همان طور که بلعم بن باعورا اینگونه بود. او نمی

ایمان نیاورد و به سوی ستمگران  ولی از روی حسادت، به حضرت موسی
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وَاتْلُ عَلَیْهيمْ نَبَأَ الَّذيی آتَیْنَاهُ آیَاتينَا فَانسَلَخَ مينْهَا  :فرمایدمتمایل شد. حق تعالی می

خبر آن مرد را برایشان بخوان که آیات ) (5)فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطَانُ فَکَانَ مينْ الْغَاويینَ 

اش خویش را به او عطا کرده بودیم و او از آن علم عاری گشت و شیطان در پيی

و آیاتی که پس از این آیه وجود دارند، این  (ی گمراهان درآمدافتاد و در زمره

قالَ  * وَ قَدْ کُنْتُ بَصیراً  أَعْمی قالَ رَبِّ ليمَ حَشَرْتَنی :سازدمعنا را روشن می

گوید: ای پروردگار من! ) (5)ليكَ الْیَوْمَ تُنْسیکَذليكَ أَتَتْكَ آیاتُنا فَنَسیتَها وَ کَذ

چرا مرا نابینا محشور کردی و حال آنکه من بینا بودم؟! * گوید: همچنان که 

شان کردی، به همین صورت امروز، های ما بر تو آمد و تو فراموشآیات و نشانه

                                                
به )روایت شده است که فرمود:  امام رضا. از حسین بن خالد از ابو الحسن 531اعراف:  -5

تمایل پیدا اما به سمت فرعون  ؛شدکرد و مستجاب میبا آن دعا می .اسم اعظم داده شد ،بلعم بن باعورا

خدا را دعا کن تا موسی و  :فرعون به بلعم گفت ،افتاد شیاران دنبال موسی وه وقتی فرعون ب .کرد

خرش  .دنبال موسی بروده بلعم بن باعورا خرش را سوار شد تا ب .یارانش محبوس شوند تا به آنها برسیم

گفت: عزَّوجل زبان حمار را گشود و او خداوند ق زدنش نمود. شالشروع به  ورزید.از راه رفتن امتناع 

 را آناو  ؟!کنیرا نفرین  انبیایم تا پیامبر خدا و قوم مؤمن خواهی با تومیزنی؟ وای بر تو! چرا مرا می

این سخن خداوند متعال است که  .شدگرفته آنگاه اسم اعظم از زبانش . ردکتك زد تا خر بمُقدر 

وَلَوْ شيئْنَا لََرفَعْنَاهُ بيهَا وَلَکينَّهُ أَخْلَدَ إيلَى الْأَرْضي  * فَانسَلَخَ مينْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطَانُ فَکَانَ مينْ الْغَاويینَ: فرمایدمی

 و گشت عاری علم آن از و او) فَمَثَلُهُ کَمَثَلي الْکَلْبي إينْ تَحْميلْ عَلَیْهي یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَثْ  وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

 داده او به که علم آن سبب به بودیم خواسته درآمد* اگر گمراهان یزمره در و افتاد اشپی در شیطان

 آن مثل چون او مَثَل رفت. خویش هوای پی از و بماند زمین در او ولی بردیم،می آسمانش به بودیم

 دهان از زبان هم باز کنی رهایش اگر و آرد بیرون دهان از زبان کنی حمله او به اگر که است سگ

 .233ص  52ج  :نوارالبحار ا .(و او مصداق همین مثل است( آرد بیرون
 .551و  551طه:  -5
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 .(شویفراموش می

 

 : 71پرسش 

وَهَذَا  *وَطُوري سيینيینَ  *وَالتِّیني وَالزَّیْتُوني  معنای این فرمایش حق تعالی چیست؟

إيلَّا  *ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافيليینَ  *لَقَدْ خَلَقْنَا الْإينسَانَ فيی أَحْسَني تَقْويیمٍ  *الْبَلَدي الْأَميیني 

 *فَمَا یُکَذِّبُكَ بَعْدُ بيالدِّیني  *الَّذيینَ آمَنُوا وَعَميلُوا الصَّاليحَاتي فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ 

سوگند به انجیر و زیتون * سوگند به طور سینین ) (5)أَلَیْسَ اهللُ بيأَحْکَمي الْحَاکيميینَ

* سوگند به این شهر ایمن * که ما آدمی را در نیکوترین اعتدال بیافریدیم * 

اند و ایمان آوردهی فروتران گردانیدیم * مگر آنان که سپس او را فروتر از همه

پایان دارند * پس چیست که با این حال اند که پاداشی بیکارهای شایسته کرده

کنندگان دارد؟ * آیا خداوند برترین حکمتو را به تکذیب روز دین  وامی

 (.نیست؟

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و المهدیین و والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة 

 سلم تسلیماً.

وَالتِّیني حضرت فاطمه  و وَالزَّیْتُوني حضرت علی    است؛ و او

همان است که نزدیك است روغنش روشنی بخشد هر چند آتش به آن نرسیده 

                                                
 .8تا  5تین:  -5
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روغنش نزدیك ) (5)یَکَادُ زَیْتُهَا یُضيیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نَورٌ عَلَى نُورٍ باشد: 

 (.روشنی بخشد هر چند آتشی به آن نرسیده باشد است

 َوَطُوري سيینيین  وادی السالم در نجف است؛ چرا که فرشتگان طور سینا را به

 اند. این مکان منتقل کرده

 وَهَذَا الْبَلَدي الْأَميیني پیامبر خدا حضرت محمد است. 

 ٍثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافيليینَ *لَقَدْ خَلَقْنَا الْإينسَانَ فيی أَحْسَني تَقْويیم ( که ما آدمی را

 (:ی فروتران گردانیدیمدر نیکوترین اعتدال بیافریدیم * سپس او را فروتر از همه

ی علیین مخلوق اول عبارت است از حقیقت انسان، آنگاه که به باالترین مرتبه

که خویشتن را به  ارتقا یابد. مخلوق دوم عبارت است از حقیقت انسان، هنگامی

اسفل السافلین )فروتریني فروتران( تنزل درجه دهد. اولی، همان عقل یا حضرت 

باشند و از است و دومی جهل یا همان دومی است که هر دو انسان می محمد

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ  *لَقَدْ خَلَقْنَا الْإينسَانَ فيی أَحْسَني تَقْويیمٍ  :فرمایدهمین رو حق تعالی می

که ما آدمی را در نیکوترین اعتدال بیافریدیم * سپس او را ) أَسْفَلَ سَافيليینَ 

یعنی ما انسان را بیافریدیم و باالترین  (؛ی فروتران گردانیدیمفروتر از همه

 .برای او قرار دادیم ترین مراتب سقوط رای ارتقا و همچنین پاییندرجه

جل عقل را آفرید، و او اولین مخلوق از  و خداوند عزَّ) :فرمایدمی ابو عبد اهلل

روحانیون از سمت راست عرش از نورش بود. به او فرمود: برو؛ و او پشت کرد. 

سپس فرمود: پیش آی؛ پس او پیش آمد. خداوند تبار  و تعالی فرمود: تو را بر 

سپس جهل را  :فرمایدمیخُلقی عظیم آفریدم و بر تمامی مخلوقاتم برتری دادم. 

                                                
 .21نور:  -5
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ای شور تشنگی پدید آورد و به او فرمود: برو؛ پس او پشت کرد. سپس به از دری

او فرمود: پیش آی؛ و او پیش نیامد. پس به او فرمود: تکبَّر کردی؛ و لعنتش 

 (5)(.نمود

کسی که فرشتگان مقرَّب را تعلیم داد عقل اول بود که او همان حضرت 

اهلل بود؛ و به  هو آن کس که سقوط کرد ابلیس لعن (5)؛باشدیا انسان می محمد

عالوه یك انسان او را به گمراهی کشاند که او همان دومی یا جهل بود. این 

قَالَ رَبِّ بيمَآ أَغْوَیْتَنيی ألُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فيی  :گویداهلل است که می هسخن ابلیس لعن

گفت: ای پروردگار من، با آنچه مرا گمراه ) (2)األَرْضي وأَلُغْويیَنَّهُمْ أَجْمَعيینَ 

یعنی با کسی که مرا به  ؛(نمودی، در زمین برایشان بیارایم و همگان را گمراه کنم

 ی او گمراه ساختی.وسیله

 أَلَیْسَ اهللُ بيأَحْکَمي الْحَاکيميینَ  *فَمَا یُکَذِّبُكَ بَعْدُ بيالدِّیني ( پس چیست که با این

کنندگان دارد؟ * آیا خداوند برترین حکمروز دین  وامی حال تو را به تکذیب

  (:نیست؟

، مصادیق دیگری دارند ی آخر اینکه انجیر و زیتون در زمان امام مهدینکته

                                                
 .13ص  5بحار االنوار: ج  -5
ای سلمان! خداوند مرا از ).... به من فرمود:  روایت شده است: رسول خدا از سلمان -5

ی نورش بیافرید، مرا خواند پس اطاعتش کردم، و علی را از نور من آفرید، او را خواند و برگزیده

تش نمود، و از نور من، علی و فاطمه، اطاعتش نمود، و فاطمه را از نور علی آفرید، او را خواند و اطاع

حسن را آفرید، او را خواند و اطاعتش نمود، و از نور من، علی و فاطمه، حسین را آفرید، او را خواند و 

 .448دالیل االئمه محمد بن جریر طبری )شیعه(: ص ....(. اطاعتش نمود
 .21حجر:  - 2
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وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مين طُوري  فرماید:است. حق تعالی می و شهر امن، امام مهدی

روید، و درختی است که در طور سینا می) (5)ليینَ سَیْنَاء تَنبُتُ بيالدَهْني وَصيبْغٍ لِّلْآکي

 (.دهد و آن روغن، نان خورشی برای خورندگان استروغن می

اهللُ نُورُ السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضي مَثَلُ نُوريهي کَميشْکَاةٍ فيیهَا  :فرمایدخداوند متعال می

کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مين شَجَرَةٍ مَبَارَکَةٍ ميصْبَاحٌ الْميصْبَاحُ فيی زُجَاجَةٍ الزَجَاجَةُ 

ديی زَیْتُونيةٍ لَّا شَرْقيیَّةٍ وَلَا غَرْبيیَّةٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضيیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نَورٌ عَلَى نُورٍ یَهْ 

خداوند ) (5)سي وَاهللُ بيکُلِّ شَیْءٍ عَليیمٌ اهللُ لينُوريهي مَن یَشَاء وَیَضْريبُ اهللُ الْأَمْثَالَ ليلنَّا

ها و زمین است. مَثَل نور او چون چراغدانی است که در آن، چراغی نور آسمان

ای درخشنده از روغن ای و آن آبگینه چون ستارهباشد، آن چراغ درون آبگینه

درخت پر برکت زیتونی که نه خاوری است و نه باختری افروخته باشد، روغنش 

زدیك است روشنی بخشد هر چند آتشی به آن نرسیده باشد، نوری افزون بر ن

ها نماید و برای مردم مثلنور دیگر. خدا هر کس را که بخواهد به آن نور راه می

 (.آورد، زیرا بر هر چیزی آگاه استمی

د، و آن زیتون که رویَروغن می و درروید، زیتون و درختی که در طور سینا می

است و نه غربی، همگی به یك شخ  اشاره دارد و او همان مهدی اول نه شرقی 

ای است که ما است. او همان زیتون در این سوره در زمان ظهور امام مهدی

در صدد شرح و بیانش هستیم؛ او درختی است که در طور سینا )یعنی نجف( 

 روایت شده و از امام صادق المؤمنین که از امیر د همانگونهرویمی

                                                
 .55مؤمنون:  -5
 .21نور:   -5
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 (5).است

فرشتگان، طور سینا را پس از رفع شدنش، منتقل کردند و طور سینا به جای 

وَإيذ نَتَقْنَا الَْجبَلَ فَوْقَهُمْ کَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنَواْ أَنَّهُ وَاقيعٌ بيهيمْ  :نخستینش بازگردانیده نشد

و آنگاه که کوه را بر فراز ) (5)لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ خُذُواْ مَا آتَیْنَاکُم بيقُوَّةٍ وَاذْکُرُواْ مَا فيیهي 

پنداشتند اکنون بر سرشان خواهد افتاد، سرشان چون سایبانی نگه داشتیم و می

ایم با نیرومندی بگیرید و هر چه را که در آن آمده است آنچه را که به شما داده

سرشان خواهد افتاد  آنها گمان کردند بر .(به یاد دارید، باشد که پرهیزگار شوید

ولی به جای خودش بازگردانیده نشد و بر سر آنها نیفتاد بلکه به جای دیگری 

  .منتقل شد

؛ یعنی علمی که بر مردم سخت و تَنبُتُ بيالدَهْنيروغن است  آنو غذای 

سرَّی ) سنگین است و مردم آن را تاب نیاورند که طبق روایات معصومین

  .(بصعَستَو مُصعب است )و  (است در سرَّ

امر ما سرَّی است در سرَّ، و سرَّ پنهان شده، و سرَّی است ) :فرمود ابو عبد اهلل

دهد مگر از سرَّ، و سرَّی است بر سرَّ و سرَّی است پوشیده شده با که خبر نمی

                                                
روایت شده است که  به نقل از ارشاد القلوب از ابو عبد اهلل 551ص  25در بحار االنوار: ج  -5

و همچنین در بحار االنوار:  (ای از کوهی است که خدا در آن با موسی سخن گفتغری، قطعه)فرمود: 

که چنین بود  در وصیت امیر المؤمنین) روایت شده است که فرمود: از ابو جعفر 551ص  31ج 

مرا ظهر هنگام خارج کنید. هنگامی که پاهایتان حرکت نکرد و بادی بر شما وزید، مرا به خا  

 .(باشد؛ و چنین کردندبسپارید که آنجا ابتدای طور سینا می
 .535اعراف:  -5
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 (5)(.سرَّ

این امر ما مستوری است که در میثاق پوشیده ) فرمود: ابو جعفر امام باقر

 (5)(.فرمایدفاش کند خداوند او را خوار و ذلیل میاست، هر کس آن را 

امر ما مستوری است پوشیده شده در میثاق که هر کس )فرمود:  ابو عبد اهلل

 (2)(.فرمایدآن را فاش کند خداوند او را خوار و ذلیل می

امر ما همان حق است و حقِّ حق است؛ ظاهر است و باطني » :فرمود ابو عبد اهلل

سرَّ است و سرِّ سرَّ است و سرِّ پنهان شده است و سرِّ پوشیده شده با باطن است؛ 

 (4)(.سرَّ است

باشد و نه باختری، نزدیك است و او همان زیتونی است که نه خاوری می

 ن است و گاهی اوقات جزو ائمهیی مهدیَّروغنش روشنی بخشد؛ او از زمره

، تعداد دوازده امام از . برخی روایات وارد شده از معصومینرودبه شمار می

شمارد؛ یعنی آنها در فرمایشات خود، مهدی اول را فرزندان علی و فاطمه برمی

 اند. برخی از این روایات تقدیم شما: به شمار آورده نیز جزو ائمه

، همگی مُحَدَّث )فرشتگان دوازده امام از آل محمد) :فرمایدمی ابو جعفر

هستند، و  و از فرزندان علی اهللرسولگویند( از فرزندان با آنها سخن می

  (1)(.پدران آنها هستند و علی اهللرسول

                                                
 .48ص  :بصائر الدرجات -5

 .48ص  :بصائر الدرجات -5

 .48ص  :بصائر الدرجات -2

 .48ص  :محمد بن حسن صفار ـبصائر الدرجات  -4

 .3ح  125ص  5کافی: ج  - 1
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: از قول جابر بن عبداهلل انصاری روایت شده است که فرمود از امام باقر

وارد شدم در حالی که بین دستانش لوحی بود که در آن  مَحضر فاطمه)

شمردم. دوازده نفر بودند. آخرین آنها  های اوصیا از فرزندان او بود. )آن را(نام

  (5)(.بود. سه نفر آنها محمد و سه نفر آنها علی بود قائم

بعد از او  را به سوی جن و انسان فرستاد و خدا، محمد) :فرمود امام باقر

هر  آیند،بعضی از آنها بعداً می دوازده وصی قرار داد، بعضی از آنها قبالً بودند و

هستند،  بر سنَّت اوصیای عیسی از محمد وصی، سنَّتی دارد؛ اوصیای بعد

 (5)(.است بر سنَّت مسیح امیرالمؤمنین دوازده نفر بودند و و

دوازده امام هستیم؛  ما) فرماید:می شنیدم ابا جعفراز زراره روایت شده است: 

 (2)(.باشندمی از آنها حسن و حسین، سپس امامان از فرزندان حسین

من و دوازده نفر از فرزندان من و تو ): فرمود اهللرسول :فرمود امام باقر

ی ما خدا زمین های آن. به واسطهها و کوهزمین هستیم؛ یعنی میخ (زيرَّ)ای علی، 

را نگه داشته است که اهالی خود را در آن فرو نبرد. وقتی دوازده نفر از فرزندان 

 (4)(.شودبرد و به آنها فرصت داده نمیمن رفتند، زمین اهل خود را فرو می

از فرزندان من، دوازده نَقیب )نماینده( ) :فرمود اهللرسول :فرمود امام باقر

ی مُحدَّث فهیم هستند. آخرین آنها قائم )به حق( است. زمین هستند که برگزیده

                                                
 .1ح  125ص  5کافی: ج  - 5
 .55ح  125ص  5کافی: ج  - 5
 .51ح  122ص  5کافی: ج  - 2
 .53ح  124ص  5کافی: ج  - 4
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 (5)است(. شده پر ستم از که طور کند همانرا پر از عدل می

 

  َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيدَّْوَف ب ه َمای آیه: 77پرسش 

الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مين شَعَآئيري اهللي فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوي اعْتَمَرَ  إينَّ :فرمایدحق تعالی می

صفا، و ) (5)فَالَ جُنَاحَ عَلَیْهي أَن یَطَّوَّفَ بيهيمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَیْرًا فَإينَّ اهللَ شَاکيرٌ عَليیمٌ 

عمره آورد یا است؛ پس کسی که حج خانه را به جای می مروه از شعایر خدا

گزارند، بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی به جا آورد. پس هر که کار می

از این آیه  (.ای دانا استنیکی را به رغبت انجام دهد بداند که خدا شکر پذیرنده

شود و حال آنکه متعارف در اعمال حج، واجب جایز بودن طواف فهمیده می

 باشد؟بودن طواف می

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

ی حقیقی خداوند است که همان محمد و آل مقصود از حج، حج گزاردن خانه

گانه را تمام کند ی خدا گزارد و دهباشد. کسی که حج خانهمی محمد

از ما اهل بیت ) یی خدا گزارد و در زمرهو حج( و حج خانههای ایمان )مقام

                                                
 .58ح  124ص  5کافی: ج  - 5
 .518بقره:  - 5
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بخورد و این اجازه،  ی درخت علم آل محمدتواند از میوهگردد، می (است

وَقُلْنَا یَا آدَمُ  :از آن ممنوع شد در برابر ممنوعیتی است که حضرت آدم

حَیْثُ شيئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذيهي الشَّجَرَةَ اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَکُلَا مينْهَا رَغَدًا 

در بهشت جای  همسرتو گفتیم: ای آدم! خود و ) (5)فَتَکُونَا مينَ الظَّاليميینَ

گیرید و هر چه خواهید  و هر جا که خواهید از ثمرات آن به خوشی بخورید و 

درخت،  ؛  این(ی ستمکاران درآییدبه این درخت نزدیك مشوید که به زمره

 .است و معنای حقیقی آیه مطابق ظاهر آن نیست درخت علم آل محمد

 .(5)حضرت فاطمه (مروه)است و  حضرت علی (صفا)

                                                
 .21بقره:  -5
که همان طور که در ی زمین( ـتر ارایه شد مشخ  شد که دابة االرض )جنبندهاز آنچه پیش -5

ـ از بین صفا و مروه یعنی علی و باشدموارد متعدد در متشابهات توضیح داده شد یك انسان می

روایت شده است:  ....  شود. از علی بن مهزیار هنگام دیدارش با امام مهدیخارج می فاطمه

آنگاه که میان شما و راه کعبه جدایی ) ض کردم: آقای من! این امر چه هنگام خواهد بود؟ فرمود:عر

. پس گفتم: ای فرزند (افتد، و خورشید و ماه با هم جمع گردند و کواکب و ستارگان به آنان بپیوندند

زمین از بین صفا و ی در سال فالن و فالن جنبنده)رسول خدا! آن، چه هنگام خواهد بود؟ به من فرمود: 

با او است و مردم را به سوی  و انگشتری سلیمان خیزد در حالی که عصای موسیمروه برمی

 و معنای آن چنین است که این انسان از علی و فاطمه ؛(558)غیبت طوسی: ح  (دهدمحشر سوق می

باشد چرا که آنها والدینش شود. پس او از آنها میباشد و از آنها و همچنین از میان آنها خارج میمی

که مهدی اول به چرا که بصره ـ ؛شودهستند و به همین صورت، در این عالم نیز از میان آنها خارج می

ی یعنی مدینه طمهیعنی نجف و مکان حضرت فا ـ میان مکان امیر المؤمنینباشدآن منتسب می

واهلل اعلم  ؛باشدپس خارج شدن دابة االرض یا همان مهدی اول از میان صفا و مروه می ؛باشدمنوَّره می

 و احکم.
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الَ جُنَاحَ عَلَیْهي أَن یَطَّوَّفَ بيهيمَا ( بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی به جا

ی شهر که اینها دروازهیعنی مانعی ندارد که از این دو )علم( برگیرد؛ چرا  ؛(آورد

( هستند و دریافت از آنها، از طریق دریافت از ائمه و علم )حضرت محمد

گیرد. انسان باید بکوشد تا به حج حقیقی برسد و درجات صورت می نیمهدیَّ

ل ئنا (از ما اهل بیت)ی ایمان را کامل کند و به دنبال آن، به جایگاه گانهده

 .ند از ثمرات این درخت مبار ، برگیردتواگردد؛ که در آن صورت می

اما در این عالم جسمانی، این حالت جسمانی که عبارت است از رفتن به سوی 

کعبه و آهنگ آن کردن، صرفاً اشاره دارد به گردن نهادن به این امر الهی، که 

 باشد.  برداریي امر خداوند میباشد؛ چرا که تبلور فرمانواجب می

اما رسیدن حقیقی در عوالم باال اگر به فضل خداوند و با سعی و کوشش انسان 

اش به گوییمحقق شود تمامیي خیر است، و اگر محقق نشود انسان به فضل پاسخ

؛ چرا متنعم می شودهای خداوند سبحان و متعال در بهشت (5)(پیش آی)ندای 

و اینکه برای ) (5)سَاني إيلَّا مَا سَعَىوَأَن لَّیْسَ ليلْإينکه او سعی و تالش کرده است 

سعی و تالش بر انسان واجب (. انسان، جز آنچه خود تالش کرده است، نیست

 باشد. ها، حج در این عالم جسمانی میترین سعیاست و از ابتدایی

ی ماند این است که انسان به مقدار تالش خود و به اندازهمطلبی که باقی می

ی حقیقی خداوند را حج گیرد. اگر برسد و خانهفضل خداوند بر او، توشه برمی

از ما )ی ایمان نایل شده باشد، و گانهگزارد، و جزو کسانی باشد که به مراتب ده

                                                
 ای به حدیث خلقت عقل و جهل.اشاره -5
 .21نجم:  -5
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ها بچیند و از آنها میوه  تواند از درخت علم آل محمدگردد، می (اهل بیت

آورد، مجاز است بین صفا بخورد؛ همان طور که هر کس حج کعبه را به جا می

باشد؛ چرا که از مقدَّمات و مروه سعی کند؛ با توجَّه به آنچه گفتم، واجب می

او سبحان اش برای رو کردن به سوی اجابت ندای خداوند سبحان به بنده

 (5).باشدمی

  َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأماٌْل َوَسدالا یآیه :78پرسش 

وَکَذَليكَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُواْ  معنای این سخن حق تعالی چیست؟

الْقيبْلَةَ الَّتيی کُنتَ عَلَیْهَا شُهَدَاء عَلَى النَّاسي وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهيیدًا وَمَا جَعَلْنَا 

 إيالَّ لينَعْلَمَ مَن یَتَّبيعُ الرَّسُولَ ميمَّن یَنقَليبُ عَلَى عَقيبَیْهي وَإين کَانَتْ لَکَبيیرَةً إيالَّ عَلَى الَّذيینَ 

و چنین ) (5)هَدَى اهللُ وَمَا کَانَ اهللُ ليیُضيیعَ إيیمَانَکُمْ إينَّ اهللَ بيالنَّاسي لَرَؤُوفٌ رَّحيیمٌ 

است که شما را امَّتی میانه قرار دادیم تا بر مردمان گواه باشید و پیامبر بر شما 

ای را که بر آن بودی فق  به این جهت قرار دادیم که کسی گواه باشد، و آن قبله

                                                
خداوند عزَّوجل عقل را آفرید، و او اولین مخلوق از روحانیون از سمت )حدیث معروف  -5

راست عرش از نورش بود. به او فرمود: برو؛ و او پشت کرد. سپس فرمود: پیش آی؛ پس او پیش آمد. 

خداوند تبار  و تعالی فرمود: تو را بر خُلقی عظیم آفریدم و برای تمامی مخلوقاتم برتری دادم. 

جهل را از دریای شور تشنگی پدید آورد و به او فرمود: برو؛ پس او پشت کرد. سپس سپس  فرماید:می

 5. اصول کافی: ج (به او فرمود: پیش آی؛ و او پیش نیامد. پس به او فرمود: تکبَّر کردی؛ و لعنتش نمود

 .25ص 
 .542بقره:  - 5
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ی خود ی خود و بر عقیدهکند را از کسانی که بر پاشنهکه از پیامبر پیروی می

بازشناسیم، هر چند این سخت، گران است مگر بر آنان که خداوند گردند، بازمی

هدایتشان کرده باشد. خداوند بر آن نیست که ایمان شما را تباه کند. خداوند بر 

 (.مردمان مهربان و بخشاینده است

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

المهدیین و والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و 

 سلم تسلیماً.

 ( میانه)هستند؛ همان سیصد و سیزده نفر هستند؛ و  حقیقی محمَّدیآنها امَّت 

ی ائمه و باشد؛ چرا که او در میانههمان مهدی اول می،مستقیم استهمان صراط 

باشند. می ن قرار دارد. امَّت میانه، پیروان مهدی اول و یاران امام مهدییمهدیَّ

بهترین امَّتی که در میان مردم پدید ) خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْريجَتْ ليلنَّاسياینها همچنین 

)برترین پیشوایان( هستند؛ زیرا آنها  (خیر ائمة)باشند، و حتی می (آمده است

کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْريجَتْ ليلنَّاسي تَأْمُرُونَ فرماید: باشند. حق تعالی میجلودار می

نْهَوْنَ عَني الْمُنکَري وَتُؤْمينُونَ بياهللي وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکيتَابي لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم بيالْمَعْرُوفي وَتَ

شما بهترین امَّتی هستید که برای مردم ) (5)مِّنْهُمُ الْمُؤْمينُونَ وَأَکْثَرُهُمُ الْفَاسيقُونَ

خدا ایمان دارید. کنید و نهی از منکر، و به اید، که امر به معروف میپدید آمده

اند ولی آوردند برایشان بهتر بود. برخی از ایشان مؤمناگر اهل کتاب ایمان می

 (.اندبیشترین آنها فاسق و نافرمان

                                                
 .555آل عمران:  - 5
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 (5)حَافيظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتي والصَّالَةي الْوُسْطَى وَقُومُواْ ليلهي قَانيتيینَ فرماید:و نیز می

نماز همان  ؛(بدارید و خاضعانه برای خدا به پا خیزیدنمازها و نماز میانه را پاس )

یعنی والیت را پاس بدارید. نماز میانه یعنی والیت میان ائمه و  (5)؛است (والیت)

زیرا مهدی اول،  ؛ن؛ یعنی والیت مهدی اول در آغاز ظهور امام مهدییمهدیَّ

در روایات گردد؛ همان گونه که ن است و او از ائمه نیز محسوب مییاز مهدیَّ

 اند.شمرده شده ، تعداد ائمه دوازده نفر از فرزندان علی و فاطمهائمه

من و دوازده نفر از فرزندان من و تو ): فرمود اهللرسولفرمود:  امام باقر

ی ما خدا زمین های آن. به واسطهها و کوهزمین هستیم؛ یعنی میخ (زيرَّ)ای علی، 

را نگه داشته است که اهالی خود را در آن فرو نبرد. وقتی دوازده نفر از فرزندان 

 (2)(.شودبرد و به آنها فرصت داده نمیمن رفتند، زمین اهل خود را فرو می

مگی مُحَدَّث )فرشتگان ، هدوازده امام از آل محمد) فرماید:می ابو جعفر

هستند، و  و از فرزندان علی اهللرسولگویند( از فرزندان با آنها سخن می

  (4)(.پدران آنها هستند و علی اهللرسول

                                                
 .528بقره:  - 5
عرض کردم: آیا شما نماز در کتاب  ست: به ابو عبد اهللاز داوود بن کثیر روایت شده ا -5

ای داوود! ما همان نماز در کتاب )... باشید؟ فرمود: خداود عزَّوجل هستید؟ و آیا شما زکات و حج می

خداوند عزَّوجل هستیم، ما زکات هستیم، ما روزه هستیم، ما حج هستیم، ما ماه حرام هستیم، ما سرزمین 

فَأَیْنَمَا تُوَلَُّواْ فَثَمََّ : فرمایدی خدا و وجه خدا هستیم. حق تعالی میی خدا و قبلههحرام هستیم، ما کعب

 .252ص  54....(. بحار االنوار: ج (به هر سو نظر کنید، وجه خدا همان جا است) وَجْهُ اهللي
 .53ح  121ص  5کافی: ج  - 2
 .3ح  124ص  5کافی: ج  - 4
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 :از قول جابر بن عبداهلل انصاری روایت شده است که فرمود از امام باقر

وارد شدم در حالی که بین دستانش لوحی بود که در آن  مَحضر فاطمه)

شمردم. دوازده نفربودند. آخرین آنها  های اوصیا از فرزندان او بود. )آن را(نام

 (5)(.بود. سه نفر آنها محمد و سه نفر آنها علی بود قائم

گر دارد که این امَّت دوازده امام هدایت) :روایت شده است از امیر المؤمنین

 (5)(.باشندفرزندان پیامبرشان هستند و آنها از من میاز 

زیتونی که نه خاوری است و ) زَیْتُونيةٍ لَّا شَرْقيیَّةٍ وَلَا غَرْبيیَّةٍ :فرمایدحق تعالی می

است که در میان ائمه و  (مهدی اول)و او  (زیتون میانه)( یعنی نه باختری

 :رویدقرار دارد. همچنین او درخت زیتونی است که در طور سینا می نیمهدیَّ

 َوَشَجَرَةً تَخْرُجُ مين طُوري سَیْنَاء تَنبُتُ بيالدَهْني وَصيبْغٍ لِّلْآکيليین(2) ( و درختی است

دهد و آن روغن، نان خورشی برای روید، روغن میکه در طور سینا می

 (.خورندگان است

 

 ی عصر از نگاهی دیگر.سورهتفسیر : 71پرسش 

انسان، علی بن )ای: عصر شما فرموده یدر کتاب متشابهات در تفسیر سوره 

 .(باشددر زیان و خسران می است و او در قیاس با پیامبر خدا طالبابی

                                                
 .1ح  122ص  5کافی: ج  - 5
 .514غیبت طوسی: ص  - 5
 .55مؤمنون:  - 2
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شوند، در حالی که از آنچه شما اند استثنا میحال چگونه کسانی که ایمان آورده

 باشند؟!برتر می شود که آنها از علیبرداشت میای، چنین بیان داشته

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

 (5)؛در نقطه (با)و  (با)، و بسمله در قرآن جملگی در فاتحه است و فاتحه در بسمله

یعنی هر چه بیشتر به سوی خداوند سبحان و متعال ارتقا یابیم، تفصیل قرآن کمتر 

باشد، که هر چه در ها میشود؛ و این به جهت کم شدن جزئیات و ناسازگاریمی

عوالم ملکوتی بیشتر ارتقا یابی تا آنکه به نور و کلیات برسی و قرآن نوری کلی 

  گردد.

ی عالی از قرآن بود؛ یعنی یان داشتم، در مرتبهی والعصر بآنچه در تفسیر سوره

وجود دیگری در کار نیست؛ علی  در جایی که غیر از محمد، علی و فاطمه

نور یکسان هستند، پس غیر از آنها وجود دیگری نیست. پس تمام  و فاطمه

سوگند به ) (5)إينَّ الْإينسَانَ لَفيی خُسْرٍ *وَالْعَصْري  :شودسوره در آن عالم چنین می

 لویی عصر در آن عالم عُاین سوره ؛(این زمان، * که انسان در خسران است

                                                
علوم هستی، جملگی در قرآن است و تمام )روایت شده است:  حدیثی از امیر المؤمنین -5

علوم قرآن در سبع مثانی )فاتحه( و علوم سبع مثانی در بسمله و علوم بسمله در نقطه است و من آن نقطه 

 .525چهل حدیث شیخ ابراهیم خویی: ص (. هستم
 .5و  5ر: عص -5
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إيلَّا الَّذيینَ آمَنُوا باشد، و در آن عالم، باقیي سوره که عبارت است از می )باال(

 مگر آنها که ایمان) (5)وَعَميلُوا الصَّاليحَاتي وَتَوَاصَوْا بيالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بيالصَّبْري

آوردند و کارهای شایسته کردند و یکدیگر را به حق سفارش کردند و یکدیگر 

هیچ موجودیتی ندارد، تا به این ترتیب محلی برای  (را به صبر سفارش کردند

 .چنین اعتراضی وجود داشته باشد

باشد؛ یعنی انسان به سبب اما در این عالم، منظور از انسان، جنس انسان می

نی، در خسران و پَستی است مگر آنگاه که به ولیَّ خدا وجودش در عالم جسما

إيلَّا الَّذيینَ آمَنُوا وَعَميلُوا  :در زمانش ایمان آورد و به همراه او عمل نماید

مگر آنها که ایمان آوردند و ) الصَّاليحَاتي وَتَوَاصَوْا بيالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بيالصَّبْري

به حق سفارش کردند و یکدیگر را به صبر کارهای شایسته کردند و یکدیگر را 

 .(سفارش کردند

 

  إ نَّا َعَرْضَنا اْلَ.َمانٌََ َعَلَ الْسَماَواِت َواْلَ.ْر   َواْلز َبال  یآیه: 81پرسش 

إينَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضي معنای این سخن حق تعالی چیست؟ 

 (5)فَأَبَیْنَ أَن یَحْميلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مينْهَا وَحَمَلَهَا الْإينسَانُ إينَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًاوَالْجيبَالي 

ها عرضه داشتیم، از تحمَّل آن سرباز ها، زمین و کوهما این امانت را بر آسمان)

نادان زدند و از آن ترسیدند. انسان آن را بر دوش گرفت؛ به راستی او ستمکاری 

                                                
 .2عصر:  -5
 .35احزاب:  - 5
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 .(بود

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

إينَّ اهللَ یَأْمُرُکُمْ أَن فرماید: . حق تعالی میاست امانت، امامت و والیت ولیَّ خدا

وَإيذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسي أَن تَحْکُمُواْ بيالْعَدْلي إينَّ اهللَ نيعيمَّا تُؤدَواْ األَمَانَاتي إيلَى أَهْليهَا 

ها دهد که امانتخداوند به شما فرمان می) (5)یَعيظُکُم بيهي إينَّ اهللَ کَانَ سَميیعًا بَصيیرًا

را به صاحبانشان بازگردانید و چون در میان مردم به داوری نشینید به عدل داوری 

یعنی امامت،  ؛(دهد. هر آینه او شنوای بینا استکنید. خدا شما را چه نیکو پند می

 (5)می سپارد.به امام پس از  یکه امام

برداری آنها از ولیَّ اما در مورد مردم، امانتي مردم عبارت است از والیت و فرمان

خدا. بنابراین مردم باید در هر زمان والیت را به ولیَّ خدا بدهند، و اگر ولیَّ خدا 

شود بلکه بر مردم است که والیت ولیَّ به سوی خدا رجوع کند والیت قطع نمی

                                                
 .18نسا:  -5
از ابو بصیر از ابو از جمله:  ؛انددر احادیثشان در این خصوص سخن رانده اهل بیت -5

إينَّ اهللَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدَواْ األَمَانَاتي إيلَى أَهْليهَا وَإيذَا حَکَمْتُم  ی سخن خداوند عزَّوجلدرباره عبداهلل

 فرمان شما به خداوند) بَیْنَ النَّاسي أَن َتحْکُمُواْ بيالْعَدْلي إينَّ اهللَ نيعيمَّا یَعيظُکُم بيهي إينَّ اهللَ کَانَ سَميیعًا بَصيیرًا

 داوری عدل به نشینید داوری به مردم میان در چون و بازگردانید صاحبانشان به را هاامانت که دهدمی

روایت شده است که فرمود:  (بینا است شنوای او آینه هر دهد.می پند نیکو چه را شما خدا کنید.

 .15. غیبت نعمانی: ص (دهدمنظور، وصیت است که هر مردی از ما به مردی دیگر می)
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شود که اگر خالی شود، حجَّت خالی نمی پس از او را بپذیرند. زمین خدا از

 (5).بردزمین اهلش را فرو می

 ظَلُومًابنابراین انسان، جنس انسان است، و منافق، اولی است و دومی، و 

 (مخلوق دوم)یعنی دومی؛ زیرا او به ( نادان) جَهُولًایعنی اولی و ( ستمکار)

 (5).که پس از عقل آفریده شد جهالت ورزید

 ها یعنی ساکنان آنها از فرشتگان و ارواح نیکوکار.ها، زمین و کوهآسماناما 

 و والیت برای ولیَّ خدا است  خدا و امامت مخصوصوالیت  یعنی؛پس امانت 

                                                
اگر )ماند؟ فرمود: عرض کردم: آیا زمین بدون امام باقی می از ابو حمزه: به ابا عبد اهلل - 5

 .55ح  531ص  5. کافی: ج (ریزدفرومیزمین بدون امام باقی بماند، 
إينَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى  ی این سخن خداوند تبار  و تعالیدرباره از جابر از ابو جعفر - 5

 هاکوه و زمین ها،آسمان بر را امانت این ما) السَّمَاوَاتي َوالْأَرْضي وَاْلجيبَالي فَأَبَیْنَ أَن َیحْميلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ 

منظور والیت )روایت شده است که فرمود: ( ترسیدند آن از و زدند سرباز آن تحمَّل از داشتیم، عرضه

است که آنها از ترس کفر و عناد به آن، از برداشتنش سر باز زدند و انسان آن را بر دوش کشید، و 

 .11. بصائر الدرجات صفار: ص (انسانی که آن را بر دوش کشید ابو فالن بود

إينَّا عَرَضْنَا الْأَمَانََة ی سخن خداوند عزَّوجل درباره از ابو بصیر روایت شده است: از ابا عبد اهلل

  کَانَ ظَلُومًا جَهُولًاعَلَى السَّمَاَواتي وَالْأَرْضي َوالْجيبَالي فَأَبَیَْن أَن یَحْميلْنَهَا وَأَشَْفقْنَ مينْهَا وَحَمَلَهَا الْإينسَانُ إينَّهُ

 ترسیدند. آن از و زدند سرباز آن تحمَّل از داشتیم، عرضه هاکوه و زمین ها،آسمان بر را امانت این ما)

امانت، )سوال کردم. ایشان فرمود:  (بود نادان ستمکاری به راستی او گرفت؛ دوش را بر آن انسان

 .555. معانی االخبار: ص (باشدوالیت است و انسان، ابو شرور منافق می

إينَّا ی سخن خداوند عزَّوجل درباره حسین بن خالد: از ابا الحسن علی بن موسی الرضااز 

 و زمین ها،آسمان بر را امانت این ما) عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاَواتي وَالْأَرْضي وَالْجيبَالي فَأَبَیْنَ أَن یَحْميلْنَهَا

امانت یعنی والیت؛ هر که به ناحق )تا انتهاـ فرمود: ـ (زدند سرباز آن تحمَّل از داشتیم، عرضه هاکوه

 .555. معانی االخبار: ص (ادعایش کند، کفر ورزیده است
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کسی ) :فرمایداگر تامَّه باشد نیز امامت است،. حق تعالی در حدیث قدسی می

چشم من، دست ـ ولیَّ خدایعنی والیت ـکه با انجام فرایض به من نزدیکی جوید 

دارای تمام مراتب ایمان شده است؛  (ولیَّ خدا)یعنی مانند  (5)(؛شودمن و .... می

گانه )درجات شود؛ چرا که او به درجات دههمچون سلمان، از ما اهل بیت می

سه روز ) (2)ثَالثَةي أَیَّامٍ فيی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إيذَا رَجَعْتُمْ  (5)؛ایمان( دست یافته است

 .(در حج و هفت روز چون از حج بازگردید

که امانت هر انسانی، با صاحب امانت  یك چیزی که باید اشاره کرد این است

شته ای  فراز آن چنین تعبیر کرده که او  مرتب  است، همان طور که امام

و او حجراالسود در رکن عراقی در  (4)،است که کتاب عقد و میثاق را بلعیده

                                                
 آمده است. 555پاسخ پرسش  2تفصیل بیشتر در کتاب متشابهات جلد 

 ای عبد العزیز! ایمان ده) :به من فرمود ابو عبداهلل :از عبد العزیز قراطیسی نقل شده است -5

درجه دارد که مانند نردبان است که پله پله باید از آن باال رفت. فردی که دو پله باال رفته نباید به کسی 

تر از خودت ای نداری، تا اینکه به دهمین پله برسد. کسی که پایینی اول است بگوید تو بهرهکه در پله

تر از خودت ای پایینرا در درجهاست را ساق  نکن تا باالتر از تو، تو را ساق  نکند و اگر کسی 

شکند و اگر کسی مؤمنی را دیدی، او را با محبت باال بکش و بر او بیش از توانش تحمیل مکن که می

ی نهم و سلمان در ی هشتم، ابوذر در پلهگردد. مقداد در پلهاش بر او واجب میبندیبشکند، شکسته

 .448و  443خصال شیخ صدوق: ص  .(ی دهم بودپله
 .511بقره:  - 2
عرض کردم: چرا استالم )لمس و بوسیدن( حجر  از حلبی روایت شده است: به ابو عبد اهلل -4

خداوند عزَّوجل آن هنگام که عهد و میثاق را از بنی آدم گرفت، سنگ )االسود قرار داده شد؟ فرمود: 

و برای کسی که به عهد وفا را از بهشت فراخواند و به او امر فرمود. آن سنگ میثاق را بلعید؛ پس ا

 و سایر منابع. 584ص  4. کافی: ج (کرده باشد، شهادت خواهد داد
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است. او در حقیقت، انسان است، او مهدی اول و یمانی است، او صاحب کعبه 

ساز اصلی آن، و ی دولت عدل الهی و زمینهامان است، و از همین رو او گشاینده

باشد. هر کسی که حج می نخستین حاکم پس از فرمانده آن امام مهدی

که بین این گزارد باید بر این سنگ و بر رکن یمانی گذر کند ی خدا میخانه

ای است که کتاب عهد و دو، درب کعبه است؛ یا آن طور که نامیده شده، فرشته

میثاق را بلعیده و ناگزیر این شخ  باید با او عهد ببندد و عهد با خداوند را از 

 طریق آن تجدید نماید.

رکن را استالم )ببوسید و لمس( کنید چون او دست خدا ) :فرمود پیامبر خدا

ای که کند، مانند مصافحهبندگانش است که با آن با مخلوقاتش مصافحه میبین 

کند، و آن سنگ نسبت به کسانی که او را ی خود میی خود و یا با پناهندهبا بنده

بوسند در روز قیامت شهادت به برخورد و مالقات و وفای به کنند و میلمس می

رکن، حجراالسود است زیرا  از و منظور آن حضرت (5)(دهدعهد و میثاق می

تشبیه )دست(  یَمیناین سنگ در آن کار گذاشته شده است و از آن رو به 

ی بین خدا و بندگانش در نیل و وصول و دوستی ورزیدن و شده که واسطه

 خشنود گشتن است؛ همانند دست دادن در مصافحه کردن.

خداوند تبار  و تعالی هنگامی که عهدهای بندگان ) :فرمایدمی امام صادق

شود امانتم را گرفت به سنگ دستور داد و او آنها را بلعید و از همین رو گفته می

 (5)(.را ادا کردم و به عهد و میثاقم وفا نمودم تا برایم به وفا کردن گواهی دهی

                                                
 .11ص  5المحاسن: ج  - 5

 .254ص  52وسایل الشیعه )آل البیت( ـ حر عاملی: ج  - 5
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 منذ اهلل یغلقه لم الجنة أبواب من باب الیمانی الرکن) :فرمایدمی امام صادق

های بهشت است که خدا از روزی که ای از دروازه)رکن یمانی دروازه (5)(فتحه

 .آن را گشود، نبست(

 رنه وفیه الجنة، منه ندخل الذی بابنا الیمانی الرکن): فرمود همچنین امام صادق

 ی ما است که از آن وارد)رکن یمانی دروازه (5)(العباد أعمال فیه تلقى الجنة من

شویم و در آن رودی از بهشت است که اعمال بندگان در آن ریخته بهشت می

 شود(.می

گویم: امَّت من، پروردگارم، امَّت .... می) :روایت شده است از رسول خدا

یعنی ـشود: ای محمد! امَّت تو را بی هیچ حسابی بر آنها وارد کردم من! گفته می

های بهشت که آنها در آنچه ی ایمن از دروازهاز دروازه ـنزدیکان یاران یمانی

 (2)(.باشند....سایرین از درهای دیگر دارند نیز شریك می

که امانت را بلعیده  یو آن کس پس حجر و رکن یمانی به یمانی صاحب امانت

میثاق الهی است. خانه )کعبه( نیز به آل  امانت همان است اشاره دارد، و آن

رَحْمَتُ اهللي وَبَرَکَاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتي إينَّهُ حَميیدٌ  :کنداشاره می محمد

رحمت و برکات خدا بر شما ای اهل این خانه! او ستودنی و باشکوه ) (4)مَّجيیدٌ

 .(است

                                                
 .52ح  451ص  4کافی: ج  - 5

 .254ص  2جامع السعادات: ج  - 5

 .558ص  5صحیح مسلم: ج   ؛  553ص  1صحیح بخاری: ج  - 2
 .32هود:  - 4
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َوَلَقْد َصْرْفَنا ِفي َهـَذا اْلُقـْرآن  ِللْنـاس  ِمـن ُكـلِّ  یآیه :81پرسش 

  َمَثٍل

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فيی هَـذَا الْقُـرْآني ليلنَّـاسي ميـن کُـلِّ مَثَـلٍ وَکَـانَ  فرماید:حق تعالی می

در این قرآن برای مردم هر گونه داستانی بیان کرده) ()5الْإينسَانُ أَکْثَرَ شَیْءٍ جَدَلًا

مـذمَّت آیـا در ایـن آیـه انسـان  (.خیزدایم، و انسان بیش از هر چیز به جدل برمی

 شده است؟

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل  رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

وَکَانَ الْإينسَانُ أَکْثَرَ شَیْءٍ جَدَلًا (انسان بیش از هر چیز به جدل  و

وجو و تحقیق برای شناخت حقیقت به اعتبار فطرتش؛ یعنی جست :(خیزدبرمی

چرا که انسان بر شناخت و معرفت تمام اسماء الهی سرشته شده است و فطرتش 

فرماید: گرداند. حق تعالی میاو را برای کسب شناخت و معرفت شایسته می

َئيکَةي فَقَالَ أَنبيئُونيی بيأَسْمَاء هَؤاُلء إين وَعَلََّمَ آدَمَ األَسْمَاء کُلََّهَا ثُمََّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَال

ها را به آدم بیاموخت. سپس آنها را به فرشتگان و تمام نام) (5)کُنتُمْ صَاديقيینَ

                                                
 .14کهف:  - 5
 .25بقره:  - 5
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 (.های این چیزها خبر دهیدگویید مرا به نامعرضه کرد و گفت: اگر راست می

  ...َحَسٍنَلَها َربَُّها ب َقُبوٍل َفَتَقْب یآیه :82پرسش 

فَتَقَبَّلَهَا رَبَهَا بيقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وََکفَّلَهَا معنای این آیه چیست: 

زَکَريیَّا کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَکَريیَّا الْميحْرَابَ وَجَدَ عيندَهَا ريزْقاً قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَكي هَذَا 

پس پروردگارش آن ) (5)عيندي اهللي إنَّ اهللَ یَرْزُقُ مَن یَشَاء بيغَیْري حيسَابٍ  قَالَتْ هُوَ مينْ 

دختر را به نیکی پذیرفت، و به وجهی پسندیده پرورشش داد و زکریا را به 

سرپرستی او گماشت. هر وقت که زکریا به محراب نزد او می رفت، پیش او 

رسد؟ مریم تو از کجا میگفت: ای مریم! اینها برای یافت؛ میروزی می

حساب روزی : از جانب خدا؛ زیرا او هر کس را که بخواهد بیگفتمی

 (.دهدمی

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

 ًوَجَدَ عيندَهَا ريزْقا ( یافتمیپیش او روزی) یعنی علم و حکمت و :

محراب و نماز خاستگاه معراج مؤمن و فیض خدا بر او است و جایگاه  ،معرفت

 غیري محرابی است که برای نماز تاسیس شده جایی از رزق و روزی دنیوی، در
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ایستد و در محراب نماز ؛ و به همین صورت خوردن؛ هنگامی که انسان میباشد

فرود  رزق و روزی دنیوی نیز بر مریم  هرچند خورد.گزارد چیزی نمیمی

ولی منظور آیه، رزق حقیقی است که علم و حکمت و معرفت  است آمدهمی

هُنَاليكَ دَعَا زَکَريیَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ ليی مين لَّدُنْكَ ذُرِّیَّةً باشد و از همین رو: می

آنجا زکریا پروردگارش را ندا داد و گفت: ای در ) (5)طَیِّبَةً إينَّكَ سَميیعُ الدَعَاء

ی دعا پروردگار من! مرا ازجانب خود فرزندی پاکیزه عطا فرما، که تو شنونده

وَإينِّی خيفْتُ الْمَوَاليیَ مين وَرَائيی نماید: را نیز چنین بیان می و علت این دعا (هستی

من پس از مرگ خویش، از ) (5)وَليیًّا وَکَانَتي امْرَأَتيی عَاقيرًا فَهَبْ ليی مين لَّدُنكَ 

 (.نزدیکان بیمناکم و زنم نازا است. مرا از جانب خود فرزندی عطا فرما

 َالْمَوَاليی یعنی علمای بنی اسرائیل و از آنها بر حضرت عیسی  بیم

بود و   حجَّت بر مریم . حضرت زکریاآگاه بوداو از امر داشت؛ زیرا 

ای که میراث واقعی آل یعقوب یعنی میراث حکمت و نسل پاکیزه زکریا

را به ارث بَرَد خواستار شده  نبوَّت، و یاری و نصرت برای ولیَّ خدا عیسی

  را روزی او گردانید. اینکه زکریا کفالت مریم بود، و خداوند نیز یحیی

را  کریارا برعهده داشت به خاطر شأن و منزلت مریم بوده؛ چرا که خداوند ز

و زکریا را به سرپرستی او )وَکَفَّلَهَا زَکَريیَّاگردانید   متکفَّل شأن مریم

آن بود که وی مادر حضرت  ترین شأن و جایگاه مریمو مهم( گماشت

 العزمي اصالحگر دین الهی بود. پیامبر اولو عیسی
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 ی اجابت دعاینتیجهکه ترین شاخصه در مورد یحیایی طور که مهمهمان

، اجابت شدن دعای زکریا بود و این یعنی اینکه او یار و یاور بود زکریا

فَنَادَتْهُ الْمَآلئيکَةُ وَهُوَ قَائيمٌ یُصَلِّی فيی الْميحْرَابي أَنَّ اهللَ شد:  حضرت عیسی

پس ) (5)الصَّاليحيینَ  نَ یُبَشِّرُ َ بيیَحْیَى مُصَدِّقًا بيکَليمَةٍ مِّنَ اهللي وَسَیِّدًا وَحَصُورًا وَنَبيیًّا مِّ 

ندایش دادند: خداوند تو را  ،همچنان که در محراب به نماز ایستاده بود فرشتگان

کند که او آقا و ای از خداوند را تصدیق میدهد که کلمهبه یحیی بشارت می

همان  (تصدیق کننده) مُصَدِّق. (دار است و پیامبری از شایستگانخویشتن

است که او  دار، عیسیی خداوند و آقای خویشتنکلمه است و  یحیی

( دارخویشتن« )حَصُورًا»پادشاه بنی اسرائیل بود.  ها وسید و آقایی از اولوالعزم

 رود و نه دنیا.یعنی نه به سراغ زنان می

وَإينِّی خيفْتُ نگریم: که درخواست فرزند بود می اکنون به دعای زکریا

یَريثُنيی وَیَريثُ  *الْمَوَاليیَ مين وَرَائيی وَکَانَتي امْرَأَتيی عَاقيرًا فَهَبْ ليی مين لَّدُنكَ وَليیًّا 

 ،من پس از مرگ خویش، از نزدیکان) (5)مينْ آلي یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضيیًّا

بر من و بیمناکم و زنم نازا است. مرا از جانب خود فرزندی عطا فرما * که میراث

باشد و او را، ای پروردگار من، شایسته و پسندیده  بر خاندان یعقوبمیراث

 (.قرار بده

1- وَإينِّی خيفْتُ الْمَوَاليیَ مين وَرَائيی ( من پس از مرگ خویش، از نزدیکان

که سیَّد و  از آنها بر عیسی بنی اسرائیل، که زکریا: یعنی علمای (بیمناکم
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از خدا  پادشاه بنی اسرائیل و کلمة اهلل بود بیم داشت. در اینجا زکریا

پس از  تا کفالت و سرپرستی مریم  (به من فرزندی عطا فرما) خواهدمی

ام تا حدی که موهایم مرگم را ادامه دهد؛ زیرا من به سن پیری و کهنسالی رسیده

 مرده باشم. که هنگام بعثت عیسی رودسفید شده است و انتظار می

2- َیَريثُنيی وَیَريثُ مينْ آلي یَعْقُوب (بر خاندان بر من و میراثکه میراث

قائم آل » چرا که عیسی؛ : در یاری و نصرت عیسی(یعقوب باشد

بود، و  برای او، به نیابت از زکریا بود. یاری و نصرت یحیی« یعقوب

 اش به نیابت از صالحین و شایستکان آل یعقوب از انبیا، مرسلین و اولیاسرپرستی

 .خواهد بود

3- وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضيیًّا ( و او را، ای پروردگار من، شایسته و پسندیده قرار

: یعنی او را به بال و امتحان و در معرض کشته شدن در راه یاری و نصرت (بده

مبعوث شود  پیش از آنکه عیسی خوشنود و راضی نما. یحیی عیسی

در  یحیی خواند.فرامی شاگردانش و مردم را به یاری و نصرت عیسی

  کشته و شهید شد. ابتدای بعثت عیسی

یَکُونُ ليی غُلَامٌ وَکَانَتي امْرَأَتيی عَاقيرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مينَ رَبِّ أَنَّى  قَال َزکریا

گفت: ای پروردگار من! مرا از کجا پسری باشد، حال آنکه زنم ) (5)الْکيبَري عيتيیًّا

؛ یعنی اگر فضل تو (امخوردگی رسیدهنازا است و من خود در پیری به سال

؛ یعنی فضل (گفت اینچنین) (5)کَذَليكَ قَالَ نباشد، مرا پسری نخواهد بود.... 
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 پروردگارت بر تو.

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى یَکُونُ ليی وَلَدٌ وَلَمْ یَمْسَسْنيی بَشَرٌ قَالَ کَذَليكي اهللُ   و مریم

مریم گفت: ای ) (5)یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ إيذَا قَضَى أَمْرًا فَإينَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ 

پروردگار من! چگونه مرا فرزندی باشد، در حالی که بشری مرا لمس نکرده 

ی چیزی آفریند؛ چون ارادهسان که خدا هر چه بخواهد میاست؟ گفت: بدین

 (.شودکند به محض اینکه به او گوید موجود شو، موجود می

وَلَدٌ ليى یَکُونُ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى (گونه مرا مریم گفت: ای پروردگار من! چ

....َقالَ : یعنی اگر فضل تو نباشد مرا پسری نخواهد بود... (فرزندی باشد

 : یعنی فضل پروردگارت بر تو.(سان....گفت: بدین) ليكيکَذَ

َوَیُعَلِّمُهُ الْکيتَابَ وَالْحيکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإينْجيیل(5) ( و خداوند به او کتاب و

 : و این همان فضل و رزق و روزی است.(آموزدمیحکمت و تورات و انجیل 

 کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَکَريیَّا الْميحْرَابَ وَجَدَ عيندَهَا ريزْقاً قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَكي هَـذَا

هر وقت که ) (2)قَالَتْ هُوَ مينْ عيندي اهللي إنَّ اهللَ یَرْزُقُ مَن یَشَاء بيغَیْري حيسَابٍ

گفت: یافت؛ میروزی می می رفت پیش او به محراب نزد او زکریا

: از جانب خدا؛ گفتمی رسد؟ مریم! اینها برای تو از کجا میای مریم

حساب ؛ آری فضل، بی(دهدحساب روزی میزیرا او هر کس را که بخواهد بی

 است. و الحمد هلل.
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  النُُّزوم َفَلا ُأْقِسُم ب َمَواِقع   یآیه :83پرسش 

پس سوگند ) (5)فَلَا أُقْسيمُ بيمَوَاقيعي النَجُوميی حق تعالی چیست؟ معنای این گفته

 (.های ستارگانبه جایگاه

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و والحمد

 سلم تسلیماً.

اهل بیت من امان » فرمود:  خدا پیامبر (5)هستند.  ستارگان، آل محمد
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ی این سخن خداوند عزَّوجل درباره از مفضَّل از عمر جعفی: شنیدم اباعبداهلل امام صادق -5

 اگر ستارگان * و هایجایگاه به سوگند پس) ﴾وَ إينََّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظيیمٌ * فَالأُقْسيمُ بيمَواقيعي النَُُّجومي ﴿

فرماید: اگر کسی سوگند بیزاری از ائمه بخورد، میاین آیه »فرمود:  (بزرگ است سوگندی بدانید این

روایت  و از اباجعفر ؛4251ح  233ص  2. من الیحضره الفقیه: ج «در نظر خداوند بسی عظیم است

ای دیگر ما همانند ستارگان آسمان هستیم؛ وقتی یکی از ما مخفی شود، ستاره»شده است که فرمود: 

هنگام خداوند هایتان متمایل شوید و در آنتان اشاره کنید و با گردنکه با انگشتانگردد تا آننمایان می

المطلب مسلَّ  شوند و هیچ یك از دیگری بازشناخته کند. پس فرزندان عبدشما را مخفی می یستاره

باب در  228ص  5. کافی ج «تان نمایان شد، پروردگارتان را سپاس گوییدنشود. پس هرگاه ستاره

 .8غیبت ح 
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 (5)«.آسمان هستند گونه که ستارگان امان اهلاند هماناهل زمین

های خداوند سبحان و ای از نشانههای ستارگان در آسمان، نشانهاما جایگاه

 دری قطبی( ی جدی )ستارهگانه که بر ستاره. ستارگان هفتدارندرا در برمتعال 

سان باشند: سه تای اول بهمی  آسمان داللت دارند، تمثیلی از آل محمد

حسب ترتیب خود، داللت است و چهار ستاره دیگر بر  محمد، علی و فاطمه

و از   اند از حسن و حسینعبارت ی اولتر به سه تادارند. دو تای نزدیك

دیگری بر امام داللت دارد و   گانهی هشتشان بر ائمهدوتای دیگر، یکی

 ترند. ی قطبی )جدی( نزدیكو این دو به ستاره  مهدی

ی قطبی )جدی( در آسمان اشاره دارند و جدی تمامی این ستارگان بر ستاره

گیرند. گر قبله است و در شبي تار مردم از آن برای یافتن قبله راهنمایی میاشاره

ی قطبی ل است و ستارهقبله جهت سجده گزاردن به سوی خداوند سبحان و متعا

و این  (5)داللت دارد؛ یعنی آن حضرت را می شناساند؛  نیز بر امام مهدی

                                                
 .328امالی شیخ صدوق: ص  -5
اشاره و مردم را به او  مهدی اول همان کسی است که به صورتی خاص به امام مهدی -5

شناساند و این در را به آنان می کند و ائمه به طور عام؛ و مهدی اول حق ائمهراهنمایی می

گروهی از »ها ه آنکدر مورد مهدیین آمده و این ی امام صادقذکر شده است. گفته روایاتشان

اند )کمال توصیف شده «کنندشیعیانمان هستند که مردم را به پیروی از ما و شناخت حق ما راهنمایی می

ترین اموری که کسی پس، از او از بزرگ»( و در حدیثی دیگر: 11ح  218الدین و تمام النعمة: ص 

( یا در حدیثی دیگر که 531ت نعمانی: ص )غیب« ها را پاسخ گوید، بپرسیدتواند آنمگر شبیه به او نمی

ی صدف قرار دارد )هر چیز غامضی ـ چیزی که بین دو کفهو از هیچ»وارد شده است:  هااز آن

 (.515)غیبت نعمانی: ص  «که پاسخ گویدشود مگر اینمترجم( پرسیده نمی
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 است شأن و جایگاه ستارگان در آسمان.

ی پایدار در آسمان است و حرکتی ندارد؛ چرا که بر ی قطبی تنها ستارهستاره

 محور چرخش زمین قرار گرفته است.

 
فيی  *إينَّهُ لَقُرْآنٌ کَريیمٌ  *وَإينَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظيیمٌ ﴿ فرماید:حق تعالی می

أَفَبيهَذَا الْحَديیثي  *تَنزيیلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَميینَ  *لَّا یَمَسَهُ إيلَّا الْمُطَهَّرُونَ  *کيتَابٍ مَّکْنُونٍ 

بزرگ * هر آینه، این  و اگر بدانید این سوگندی است) (5)﴾أَنتُم مَدْهينُونَ....

قدر * در کتابی مکنون * که جز پاکان بر آن دست نیازند * قرآنی است گرامی

نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است * آیا این سخن را سبك و دروغ 

او . ی جدی )قطبی( استیعنی این سوگند، سوگند به ستاره ؛(شمارید؟....می

کند و ستارگاني داللت و راهنمایی می  مهدی اول است که بر امام مهدی

اند از: محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین، ائمه و امام داللت کننده بر آن عبارت
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ی جدی یا مهدی اول ستارگان راهنمایی کننده به ستاره هاآن (5)؛ مهدی

ها وارد شده است، او را شان و روایاتی که از آنکه از طریق سخنانهستند؛ چرا

  از طریق رؤیاهایی که مؤمنان این معصومیناند همچنین معرفی کردهم به مرد

که او همان چرا (5)کنند؛ها را به پیروی از مهدی اول دعوت میبینند و آنرا می

 ی قطبی است که بر قبله داللت دارد؛ یعنی وی راهنما به سوی امام مهدیستاره

 و اگر بدانید ) (2)﴾لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظيیمٌوَإينَّهُ ﴿ فرماید:باشد. حق تعالی میمی

                                                
مهدی و مهدیین در قرآن و »در کتاب  بیتتفصیل چگونگی ارتباط داشتن ستارگان به اهل -5

از طریق روایاتشان که او را  ؛کننددر عالم شهادت به مهدی اول اشاره می آمده است. ائمه« سنَّت

از انتشارات انصار « نور مبین»و « بالغ مبین»های توانید به کتابکنند. میترین توصیف وصف میبا دقیق

 مراجعه نمایید. امام مهدی
های سیاه از خراسان برای هنگامی است که پرچم ی این احادیث گفتار امام صادقهاز جمل -5

ایم، با سالح که دیدید ما بر مردی گرد آمدههاتان بنشینید و هنگامیدر خانه»فرماید: خیزند که میبرمی

اند فات یافتهو در زمان قائم به غیر از امام قائم (. ائمه552)غیبت نعمانی: ص « به سوی ما بشتابید

باشد مگر در رؤیا یا از طریق مکاشفه برای اهل بصیرت. ها ناممکن میتا گرد آیند و گرد آمدن آن

« سخن نهایی در حجت بودن رؤیای صاحبان خيرَد»روایات بسیار دیگری نیز وجود دارد. به کتاب 

 مراجعه نمایید. ی استاد احمد حطاب از انتشارت انصار امام مهدینوشته
ای است که امَّت باید صبر پیشه که مهدی اول همان ستارهای به اینرو، اشارهدر روایات پیش -2

 باشد:کنند تا ظاهر شود، می

زمانى بر مردم خواهد آمد که در آن »به من فرمود:  از ابان بن تغلب که گفت: ابوعبداهلل

برد؛ میبه گوشه اى پناه  ،بردپناه مىکه علم مانند مارى که به النه خود خواهد داشت اى وجود برهه

عرض کردم:  .«اى بر مردم طلوع خواهد کردهنگام است که ستارهو در آنیعنی بین مکه و مدینه، 

چه باید این حین عرض کردم: در . «فترت و غیبت امامتان»چیست؟ فرمود : ای از زمان منظور از برهه

. کمال الدین و تمام «گرداندشما را ظاهر  یتا خداوند ستاره بمانیدچه هستید باقى بر آن»بکنیم؟ فرمود: 
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 (.این سوگندی است بزرگ

پرسند؟ * از چه می) (5)﴾عَني النَّبَإي الْعَظيیمي *یَتَسَاءلُونَ  عَمَّ﴿ ای دیگر:و در آیه

 ؛ یعنی مهدی اول و یمانی.(از آن خبر بزرگ

 باشدزیرا نخستیني مهدیین مییعنی او قرآن ناطق است؛  ﴾لَقُرْآنٌ کَريیمٌ  إينَّهُ﴿

که کسی به جز پاکان  :(جز پاکان بر آن دست نیازند) ﴾لَّا یَمَسَهُ إيلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴿

چیزی از حقیقت او  باشندمی  سیصد و سیزده نفر اصحاب امام مهدی همانا

 داند. نمی

سبك و دروغ آیا این سخن را ) ﴾أَفَبيهَذَا الْحَديیثي أَنتُم مَدْهينُونَ﴿

 : یعنی شما از این سخن در شك و تردید هستید.(شمارید؟می

وَاللیْلي إيذَا  *وَالشَّفْعي وَالْوَتْري  *وَلَیَالٍ عَشْرٍ  *وَالْفَجْري﴿فرماید: و حق تعالی می

ی صبح، * و سوگند به سوگند به سپیده) (5)﴾هَلْ فيی ذَليكَ قَسَمٌ لِّذيی حيجْرٍ *یَسْري 

گانه، * و سوگند به شفع )جُفت( و وتر )تك(، * و سوگند به شب های دهشب

                                                                                                          
 .241النعمة: ص 

به او « ی مشرقیکنندهطلوع»در وصفش با عبارت  همچنین او کسی است که گفتار امام علی

او شما را به آیین پیامبر ، مشرق پیروی کنید( گرقیام)ی بدانید اگر از طلوع کننده»....  نماید:اشاره می

شوید و دهد و از رنج طلب و خودکامگی آسوده میکری و گنگی نجات می، آورد و از کوریدرمی

که سازد مگر آنخداوند کسی را از رحمت خود دور نمی. نهیدهاتان بر زمین میبار سنگین را از شانه

؛ ت به ناحق بستاندچه را که از آني او نیسباز زند و ظلم پیشه نماید و زور بگوید و آناز پذیرش حق سر

 8کافی: ج  .«گاه برخواهند گشتاند به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتکه ستم کردهو کسانی

 .11تا  12ص 
 .5و  5نبأ:  -5
 .1تا  5فجر:  -5
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چون روی به رفتن نهد * آیا در این خصوص سوگندی برای خردمند وجود 

 (.دارد؟

  ائمه :(گانههای دهشب) ﴾وَلَیَالٍ عَشْرٍ﴿ است.  امام مهدی :﴾وَالفَجري﴿

ها تعبیر کرده چون در دولت ستمکاران زندگی ها به شبهستند، که از آن

 اند.کرده

. از  رسول خدا« وتر»است و   علی و فاطمه« شفع» :﴾وَالشَّفْعي وَالْوَتْري ﴿

، نوری یکسان بزرگوار که این دوبه شفع تعبیر کرده؛ چرا  علی و فاطمه

نظیر و در میان خلق بی  که آن حضرت به وتر؛ چرا  هستند، و از رسول خدا

 (5).بی همتاست

که یعنی هنگامی :(و سوگند به شب چون روی به رفتن نهد) ﴾وَاللیْلي إيذَا یَسْري﴿

؛ گویی شبی است که به از بین بروددولت ستمگران و ظلم و تاریکیي همراه آن 

 رسد.و به پایان می رود، می هنگام برآمدن صبح امام مهدی

آیا در این خصوص سوگندی برای ) ﴾هَلْ فيی ذَليكَ قَسَمٌ لِّذيی حيجْرٍ﴿

: سوگند همان مهدی اول است؛ یعنی آیا در آن زمان (خردمند وجود دارد؟

 داللت و بیان کافی در معرفت مهدی اول وجود دارد؟

یُخْلَقْ ميثْلُهَا فيی الْبيلَادي  لَمْ  الَّتيی *إيرَمَ ذَاتي الْعيمَاد  *أَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبَكَ بيعَادٍ ﴿

                                                
سخن حق تعالی: والفجر، منظور قائم است و »روایت شده است:  از جابر از ابوعبداهلل -5

و وتر، منظور خداوند  المؤمنین و فاطمهحسن تا حسین  و شفع، امیر از گانهها، امامان دهشب

. «یابدباشد که تا زمان قیام قائم ادامه میحکومت حبتر می والیل اذا یسر است که شریکی ندارد و

 .38ص  54بحار االنوار: ج 
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الَّذيینَ طَغَوْا فيی الْبيلَادي  *وَفيرْعَوْنَ ذيی الْأَوْتَادي  *وَثَمُودَ الَّذيینَ جَابُوا الصَّخْرَ بيالْوَادي  *

إينَّ رَبَّكَ  *فَصَبَّ عَلَیْهيمْ رَبَكَ سَوْطَ عَذَابٍ  *فَأَکْثَرُوا فيیهَا الْفَسَادَ  *

آیا ندیدی که پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ * با ارم که ) (5)﴾لَبيالْميرْصَادي

ها داشت؟ * که همانند آن در هیچ شهری آفریده نشده بود * و قوم ثمود ستون

ها ها، * آنی میخبریدند، * و قوم فرعون، آن دارندهکه در آن وادی سنگ می

ها به فساد درافزودند * و پروردگار کردند، * و در آن ها طغیانکه در سرزمین

تو سخت در کمین  ی عذاب را بر سرشان فرود آورد * زیرا پروردگارتو تازیانه

جزو لشکر خداوند است و همراه با علی بن ابی « روح مهدی اول»یعنی  ؛(است

فرعون  که لشکر خدا از فرشتگان عذاب را بر عاد، ثمود وزمانیبوده،   طالب

 (5)فروفرستاد. ،ها طغیان کردندکه در سرزمین

                                                
 .54تا  1فجر:  -5
اگر بدانید بین آدم و نوح ».... المؤمنین که به تطنجیه معروف است، آمده: ای از امیردر خطبه -5

؛ عذاب به حق بر آنان تعلَّق گرفت و چه بد ها که هال  کردمچه عجایبی به انجام رسانیدم و امَّت

هستم، من اعمالی انجام دادند! من صاحب طوفان اول و صاحب طوفان دوم هستم، من صاحب سیل ارم 

ها را ها، همراه قوم ثمود و آن آیات، من آنصاحب اسرار سَر به مُهر هستم، همراه قوم عاد و آن باغ

شان، من شان و تدبیر کنندهکنندهشان هستم، نابودویران کردم، زلزله ایجاد کردم، من بازگرداننده

. مشارق انوار الیقین: ص ....«شان هستمکنندهشان و زندهشان، میرانندهشان هستم، گسترانندهکنندهبنا

 .514و  512

. نفحات «ای علی! تو در نهان با انبیا بودی و آشکارا با من»روایت شده است:  از رسول خدا

 .555ص  1االزهار میالنی: ج 

من ».... در حدیثی طوالنی روایت شده است:  المؤمنیناز سلمان محمدی و ابوذر غفاری از امیر

در کشتی حمل کردم، من همراه یونس در شکم ماهی بودم، و من همان کسی هستم که با نوح را 
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گونه که وی برند، همانفرشتگان خدا و لشکریان خدا از مهدی اول فرمان می

برسد و به همین   که امر به حضرت علیبرد تا اینفرمان می  از امام مهدی

برد و محمد نیز فرمانبر فرمان فرمان می  از حضرت محمد  صورت، علی

 خداوند است.

خداوند سبحان و متعال  ،های سرکش نازل کردکه عذاب را بر امَّتکسی

 ، و او حضرت علیکه عذاب را نازل کرد است است، و او حضرت محمد

 و او امام مهدیکه عذاب را نازل کرد است ،  که عذاب را نازل  است

ها فرشتگان خدایند .... و آنکه عذاب را نازل کرد اول است... و او مهدی  کرد

 رسانند.که امر لشکر خداوند سبحان و متعال را به اجرا می

 

  ﴾.ج لٌََ َعْزْلَنا َلُه ِفيَها..َمن َكاَن ُير يُد اْلَعا﴿ یآیه :84پرسش 

مَن کَانَ یُريیدُ الْعَاجيلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فيیهَا مَا نَشَاء ليمَن نَريیدُ ثُـمَّ جَعَلْنَـا لَـهُ ﴿معنای این آیه

عْیَهَا وَهُـوَ مُـؤْمينٌ  *جَهَنَّمَ یَصْالهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا  عَى لَهَـا سـَ وَمَنْ أَرَادَ اآلخيرَةَ وَسـَ

                                                                                                          
های پیشین را هال  نمود. به من علم انبیا و اوصیا داده که سرزمینموسی در دریا سخن گفت، کسی

های شود. من دریاها را جاری ساختم، و چشمهشده و فصل الخطاب. با من نبوَّت محمد تکمیل می

شکافتم. من دنیا را بر رویش افکندم. من عذاب روز قیامت هستم. من خضر معلم موسی هستم.  زمین را

القرنینم. من همان کسی هستم که به اذن خداوند ی داوود و سلیمان هستم. من ذومن تعلیم دهنده

عزَّوجل سدش را برداشت. من زمین را گسترانیدم. من عذاب روز قیامت هستم. من همان منادی از 

 .513. مشارق انوار الیقین: ص ....«ی زمین هستممکانی دور هستم. من جنبنده
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کس که خواهان این جهان زودگـذر باشـد هر) (5)﴾مَّشْکُورًا فَأُولَئيكَ کَانَ سَعْیُهُم

گاه جهنم را جایگـاه اش داریم، آنکه بخواهیم ارزانیهرچه بخواهیم برای کسی

کـه قصـد آخـرت نمایـد و در او سازیم تا نکوهیده و مردود به آن دراُفتد * و هر

کـه مـؤمن باشـد، آنـان حـالیطلب آن سعی و تالشش را در آن به کـار بنـدد در

 .(گزاری خواهد شدشان سپاسهستند که از سعی و تالشکسانی 

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمدهلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

رو به مغرب.  ،رو به مشرق دارد و آن ،دنیا و آخرت دو مسیر متفاوتند؛ این

دو در خود نهاده است؛ و این سر آورد، دیگری را پشتکه به یکی روی کسی

گردند. حب و دوستی دنیا و حب چشم انسان و در قلب انسان با هم جمع نمی

که به و چگونه باهم جمع شوند حال آن (5)شوند؛آخرت در قلب انسان جمع نمی

برای ای ارزش ندارد که اگر پشه ی بالخدا سوگند دنیا در نظر خداوند به اندازه

                                                
 .51و  58إسراء:  -5
تر خالف یکدیگر هستند؛ هر اندازه به یکی نزدیكدنیا و آخرت بر»فرماید: می رسول خدا -5

نیا و د»فرماید: می و علی ؛551ح  538ص  5: ج اللئالیعوالی  «.شود، از دیگری دور خواهد شد

دارد و به آن عشق بکه دنیا را دوست پس کسى ؛نداناپذیر و دو راه مختلفآخرت دو دشمن آشتى

این دو  یپوینده :ندادو همچون مشرق و مغرباین .کندآن عداوت مى داشته، باورزد آخرت را دشمن 

. نهج «باشندمیوو هَدو همانند و آن ،طرف نزدیك شود از دیگرى دور گرددگاه به یکى از دوهر ،راه

 .552البالغه: حمت 
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و چگونه چنین باشد  (5)نوشید؛او قدر و قیمتی داشت، کافر در آن جرعه آبی نمی

که خداوند از وقتی که عالم اجسام را آفریده به آن نگاه نینداخته حال آن

 و چگونه.... و چگونه.... (5)است؟

زنهار زندگی دنیا شما را ) (2)﴾الْغَرُورُفَلَا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیَاةُ الدَنْیَا وَلَا یَغُرَّنَّکُم بياهللي ﴿

 (.نفریبد، و آن فریبنده، به خدا مغرورتان نگرداند

یعنی  (که خواهان این جهان زودگذر باشد کسهر) ﴾کَانَ یُريیدُ الْعَاجيلَةَ  مَن﴿

 که بخواهیمچه بخواهیم برای کسیهر) ﴾عَجَّلْنَا لَهُ فيیهَا مَا نَشَاء ليمَن نَريیدُ﴿ دنیا

سازد و مند میآن او را بهره یعنی اگر خداوند اراده کند در (اش داریمارزانی

بخشد؛ اما چه بسا انسان که بخواهد میچه را که اراده کند ببخشد، به کسیآن

دنیا را بطلبد و آخرت را از کف بدهد ولی چیزی از دنیا هم به دست نیاورد و 

 .کندنصیب خود دنیا و آخرت را  خسران درنتیجه

خواهد  بس عظیم ی خواستن دنیا در برابر آخرت، زیانیبه این ترتیب نتیجه

                                                
ای فضیل بن یسار! »فرماید آمده است: به یکی از یارانش می در نصیحتی که امام صادق -5

ای ارزش و قیمت داشت، دشمن او جرعه آبی از ی بال پشهاگر دنیا در نظر خداوند عزَّوجل به اندازه

 .1ح  541ص  5. کافی: ج «نوشیدآن نمی
خداوند از »فرماید: می ی فاتحه مال صدرا المتألهین آمده است: رسول خدادر تفسیر سوره -5

 532ص  5در جامع الصغیر سیوطی ج  و« که عالم جسدها را خلق کرد به آن نگاه نینداخته استزمانی

شمنی خداوند متعال خلقتی که بیش از دنیا به او د»فرمود:  روایت شده است که رسول خدا 5385ح 

 .«که با انزجار آن را آفرید به آن ننگریستهکرده باشد، نیافریده است و از زمانی
 .1فاطر:  -2
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گاه جهنم را جایگاه او آن) (5)﴾ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ یَصاْلهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا﴿ :بود

 (.سازیم تا نکوهیده و مردود به آن دراُفتد

که قصد آخرت نماید و و هر) ﴾سَعْیَهَا وَهُوَ مُؤْمينٌوَمَنْ أَرَادَ اآلخيرَةَ وَسَعَى لَهَا ﴿

 :(که مؤمن باشددر طلب آن سعی و تالشش را در آن به کار بندد در حالی

ولی  .نیاز ندارد گردانی از آخرتدنیاخواهی به چیزی جز نیَّت و روی

ترین ولیَّ خداوند و حجَّت خدا در هر زمان نیاز خواهی به ایمان به بزرگآخرت

دارد و مستلزم کار و تالش همراه با ولیَّ خدا و حجَّت بر مردم در هر زمان است 

اش ی همان قرضی است که خدای متعال دربارهو این کار و تالش از جمله

 (5)﴾کَریمقَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعيفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ  مَن ذَا الَّذيی یُقْريضُ اهللَ﴿ فرماید:می

کیست که خدا را قرضی نیکو دهد تا برای او دو چندانش کند و او را پاداش )

 (.نیکو باشد؟

 یا است؛ اموال در که مادی یا (2)ای دهد،به خدا قرض دهد یعنی به امام صله

                                                
 .58اسراء:  -5
 .55حدید:  -5
از  ؛باب صله به امام که در آن هفت حدیث وجود دارد مراجعه نمایید 123ص  5به کافی ج  -2

درهم به امام نیست که خداوند آن درهم را در تر از دادن چیز نزد خداوند دوست داشتنیهیچ»جمله: 

مَن ذَا ﴿ :فرمایدخداوند متعال در کتابش می». سپس فرمود: «نمایدبهشت برای او چون کوه احد می

 او برای تا نیکو دهد قرضی را خدا که کیست) ﴾الَّذيی یُقْريضُ اهللَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعيفَهُ َلهُ وَلَهُ أَجْرٌ کَريیمٌ

به خدا سوگند منظور، به طور خاص صله به امام »فرمود:  «(باشد؟ او را پاداش نیکو کند و چندانش دو

 .«باشدمی

روایت شده است: از این سخن خداوند عزَّوجل سوال کردم  از اسحاق بن عمار از ابا ابراهیم

 تا نیکو دهد قرضی را خدا که کیست) ﴾أَجْرٌ کَريیمٌ مَن ذَا الَّذيی یُقْريضُ اهللَ َقرْضًا حَسَنًا فَُیضَاعيفَهُ لَهُ وَلَهُ﴿
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 ولیَّ  با دستش، و زبان با و کند کوشش و تالش خداوند، ولیَّ راه در کهاین

  است. برتر اولی از قطعاً ی دوم،صله. کند تالش خداوند

کنند، پس از ایمان آوردن که همراه با ولیَّ خدا سعی و تالش میاین کسانی

سبحان و متعال  باشد؛ چرا که ایمان آوردن به او، ایمان به خداوندبه او می

و  (گزاری خواهد شدشان سپاسسعی و تالش از) ﴾سَعْیُکُم مَّشْکُورًا﴿، باشدمی

زیرا  کند خود خداوند سبحان و متعال است؛گزاری میها سپاسکه از آنکسی

اند و خداوند خود این )کار و تالش ها به خداوند سبحان و متعال قرض دادهآن

ی همراه با امام( را قرضی به خدا در نظر گرفته و بازپرداخت آن نیز بر عهده

ها آن زیراباشد؛ ها میگزاری از اینند است و پرداخت خداوند همان سپاسخداو

اند و به بندگانی هستند شاکر، که نعمت ولیَّ خداوند بر خودشان را شکر گزارده

 (5)﴾وَقَليیلٌ مِّنْ عيبَاديیَ الشَّکُورُ﴿ اندهمراه او به سوی خداوند، سعی و تالش نموده

 (.گزارندسپاسو اندکی از بندگان من )

وجود  گزاری خداوند از بنده، نعمتی است که باالتر از آن نعمتی سپاس

که اختصاص داده شده و کسی  ؛ زیرا نعمتی است که به آل محمدندارد

سلمان از ما اهل » خواهد بود  های آنگزارش باشد، در زمرهخداوند سپاس

ها )هل اتی( چه به آن مربوطی بنگر خداوند متعال در سوره (5)«.بیت است

                                                                                                          
 «.ی صله به امام نازل شده استدرباره»فرمود:  (باشد؟ او را پاداش نیکو کند و چندانش دو او برای
 .52سبأ:  -5
 .585ح  35ص  5: ج اعیون اخبار الرض -5
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این پاداش شما ) (5)﴾إينَّ هَذَا کَانَ لَکُمْ جَزَاء وَکَانَ سَعْیُکُم مَّشْکُورًا﴿ فرموده است:

ی ها که در سورهو این (گزاری شده استاست و از سعی و کوششتان سپاس

و علی،   حضرت محمد از سعی و کوششان قدردانی شده است« هل اتی»

ها که همانند سعی آنکسی هستند. لذا،  نیفاطمه، حسن، حسین، ائمه و مهدیَّ

و با مال و قلب و زبان و دستش همراه  کند ها پیرویسعی و تالش کند و از آن

آنان ) (5)﴾فَأُولَئيكَ کَانَ سَعْیُهُم مَّشْکُورًا﴿ ها است:ها جهاد کند، از آنبا آن

 .(گزاری خواهد شدشان سپاساز سعی و تالش که کسانی هستند

  ﴾..َوآِت َذا اْلُقْرَبَ َحقَُّه.﴿ی آیه :85پرسش 

بيیلي وَالَ تُبَـذِّرْ ﴿ فرماید:حق تعالی می  کيینَ وَابْـنَ السـَّ وَآتي ذَا الْقُرْبَـى حَقَّـهُ وَالْميسـْ

و حق ) (2)﴾إينَّ الْمُبَذِّريینَ کَانُواْ إيخْوَانَ الشَّیَاطيیني وَکَانَ الشَّیْطَانُ ليرَبِّهي کَفُورًا *تَبْذيیرًا 

کاری مکـن * خویشاوندان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن و هیچ اسراف

کاران برادران شیاطین هستند و شیطان نسبت به پروردگـارش ناسـپاس که اسراف

باشد؟ و چـه کاری چگونه میمعنای این آیه چیست؟ تبذیر و اسراف .(بوده است

شده اسـت داده چنین اهمیت بسا تبذیر جزو گناهان کوچك باشد ولی به آن این

کَـانُواْ ﴿ کـه از گناهـان کبیـره بـهگردانـد و حـال آنکه انسان را برادر شیطان می

 تعبیر نشده است؟! ﴾إيخْوَانَ الشَّیَاطيیني

                                                
 .55انسان:  -5
 .51إسراء:  -5
 .53و  51إسراء:  -2
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 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و والحمد

 سلم تسلیماً.

وَآتي ذَا الْقُرْبَى ﴿فرماید: ای که پیش از آن آمده است خداوند متعال میآیهدر

و حق خویشاوندان و مسکینان و ) ﴾حَقَّهُ وَالْميسْکيینَ وَابْنَ السَّبيیلي وَالَ تُبَذِّرْ تَبْذيیرًا

  ذی القربی، آل محمد :(کاری مکندر راه ماندگان را ادا کن و هیچ اسراف

 (5)﴾قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهي أَجْرًا إيلَّا الْمَوَدَّةَ فيی الْقُرْبَى﴿ فرماید:حق تعالی می (5)هستند.

دوست داشتن کنم مگر بگو: بر این رسالت مزدی از شما طلب نمی)

ها در پیشگاه ها مسکینان خدایند و هیچ انسانی به مانند آنو این (خویشاوندان

 ها، مسکینان خداوند هستند.کند؛ بنابراین ایننمی خدا اظهار حقارت و مسکنت

ابْنَ ﴿ باشد. منظور ازمی  نیز آل محمد (در راه مانده) ﴾ابْنَ السَّبيیلي﴿

یعنی آل محمد  هابنابراین آنباشد؛ راه و سبیل خدا یعنی طریق الهی می ﴾السَّبيیلي

چه در تملکش باشد از مال ها بر هر انسانی، هرماندگان در راه خدایند و حق آن

                                                
به شام و سبَّ و دشنام داده  شیخ صدوق در امالی هنگام وارد شدن فرزندان امام حسین -5

آیا کتاب خداوند »به او فرمود:  کند: .... علی بن الحسینها توس  شامیان روایت میشدن به آن

لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهي قُل ﴿ ای؟!آیا این آیه را نخوانده»ام. فرمود: گفت: چرا، خوانده« ای؟!عزَّوجل را نخوانده

 داشتن دوست کنم مگرطلب نمی از شما مزدی رسالت این بر: بگو) ﴾أَجْرًا إيلَّا الْمَوَدَّةَ فيی الْقُرَْبى

وَآتي ذَا  ایآیا نخوانده. سپس فرمود: «ها هستیمما همان»ام. فرمود: گفت: خوانده («خویشاوندان

 .525. امالی: ص ....«هاییمما همان»گفت: آری. فرمود: « ؟(کن ادا را خویشاوندان و حق) الْقُرَْبى حَقَّهُ
 .52شوری:  -5
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است؛   هاچه که خداوند به او بخشیده، حق آنباشد، و نیز هرو توان بدنی می

اه با آنان تالش و کوشش کند؛ ها همرکه پس از ایمان آوردن به آنیعنی این

 ها همه حق آل محمدکند و این... خود تالش می ... و که او با مال و بدن وچرا

  است: قرار دادهاست که خداوند به او واگذار کرده و آن را امانتی نزد او 

فَأَبَیْنَ أَن یَحْميلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مينْهَا إينَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضي وَالْجيبَالي ﴿

ها، زمین و ما این امانت را بر آسمان) (5)﴾وَحَمَلَهَا الْإينسَانُ إينَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

ها عرضه داشتیم، از تحمَّل آن سرباز زدند و از آن ترسیدند. انسان آن را بر کوه

 که اگر محمد و آل محمد؛ چرا(نادان بوددوش گرفت؛ به راستی او ستمکاری 

 باشند.راهنمایان به سوی خدا می لذا آنانآفرید؛ نبودند، خداوند خلق را نمی 

تر بیان ها را که پیشیعنی حق آن :(و هیچ اسراف نکن) ﴾تُبَذِّرْ تَبْذيیرًا وَالَ﴿

ها با آنکه سر ناسازگاری ها یا کسیدشمنان آن به یاریکردم ضایع مگردان و 

که در این صورت، همانند کسی خواهی بود که نعمت خداوند را  بپردازی دارد

ها و مخالفانشان، همان که دشمنان آندانی و نجاست افکنده است چرادر زباله

ها )شیطان( باشند که به این ترتیب، همانند دشمن لعین آندانی و نجاست میزباله

ها که خداوند اجازه تصرف در ه حقوق آند بدین دلیل کو برادر او خواهی ش

ها را به تو داده ضایع کردی و به این ترتیب به امانتی که خداوند به تو سپرده آن

 خیانت کردی.

 همانا) (5)﴾إينَّ الْمُبَذِّريینَ کَانُواْ إيخْوَانَ الشَّیَاطيیني وَکَانَ الشَّیْطَانُ ليرَبِّهي کَفُورًا﴿

                                                
 .35احزاب:  -5
 .53إسراء:  -5
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کاران برادران شیاطین هستند و شیطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده اسراف

اسراف و  که در حقوق آل محمداین معنای آیه است؛ یعنی کسانی .است(

ها و ها، افشای اسرار آنهای تبذیر حق آنو از جمله مصداق(5)کنند،تبذیر می

ها است که برای آن دسته از دشمنان و مخالفین آن  هاگوهرهای سخنان آن

 باشد.ها نمیامیدی بر هدایت آن

يَق الَّــِذيَن َكَفــ﴿ یی آیــهدربــاره: 81پرســش  ُروا إ َلــَ َجَهــْنَم َوســِ

 ﴾.ُزَمر ا..

 بسم اهلل الرحمن الرحیم و سالم و صلوات بر محمد و آل محمد!

م به سوالم پاسخ دهید که من درخواست کننده هستم و شما آل محمد رامیدوا

هال   سوال شوندهمعدن جود و کرم؛ که اگر درخواست کننده راست گوید، 

 خواهد شد.

وَسيیقَ الَّذيینَ کَفَرُوا إيلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إيذَا جَاؤُوهَا ﴿ فرماید:حق تعالی می

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ یَأْتيکُمْ رُسُلٌ مِّنکُمْ یَتْلُونَ عَلَیْکُمْ آیَاتي رَبِّکُمْ فُتيحَتْ أَبْوَابُهَا 

                                                
 هیچ و) ﴾وَالَ تُبَذِّرْ تَبْذيیرًا﴿ی این سخن خداوند از اسحاق بن عمار از ابوعبداهلل که درباره -5

بحار االنوار:   ؛513ص  5. محاسن برقی: ج «مکن را ضایع والیت علی»فرمود:  (مکن کاریاسراف

 .584ص  51ج 

در »روایت شده است:  (مکن کاریاسراف هیچ و) ﴾وَالَ تُبَذِّرْ تَبْذيیرًا﴿ی از جمیل بن اسحاق درباره

 .13ح  588ص  5. تفسیر عیاشی: ج «کاری نکناسراف والیت علی
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 (5)﴾وَیُنذيرُونَکُمْ ليقَاء یَوْميکُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَکينْ حَقَّتْ کَليمَةُ الْعَذَابي عَلَى الْکَافيريینَ

چون به جهنم رسند درهایش و کافران گروه گروه به جهنم رانده شوند و )

گشوده گردد و نگهبانان آتش گویند: آیا فرستادگانی از خود شما بر شما 

مبعوث نشدند تا آیات پروردگارتان را برایتان بخوانند و شما را از دیدار در چنین 

و  (ی عذاب محقق شده بودگویند: بلی ولی بر کافران کلمهروزی بترسانند؟ می

سيیقَ الَّذيینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إيلَى الْجَنَّةي زُمَرًا حَتَّى إيذَا جَاؤُوهَا وَفُتيحَتْ وَ﴿ فرماید:نیز می

و آنان را که از ) (5)﴾أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طيبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَاليديینَ 

شوند و چون به بهشت می پروردگارشان ترسیده بودند گروه گروه به بهشت برده

برسند درهایش گشوده گردد و نگاهبانان بهشت گویندشان: سالم برشما! 

  .(گوارایتان باد! جاودانه به اندرون آیید

 ی تفاوت میان این سخن حق تعالیآید دربارهجا پیش میپرسشی که در این

ی جهنم در آیه به هنگام بیان وضعیت داخل شدن کافرین در ﴾فُتيحَتْ أَبْوَابُهَا﴿

به هنگام بیان وضعیت داخل شدن تقواپیشگان به  ﴾وَ فُتيحَتْ أَبْوَابُهَا﴿ با گفتار 35

آمده است ولی در « واو»ی دوم حرف باشد؛ چرا در آیهمی 32ی بهشت در آیه

 ی نخست خیر؟آیه

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و آل محمد االئمة و المهدیین و هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد والحمد

                                                
 .35زمر:  -5
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 سلم تسلیماً.

آتش عذاب است و در عذاب هیچ برتری و فزونی جستنی در کار نیست و 

قَالَ ادْخُلُواْ فيی أُمَمٍ قَدْ ﴿ فرماید:حق تعالی می باشد.تنها کوچکی و حقارت می

لَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إيذَا خَلَتْ مين قَبْليکُم مِّن الْجينِّ وَاإلينسي فيی النَّاري کُلَّمَا دَخَ

ادَّارَکُواْ فيیهَا جَميیعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ ألُوالَهُمْ رَبَّنَا هَـؤاُلء أَضَلَونَا فَآتيهيمْ عَذَابًا ضيعْفًا مِّنَ 

از جن و هایی گوید: به میان امَّت) (5)﴾النَّاري قَالَ ليکُلٍّ ضيعْفٌ وَلَـکين الَّ تَعْلَمُونَ 

اند، در آتش داخل شوید. هر امَّتی که به آتش داخل انس که پیش از شما بوده

جا گرد آیند، شود امَّت همکیش خود را لعنت کند تا چون همگی در آن

اند گویند: هایی که پیشوا بودهی گروهاند دربارههایی که پیرو بودهگروه

در آتش عذابشان کن. گوید: پروردگارا! اینان ما را گمراه کردند، دو چندان 

پس اهل آتش که به خاطر  .(دانیدعذاب همه دو چندان است، ولی شما نمی

که بیایند و حضور یابند، تمام به محض این انداعمال بدشان مستحق آن شده

ها هیچ فضل و گردد و بر هیچ گروهی از آنها گشوده میدرهای جهنم برای آن

کلیدهای آتش را تحویل گیرد، و حتی اگر یکی از برتری وجود ندارد که مثالً 

که او در او نیست؛ چرا ایکرامتی بربزرگواری و ها کلیدها را دریافت دارد، آن

 شود. آتش وارد می

از فرزندان آدم  گروهیهای روز قیامت اما بهشت پاداش است و در عرصه

ته یا گروه اولین این دس .گیرندپاداش می چه که در سوره آمده استمطابق آن

های بهشت ها هستند که دربکسانی خواهند بود که وارد بهشت می شوند و آن

                                                
 .28اعراف:  -5
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گردد. بنابراین اهل بهشت به این جهت ها بهشت گشوده میو با آنگشایند را می

ها گیرند تا فضیلت و برتری اهل فضیلت از میان آنمورد حساب و کتاب قرار می

که رساند تا اینعقب انداختن و مهلت دادن را می« واو»مشخ  گردد. بنابراین 

  ها، اصحاب قائماین دسته )گروه( کلیدهای بهشت را دریافت دارند و این

 باشند. می

ها باشد و آناما دلیلی برای به عقب انداختن و مهلت دادن به اهل آتش نمی

بت نشده حیات ث سجلها در که اسامی آنشوند؛ چراحساب به آتش داخل میبی

ها را گوید و آنها مردگانی هستند که خداوند با آنان سخن نمیاست؛ بلکه آن

إينَّ الَّذيینَ ﴿گوید: ها سخن مینماید و همین بس که آتش با آنمحاسبه نمی

اآلخيرَةي واَلَ یُکَلِّمُهُمُ یَشْتَرُونَ بيعَهْدي اهللي وَأَیْمَانيهيمْ ثَمَنًا قَليیالً أُوْلَـئيكَ الَ خَالَقَ لَهُمْ فيی 

که عهد کسانی) (5)﴾اهللُ وَالَ یَنظُرُ إيلَیْهيمْ یَوْمَ الْقيیَامَةي وَالَ یُزَکِّیهيمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليیمٌ 

فروشند در آخرت نصیبی ندارند و خدا و سوگندهای خود را به بهایی اند  می

نگرد و نه آنان را نه به آنان می گوید وخداوند در روز قیامت نه با آنان سخن می

قَالَ ﴿ فرماید:و نیز حق تعالی می (سازد، و برایشان عذابی است دردآورپاکیزه می

 .(گوید: در آتش گم شوید و با من سخن مگویید) (5)﴾اخْسَؤُوا فيیهَا وَلَا تُکَلِّمُوني

                                                
 .33آل عمران:  -5
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ــه :87پرســش  ــن ُدون  اهلل  ﴿ یآی ــُدوَن ِم ــا َتْعُب ــْم َوَم َُ ُب إ نَّ َحصــَ

 ﴾َجَهْنَم َأنُتْم َلَها َوار ُدوَن

 که خداوند حفظش کند!  الحسناحمدما، سید  گرامیآقا و سید 

إينَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿یمن یکی از انصار هستم و یکی از مسلمانان از معنای آیه

شما و آن چیزهایی که سوای اهلل ) (5)﴾مين دُوني اهللي حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَاريدُونَ

از من سوال کرده  (شویدهای جهنم هستید که به آن وارد میپرستیدید هیزممی

را بپرستند، آیا این به آن معنا   است. اگر نصاری و مسیحیان عیسی بن مریم

که شوند؟ یا اینوارد جهنم می  و مادرش عذرا  است که حضرت عیسی

 !آیه تفسیر دیگری دارد؟

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و والحمد

 سلم تسلیماً.

إينْ هيیَ إيلَّا أَسْمَاء سَمَّیْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُکُم مَّا أَنزَلَ اهللُ بيهَا مين سُلْطَانٍ إين یَتَّبيعُونَ ﴿

ها چیزی نیستند این) (5)﴾وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهيمُ الْهُدَىإيلَّا الظَّنَّ 

ها اید و خداوند هیچ دلیلی بر آنها دادههایی که خود و پدرانتان به آنجز نام

که از روند و حال آننفرستاده است. تنها از پيیي گمان و هوای نفس خویش می

                                                
 .18انبیا:  -5
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  (.هدایت آمده استجانب پروردگارشان 

و هواها و  )خود خواهی(انانیَّتکه حقیقت بندگی این افراد آن است 

ها و باشد: آنپرستند؛ بنابراین معنای آیه چنین میهای نفسانی را میخواست

شان جهنم را در درون، )انا( و خواست نفس« مَن»اند و شان هیزم جهنمهواهای

 وررا شعلهها خود، جهنم آن هستند و آنور ساخته است و درنتیجه هیزم شعله

که در طول مسیر حرکت انسانی، خواهند شد. کما این هیزمشو  کردخواهند 

یعنی ا هعمل و پیروان و مقلَّدان آندین به جنگ دین رفته است؛ یعنی علمای بی

اند که به ایشان ایمان آوردهبا انبیا و اوصیا و کسانی پرستندها را میکه آنکسانی

أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُوني  اتَّخَذُواْ ﴿ فرماید:جنگند. حق تعالی میمی

یعنی از  ؛(ها اَحبار و راهبان خویش را به جای اهلل به خدایی گرفتندآن) (5)﴾اهللي

جنگیدند. به این ترتیب این   علمای خود پیروی کردند و با انبیا و اوصیا

 عمل خود را به جای خداوند به پرستش گرفتند.پیروان، در واقع علمای بی

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ ﴿ی این گفتار حق تعالی درباره  عبداهللاز ابو

 (خدایی گرفتند ها اَحبار و راهبان خویش را به جای اهلل بهآن) ﴾أَرْبَابًا مِّن دُوني اهللي

ها ایشان را به عبادت به خدا سوگند که آن» روایت شده است که فرمود:

گفتند؛ اما حرامی را کردند پاسخشان نمیخودشان فرانخواندند که اگر چنین می

ای که ها را به گونهها حرام نمودند و درنتیجه آنها حالل و حاللی را بر آنبر آن

 (5)«.ندخود آگاه نبودند عبادت کرد

                                                
 .25توبه:  -5
مند چه در قرآن است را برای این قرار داده که مردم بهرهجز این نیست که خداوند متعال آن -5
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ی یـــاد شـــده در قـــرآن کـــدام گانههـــای ســـهتاریکی :88پرســـش 

 است؟

خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ ﴿ گانه کدام است؟های سهدر این سخن حق تعالی تاریکی

بُطُوني وَاحيدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مينْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَکُم مِّنْ الْأَنْعَامي ثَمَانيیَةَ أَزْوَاجٍ یَخْلُقُکُمْ فيی 

 أُمَّهَاتيکُمْ خَلْقًا مين بَعْدي خَلْقٍ فيی ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَليکُمُ اهللُ رَبَکُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إيلَهَ إيلَّا هُوَ 

شما را از یك نفْس بیافرید و سپس جفتش را از آن قرار داد و ) (5)﴾فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

شما را در شکم مادرانتان طیَّ خلقتی برایتان از چهارپایان هشت جفت بیافرید. 

گانه آفرینش بخشید. این است های سهپس از خلقتی دیگر در درون تاریکی

                                                                                                          
های پیشین چه در امَّتدهد که آنخبر می رو رسول خداگردند و از آن عبرت گیرند و از همین

ی کریم و حدیث واقع گشته است، قدم به قدم در این امَّت نیز حاصل خواهد شد. پس، از این آیه

ی باشند؟ یا از زمرهشریف انسان باید از خود بپرسد که آیا او جزو کسانی است که مصداق این آیه می

ها زمان شرورترین فقهایی هستند که آسمان بر آنفقهای آخرال» که: مصادیق حدیث رسول خدا

و آیا اینان از جمله کسانی هستند  «گرددها بازمیشود و به آنها خارج میسایه افکنده است؛ فتنه از آن

باشند و به او خیزند، میبه نبرد برمی که با امام مهدیکه اولین کسانیها را به اینآن بیتکه اهل

که ما حقوق )اموال امام( را تسلیم « د ای فرزند فاطمه که دین به سالمت استبازگر»گویند: می

وَقَالَ ﴿باشند: یا از جمله مصادیق این سخن حق تعالی می ؛پس دلیلی بر آمدن تو وجود ندارد ؛کنیمنمی

را  قرآن من قوم من! پروردگار ای: فرستاده گفت) ﴾رْآنَ مَهْجُورًاالْقُ  ذَاقَوْميی اتََّخَذُوا هَ الرََّسُولُ یَا رَبيَّ إينََّ

ی یا از جمله ؛باشدگویند قرآن و استدالل به آن دلیل نمیکه می(. این کسانی25)فرقان:  (تر  گفتند

ها حجَّت نیست و بسیار بسیار گویند حدیث آنزنند و میطعنه می بیت که بر حدیث اهلکسانی

 کنند.کسان دیگری که در زندگی روزمره به آن هتك حرمت می
 .1زمر:  -5
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نیست. پس  روایی از آن او است. خدایی جز اوخدای یکتا پروردگار شما. فرمان

 (.شوید؟گردانیده می چگونه روی

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و  هلل رب العالمین، ووالحمد

 سلم تسلیماً.

 که رجعتذر، تاریکی دنیا و تاریکی عالم  از تاریکی ندعبارتها این تاریکی 

 باشند.عوالم قوس نزول می

پیش از فنا، فنا شدن و بازگشت پس از فنا؛  یهگانعوالم قوس صعود انوار سه

حجاب، پس از  کشفپیش از   رت محمدی حضگانهها مراتب سهو این

باشند. آن حضرت بین فنا شدن در حجاب و پس از بازگشت حجاب می کشف

ماند مگر خداوند واحد قهار، و بازگشتش به من و ذات الهی که چیزی باقی نمی

 کند.شخصیت، نوسان می

گر کل وجود، و تجلَّی نور گانه در قوس صعود و نزول، بیاناین مراتب شش

نزول « واو»ها که همان تاریکی و ظهور موجودات توس  نور در تاریکی در

 صعود اشاره دارد به شش روز و شش مرتبه.« واو»باشند؛ و است، می

 واو نزول.«: »

 واو صعود.«: و»

نماید قرار دارد بر حیرت در قوس صعود داللت می« واو»ای که در سر دایره

ت؛ به دلیل عدم ادرا  و شناخت نور تامی و این، حیرت و سرگردانی در نور اس
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که هیچ ظلمتی در آن نیست، و او خدای سبحان معرفت و شناخت تام و کامل 

حجاب،  کشفباشد. بنابراین مراتب قوس صعود عبارت است از: پیش از می

 پس از فتح و فنا، و سومی بازگشت به من و شخصیت پس از فنا است.

ترین مراتب آن است، جا که در پاییناز آناما حیرت و سرگردانی در ظلمت 

عدمی است که  گردد؛ بلکه ظلمت وشود و چیزی از آن حاصل نمیدر  نمی

؛ و این، همان نبرده است قابلیتش برای موجود بودن جزای از وجود نبرده بهره

حقیقت ماده است و اگر تجلَّی صورت ملکوتی در آن و ظاهر شدنش برای آن 

شود، ، چیزی از آن چیزی از آن حاصل نمیدمی است که هیچنباشد، ظلمت و ع

 گردد.دانسته نمی

اند از: عالم ذر، سپس نزول به ظلمت ماده، بنابراین مراتب قوس نزول عبارت

ی سوم است. ، و این مرحلهرجعتسپس صعود در قیامت قائم تا رسیدن به 

 باشد:تصویر قوس نزول و صعود به صورت زیر می

 
گرد آمدن و آمیخته شدن این دو با هم، تمام وجود از ابتدا تا انتها حاصل و با 

 باشد.می  گردد؛ که همان حضرت محمدمی
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 َوُهَو اهلُل َلا إ َلَه إ لَّا ُهَو َلُه اْلَحْمُد ِفي اْلُ.وَلَ َواْلآِخَرةِ ی آیه :81پرسش 

وَهُوَ اهللُ لَا إيلَهَ إيلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فيی الْأُولَى معنای این سخن حق تعالی چیست؟ 

او است خدایی که معبودی جز او نیست. ) (5)وَالْآخيرَةي وَلَهُ الْحُکْمُ وَإيلَیْهي تُرْجَعُونَ

ستایش خاص او است، چه در این جهان و چه در جهان دیگر و فرمان، فرمان او 

 (.شویدمی است و همگان به او بازگردانیده

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

همان ستایش و  .تنها برای خداوند سبحان و متعال است ،یعنی ستایش حقیقی

ی اساس شناخت و معرفت به مرتبه بر شکل ترینترین و تمامثنای بر او به کامل

جن و انس را جز برای ) (5)وَمَا خَلَقْتُ الْجينََّ وَالْإينسَ إيلََّا ليیَعْبُدُوني باشد: عالی می

                                                
 .35قص :   -5
 .11ذاریات:  -5
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و این شناخت و معرفت ( تا مرا بشناسند)« لیعرفوني»یعنی  (؛امپرستش خود نیافریده

اول )آسمان رجعت( باشد در اولی که آسمان عالی که تبلور غَرَض آفرینش می

« بدایة اولی»است محقق گشته و نیز پیش از آن )آسمان ذر( و آغاز آن یعنی 

ی نخستین و مقدَّمات ؛ که در آن، مرحله)آغاز نخست( در ظهور امام مهدی

 گردد.سازی برای عالم رجعت آغاز میزمینه

 ُوَلَهُ الْحُکْم داری امام مهدیحکومتبا : یعنی   مهدیینو   و سپس

انبیا، مخت  داری حاکمیت تنها برای خداوند است، و حکومت. رجعت

 . ستفرستادگان، ائمه و اوصیا

َوَإيلَیْهي تُرْجَعُون (شویدو به سوی او بازگردانیده می :) به سوی خداوند

یعنی در رجعت، صالحین را به  گردیدباز می سبحان و متعال در رجعت

 طور که از ائمهشان پاداش دهد و ظالمین را به ظلمشان کیفر فرماید؛ همانصالح

  :آن کسی که ایمان خال  داشته باشد و آن کس که »روایت شده است

کند و هر اش را دریافت میهر ظالمی پیمانه ،بنابراین (5)؛«کفر خال  داشته باشد

گیرد و خداوند انتقام انبیا، فرستادگان و اش را میصالح و نیکوکاری نیز پیمانه

 گیرد.امامان را از ظالمانی که کفر محض دارند، می

َرْجيعُونَ وَلَنُذيیقَنَّهُمْ مينَ الْعَذَابي الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابي الْأَکْبَري لَعَلَّهُمْ ی(5) ( و

(: تر به ایشان بچشانیم، باشد که بازگردندعذاب دنیا را پیش از آن عذاب بزرگ

چشانیم، اما در آخرت، سپاس و ستایش به از عذاب دنیا )در رجعت( به آنها می

                                                
 .54مختصر بصائر الدرجات ـ حسن بن سلیمان صفار: ص  - 5
 .55سجده:  - 5
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برداری باشد؛ چرا که در آنجا پردهترین شکل میترین و عظیمترین و تمامکامل

گیرد: تام و تمام از حقایق به فراخور وضعیت و جایگاه هر شخ  صورت می

َفْنَا عَنكَ غيطَاء َ فَبَصَرُ َ الْیَوْمَ حَديیدٌ لَقَدْ کُنتَ فيی غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَکَش(5) ( تو

از این غافل بودی. ما پرده از برابرت برداشتیم و امروز چشمانت تیزبین شده 

 (. است

 وَنَزَعْنَا مَا فيی صُدُوريهيم مِّنْ غيلٍّ تَجْريی مين تَحْتيهيمُ األَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ ليلهي

الَّذيی هَدَانَا ليهَـذَا وَمَا کُنَّا لينَهْتَديیَ لَوْال أَنْ هَدَانَا اهللُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بيالْحَقِّ 

ای را از و هر گونه کینه) (5)ةُ أُوريثْتُمُوهَا بيمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنُودُواْ أَن تيلْکُمُ الْجَنَّ

کنیم. نهرها در زیر پایشان جاری است. گویند: حمد و سپاس دلشان برمی

مخصوص خداوندی است که ما را به این راه راهبری نمود و اگر ما را راهبری 

گارمان به حق آمدند؛ و یافتیم، فرستادگان پروردنکرده بود، راه خویش نمی

کردید این بهشت را به آنگاه ایشان را ندا دهند که به پاداش کارهایی که می

ها؛ هر یك به فراخور ظرفیش، از سینه« من»یعنی برداشته شدن (؛ ایدمیراث برده

ای که با اعمال نیکویش ساخته است، و به پیمانه گیردمی از رحمت خداوند بر

 شود.پیمانه می

                                                
 .55ق:  - 5
 .42اعراف:  - 5
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 در بسمله چیست؟«  »در قرآن کریم و « ن»معنی  :11پرسش 

نون. سوگند به قلم و آنچه ) (5)ن وَالْقَلَمي وَمَا یَسْطُرُونَ ی در آیه« ن»معنای 

 چیست؟ (5)بيسْمي اهللي الرَّحْمَني الرَّحيیمي ی در آیه« ب»و معنای ( نویسندمی

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و  والحمد هلل رب

 سلم تسلیماً.

باشد. نون می« ظرف»، «ب»شکل نون و  .شکل و معنایی دارد ،هر حرف

« ب»شود؛ چرا که نقطه باالی آن است، و ظرفی است که فیض در آن نازل می

ی و نقطه« ب»ست. شود؛ زیرا نقطه زیر آن اظرفی است که از آن نور افاضه می

 .(2)ی آن حضرت محمداست و نون و نقطه  آن حضرت علی

 بر شود و نون آن را دراما معنی: نون، نور خداوند است و نور در آن نازل می

یعنی نور از آن تشعشع  (4)؛بهاء اهلل )عظمت و جالل خداوند( است« باء»گیرد. می

 شود و از محمد به علیافاضه می یابد. پس نور از خدا به سوی محمد می

                                                
 .5قلم:  - 5
 .5فاتحه:  - 5
 و قلم اسمی برای امیر المؤمنین نون، اسمی برای رسول خدا»فرماید: می امام صادق -2

 .182و  185ص  8مستدر  سفینة البحار شیخ علی نمازی: ج «. است
باء، بهاء »از تفسیر بسم اهلل الرحمن الرحیم پرسیدم، فرمود:  از عبد اهلل بن سنان: از ابا عبد اهلل -4

 .554ص  5کافی: ج «. خدا، سین، سنای خدا و میم، مجد خداوند است
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 (5).رسدو از علی به مردم می  

 

 ُقــْل َأإ نَُّکــْم َلَتْکُفــُروَن ب الَّــذ  َخَلــَق اْلــَ.ْرَ  يی آیــه :11پرســش 

 َيْوَمْين  َو َتْزَعُلوَن َلُه َأْنداداال

یَـوْمَیْني وَ  قُلْ أَإينَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بيالَّذی خَلَـقَ الْـأَرْضَ فـیفرماید: حق تعالی می

وَ جَعَلَ فیها رَواسيیَ مينْ فَوْقيها وَ بارَ َ فیها  * تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذليكَ رَبَ الْعالَمینَ

ائيلینَ وَ قَدَّرَ فیها أَقْواتَها فی تَوی * أَرْبَعَةي أَیَّامٍ سَواءً ليلسـَّ ماءي وَ هيـیَ  ثُـمَّ اسـْ إيلَـی السـَّ

بْعَ  * دُخانٌ فَقالَ لَها وَ ليلْأَرْضي ائْتيیا طَوْعـاً أَوْ کَرْهـاً قالَتـا أَتَیْنـا طـائيعینَ فَقَضـاهُنَّ سـَ

ماءَ الـدَنْیا بيمَصـابیحَ وَ  فی یْني وَ أَوْحییَوْمَ سَماواتٍ فی کُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَ زَیَّنَّـا السـَّ

بگو: آیا این شما هستید که بـه آن کـس کـه ) (5)حيفْظاً ذليكَ تَقْدیرُ الْعَزیزي الْعَلیمي

دهید؟ ورزید و برای او همتایانی قرار میزمین را در دو روز آفریده است کفر می

ها پدید آورد و آن را پر وردگار جهانیان است * و در زمین از فراز آن، کوهاو پر

هــایش را در چهــار روز معــین نمــود، درســت و برکــت ســاخت و رزق و روزی

ی خواهندگان * سپس به آسـمان پرداخـت در حـالی کـه آن، متناسب برای همه

بردار تند: فرمـاندودی بود. پس به آسمان و زمین گفت: خواه یا ناخواه بیایید. گف

آمدیم * آنگاه هفت آسمان را در دو روز پدید آورد و در هر آسـمانی، کـارش 

                                                
ـ متشابهات:  توانید در کتاب اسرار امام مهدی ی این دو حرف را میتر دربارهتفصیل بیش -5

 توانید بیابید.ی باء است میی معنی اینکه تمام قرآن در نقطهدرباره 1پرسش  5ج 
 .55تا  1فصلت:  -5
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ها بیاراستیم و محفوظش بداشتیم. را به آن وحی نمود و آسمان این دنیا را با چراغ

چــرا مـدت زمـان آفــرینش زمـین و تعیــین  (.ایـن اسـت تــدبیر آن پیروزمنـد دانـا

ها دو روز بـا اینکـه چهار روز به طول انجامید ولی آفرینش آسمان ،های آنرزق

 د؟!نباشتر میتر و عظیمها بزرگآسمان

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

یَوْمَیْني وَ  قُلْ أَإينَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بيالَّذی خَلَقَ الْأَرْضَ فی: فرمایدحق تعالی می

بگو: آیا این شما هستید که به آن کس ) تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذليكَ رَبَ الْعالَمینَ

ورزید و برای او همتایانی قرار که زمین را در دو روز آفریده است کفر می

هایش زمین را در یك روز آفرید و روزی (:دهید؟ او پروردگار جهانیان استمی

را در یك روز؛ زمین با آنچه از جمادات در آن وجود دارد را در یك روز و 

ات زنده )گیاهان و حیوانات( بر روی زمین است را نیز در یك آنچه از موجود

 .روز خلق نمود

وَ جَعَلَ فیها رَواسيیَ مينْ فَوْقيها وَ بارَ َ فیها وَ قَدَّرَ : فرمایدو حق تعالی می

ها پدید و در زمین از فراز آن، کوه) عَةي أَیَّامٍ سَواءً ليلسَّائيلینَ أَرْبَ فیها أَقْواتَها فی

هایش را در چهار روز معین آورد و آن را پر برکت ساخت و رزق و روزی

 (.ی خواهندگاننمود، درست و متناسب برای همه

 َوَ جَعَلَ فیها رَواسيی (ها قرار دادو در آن کوه:) ها است و آنها منظور، کوه
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از باالی آن  ها(باشند؛ یعنی اینها )کوهروز اول در این عامل جسمانی می ضمن

ها بر آنچه که از کوه . وگرنهدر آن )در زمین( متجلَّی گشت)یعنی از آسمان( 

 ن چیزی استتر از آها، بسیار کمسطح زمین ظاهر است یعنی قسمت باالی کوه

 فرو رفتهدر دل زمین  ،. بیش از دو سوم کوهفرو رفته است که در درون زمین

)لنگرها( تعبیر کرده است؛ یعنی باعث « رواسی» است و از همین رو از آنها به

هایی برای زمین است که آن را تثبیت گردد و گویی میخاستوار شدن زمین می

یعنی سطح (؛ هایی؟ها را همچون میخو کوه) (5)وَ الْجيبالَ أَوْتاداً :نمایدمی

زمین را ثابت نگه داشته و آن را از اینکه با حرکت مستمر و دایمی درون زمین 

وَ تَرَی الْجيبالَ تَحْسَبُها جاميدَةً  فرماید:دارد. حق تعالی میدر جنبش باشد، بازمی

و ) ءٍ إينَّهُ خَبیرٌ بيما تَفْعَلُونَ وَ هيیَ تَمُرَ مَرَّ السَّحابي صُنْعَ اهللي الَّذی أَتْقَنَ کُلَّ شَیْ 

روند. کار خداوند حال آنکه چون ابر میها را بینی؛ پنداری که جامدند، کوه

کنید است که هر چیزی را به کمال پدید آورده است. هر آینه او به هر چه می

اند ولی همراه با حرکت زمین، و درنتیجه ها در حرکتیعنی کوه (؛آگاه است

شوند که سطح زمین دچار اختالل شود و از دروني آن جدا گردد؛ مانع از آن می

  .و حرکت زمین موزون و متعادل استاز همین ر

َفیها بارَ َ  و (و آن را پُربرکت ساخت:)  منظور، آب است: برکت نازل

وَ لَوْ أَنَّ  .شده از آسمان، که ضمني روز اول در این عالم جسمانی بوده است

آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهيمْ بَرَکاتٍ مينَ السَّماءي وَ الْأَرْضي وَ لکينْ کَذَّبُوا  الْقُریأَهْلَ 

                                                
 .3نبأ:  -5
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اگر مردم شهرها ایمان آورده و پرهیزگاری ) (5)فَأَخَذْناهُمْ بيما کانُوا یَکْسيبُونَ 

 گشودیم،پیشه کرده بودند، برکاتی از آسمان و زمین را به رویشان می

شان لی)فرستادگان( را تکذیب کردند؛ ما نیز به کیفر کردارشان مؤاخذهو

 (.کردیم

أَرْبَعَةي أَیَّامٍ سَواءً ليلسَّائيلینَ  وَ قَدَّرَ فیها أَقْواتَها فی (هایش را و رزق و روزی

به این عالم  (:ی خواهندگانمعین نمود، درست و متناسب برای همهدر چهار روز 

داران جسمانی فق  دو روز اختصاص داشته است: روز زمین و آب، و روز جان

 (.)گیاه و حیوان

از آن جهت است که  (روز چهار) أَیَّامٍ  أَرْبَعَةي و این سخن حق تعالی

ها و آسمان کلی است، که آنها کوهها در عالم جسمانی، صرفاً ظهوری برای کوه

 .باشندلنگرهای هستی می

یعنی آسمان که )زمین( در  (از باالیش) مين فَوْقيهَا و این سخن حق تعالی

 . آن تجلَّی یافت

وَ بارَ َ فیها (و آن را پُربرکت ساخت :) برکت در عالم جسمانی، آب

و برکت در آسمان،  باشد؛های شش گانه میاست، و ظهوری برای برکت آسمان

 .علم است

و در زمین از فراز ) وَ جَعَلَ فیها رَواسيیَ مينْ فَوْقيها: دو مقوله بنابراین این

دو روز  (:و آن را پر برکت ساخت) وَ بارَ َ فیها( و ها پدید آوردآن، کوه

 .روندی مثالی به شمار میگانههای ششبرای آسمان هفتم کلی، و آسمان

                                                
 .11اعراف:  -5
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إيلَی السَّماءي وَ هيیَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ ليلْأَرْضي ائْتيیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً  ثُمَّ اسْتَوی

کُلِّ سَماءٍ أَمْرَها  فی یَوْمَیْني وَ أَوْحی فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فی * ا طائيعینَقالَتا أَتَیْن

سپس به ) (5)وَ زَیَّنَّا السَّماءَ الدَنْیا بيمَصابیَح وَ حيفْظاً ذليكَ تَقْدیرُ الْعَزیزي الْعَلیمي 

آسمان پرداخت در حالی که آن، دودی بود. پس به آسمان و زمین گفت: خواه 

بردار آمدیم * آنگاه هفت آسمان را در دو روز یا ناخواه بیایید. گفتند: فرمان

پدید آورد و در هر آسمانی، کارش را به آن وحی نمود و آسمان این دنیا را با 

 (.شتیم. این است تدبیر آن پیروزمند داناها بیاراستیم و محفوظش بداچراغ

یَوْمَیْني فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فی ( آنگاه هفت آسمان را در دو روز پدید

تر از آن و پایین مثالی یگانههای ششمنظور، آسمان هفتم کلی و آسمان(: آورد

ترش که شامل تمامی اجرام و باشد )زمین به معنای وسیعنیز آسمان جسمانی می

 .باشد(ستارگان می

آسمان هفتم را در یك روز، ملکوت را در یك روز، و آسمان اجسام را در 

 .یك روز آفرید و امر هر آسمان را در یك روز به آن وحی نمود

های ملکوتی و در یك ر یك روز امر آسماندر یك روز امر آسمان هفتم، د

 .روز امر مُلك را وحی نمود

ها( در دو روز پایان یافت: یك روز برای ها و زمینیعنی اینها )آسمان

 .آفرینش، و یك روز برای امر

ًوَ زَیَّنَّا السَّماءَ الدَنْیا بيمَصابیحَ وَ حيفْظا (ها و آسمان این دنیا را با چراغ

این، به دنبال روز اول زمین بود؛ زیرا آسمان دنیا  (:و محفوظش بداشتیمبیاراستیم 

                                                
 .55 - 55فصلت:  -5
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آسمان » و« آسمان مثالی نخست: »شود که عبارتند ازبه دو آسمان تقسیم می

این دو از یك نظر یك آسمان به جهت ارتباط آسمان اول با عالم «. جسمانی دنیا

. اما دو آسمان نیز به روندبه شمار می باشدجسمانی؛ ارتباط تدبیریي مستقیم می

روند؛ چرا که اولی، ملکوت اجسام است. از هر دوی اینها به آسمان دنیا شمار می

شود؛ زیرا آسمان اول، ملکوت اجسام است و این دو به طور کامل با هم تعبیر می

 . باشنددرآمیخته می

تدبیر  ها را در آسمان دنیا، جسماَنفُس در آسمان اول هستند و این اَنفُس

یابی؟! و در کنند؛ پس آیا بین نفْس انسان و جسمش جدایی و انفصالی میمی

 ؟!کنیگویم: آیا بین نفس انسان و جسمش تفاوتی مشاهده میعین حال می

 :اند ازشش تا هستند و عبارت ،یابیم که روزهااز آنچه گذشت درمی

 )در یك روز آسمان هفتم در یك روز آفریده شد، و روزیي آن )امر آن . 

 گانه در یك روز آفریده شد، و روزیي آن )امر آن( در های ششآسمان

 . یك روز

  زمین )و به همراهش عالم جسمانی( در یك روز آفریده شد، و روزیي آن

 . در یك روز

یا نور و امرش در دو روز آفریده شد، مثال )ملکوت( و امرش در دو روز 

هایش در دو روز آفریده شد؛ و الزاماً روزیآفریده شد، و مُلك )اجسام( و 

باشد؛ چرا که ملکوت، تجلَّی و ظهور نور ها از باال به پایین میترتیب آفرینش

 ....است و به همین ترتیب

الزم است دقت شود که آسمان اول، حدَّ نهایی آسمان دنیا است؛ یعنی 
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لم ملکوتی شود و به نخستین عاآسمان دنیا در این عالم جسمانی آغاز می

د. یعنی نهایت آن حلقه وصل است و پایان آن یا حلقه یابروحانی خاتمه می

های خدا و حجت».... : باشد. در زیارت جامعه آمده استآسمان اول می وصل،

 (5).....«بر اهل دنیا و آخرت و اولی

فيی الْأُولَى وَالْآخيرَةي وَلَهُ وَهُوَ اهللُ لَا إيلَهَ إيلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ  :و در قرآن آمده است

او است خدایی که معبودی جز او نیست. ستایش ) (5)الْحُکْمُ وَإيلَیْهي تُرْجَعُونَ 

خاص او است، چه در این جهان و چه در جهان دیگر و فرمان فرمان او است و 

عَليمْتُمُ النََّشْأَةَ وَلَقَدْ  :فرمایدو نیز حق تعالی می (شویدهمگان به او بازگردانده می

شما از پیدایش نخست آگاهید؛ چرا به یادش ) (2)تَذَکََّرُونَ  فَلَوْلَا الْأُولَى

 (.آورید؟نمی

قرار دارند.  انفسدر اولی، دو عالم وجود دارد: ذر و رجعت و در آن 

فرموده است خداوند سبحان و متعال از هنگامی که   طور که پیامبر خداهمان

منزلگاه کار و عمل مجدَّانه از پایان  (4).را آفرید به آن ننگریسته است عالم اجسام

شود، و این پایان، آسمان اول عالم اجسام که پایان آسمان دنیا است، آغاز می

 .باشدمی

خَلَقْنا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرائيقَ وَ ما کُنَّا عَني الْخَلْقي وَ لَقَدْ  :فرمایدحق تعالی می

                                                
 .155مفاتیح الجنان: ص  - 5
 .35قص :  - 5
 .15واقعه:  - 2
خداوند از زمانی که »فرماید: می ی فاتحه مال صدرا آمده است: رسول خدادر تفسیر سوره - 4

 «.عالم جسدها را خلق کرد به آن نگاه نینداخته است
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 (.ایمو بر فراز سرتان هفت راه بیافریدیم، و از این خلقت، غافل نبوده) (5)غافيلینَ 

های هفتگانه است، از آسمان اول تا آسمان هفتم، و آسمان هفت راه، آسمان

ما  باالی ما قرار ندارد بلکه جسمانی دنیا جزو آنها نیست؛ چرا که این آسمان

درون آن هستیم و بر ما احاطه )زیر ما و باالی ما و از هر جهت زمین( احاطه 

از تو به شتاب ) (5)یَسْتَعْجيلُونَكَ بيالْعَذَابي وَإينَّ جَهَنَّمَ لَمُحيیطَةٌ بيالْکَافيريینَ  دارد.

در بخش بعدی برای  (.طلبند، حال آنکه جهنم بر کافران احاطه داردعذاب می

 .امشما تبیین خواهد شد که چرا این آیه را اینجا آورده

د بود ن، هشت تا خواهبشماریم در این صورتاین تفصیل را با ها اگر آسمان

رود؛ زیرا جزئی از و نه هفت تا! اصوالً دنیای جسمانی جزو آن به حساب نمی

باشد. سمان جسمانی، میآسمان دنیا با آنچه که در آن است از آسمان اول و آ

گیرد؛ چرا که جزئی بنابراین اگر اولی یا دنیا نام برده شود، در ضمن آن قرار می

 . باشداز آن و پیرو و تابع آن می

زیرا ؛ «آسمان دنیا» و یك بار رودبه شمار می« زمین» آسمان جسمانی یك بار

های زمین باشد. در آسمان جسمانی، زمین و حتی تمامقسمت مرئی آن می

قرار دارد. همان طور که بهشت « جهنم» گانه قرار دارد و در هفتمین زمینهفت

شود که همان یافت می« بهشت زمینی» در آسمان دوم است، اما در آسمان اول

ـ بخشی از تر بیان داشتمطور که پیشهمان ـباشد؛ زیرا آسمان اول بهشت آدم می

 .باشدمیآسمان دنیا است که ملکوت آن نیز 

                                                
 .53مؤمنون:  -5
 .14عنکبوت:  -5
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از علی بن ابراهیم از پدرش از احمد بن محمد بن ابو نصر از حسین بن میسر 

سوال کردم،   ی بهشت آدمدرباره  روایت شده است: از ابا عبد اهلل

کنند که اگر های دنیا که در آن خورشید و ماه طلوع میبهشتی از بهشت»: فرمود

 (5).«شدندرج نمیهای آخرت بود، به هیچ وجه از آن خااز بهشت

ًوَ زَیَّنَّا السَّماءَ الدَنْیا بيمَصابیحَ وَ حيفْظا (ها و آسمان این دنیا را با چراغ

هستند که   ها، انبیا، فرستادگان و اوصیاچراغ (:بیاراستیم و محفوظش بداشتیم

ی شیطان آموزند، از وسوسهپیروانشان را با تعالیم و اخالق الهی که به مردم می

کنند و ظهور آنها در آسمان جسمانی، در قالب ستارگان و حفظ می

باشد. چه بسیار است تاریکی در آسمان و چه اند  خورشیدهای درخشان می

 که در زمین چه پیامبران همانگونهاست ستارگان در قیاس با بخش تاریك؛ 

گردان از آنها روی و کسانی که با آنها مخالفت ورزیدند، جنگ کردند، اندکند

درست  ! همواره پیامبران، اوصیا و انصار آنهابسیارند شدند و یاریشان ننمودند

 .اندکند مانند کم بودن ستارگان در آسمان جسمانی

است( و آغاز باال رفتن آن  در نهایتي حرکتي فلكي اعظم )منظورم قوس نزول

به سمتی دیگر، تبدیل شدن این عالم جسمانی به جحیم آغاز خواهد شد و این 

گردد. مجازات کسانی که زخرف و زر و زیور دنیا را برگزیدند ور میعالم شعله

و به خاطر آن خداوند را عصیان نمودند، بازگشت آنها به چیزی است که خود 

باشد؛ چرا که جهنم با ان باقی ماندن آنها در آن میاند، یا همانتخاب کرده

 .عملکرد، کردار و ظلم و ستم آنها مشتعل خواهد شد

                                                
 .543ص  2کافی: ج  -5
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یَسْتَعْجيلُونَكَ : ی پیشین برای شما روشن شده استاکنون مناسبت آیه

 طلبند، حالاز تو به شتاب عذاب می) بيالْعَذَابي وَإينَّ جَهَنَّمَ لَمُحيیطَةٌ بيالْکَافيريینَ 

 (.آنکه جهنم بر کافران احاطه دارد

شود، که عالمی دیگر آغاز می« عالم رجعت»، (قوس نزول) در ابتدای صعود

 اندو امتحانی دیگر برای کسانی که ایمان خال  و کسانی که کفر خال  داشته

شود؛ او آغاز می  . عالم رجعت با پایان زمامداری مهدی دوازدهمخواهد بود

 (5).کندبر او خروج می  که حسینهمان قائمی است 

إيلَی السَّماءي وَ هيیَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ  ثُمَّ اسْتَوی :و اما این سخن حق تعالی

یَوْمَیْني وَ  فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فی * ليلْأَرْضي ائْتيیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قالَتا أَتَیْنا طائيعینَ

کُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَ زَیَّنَّا السَّماءَ الدَنْیا بيمَصابیحَ وَ حيفْظاً ذليكَ تَقْدیرُ الْعَزیزي  فی أَوْحی

آسمان پرداخت در حالی که آن، دودی بود. پس به آسمان و سپس به ) الْعَلیمي 

بردار آمدیم * آنگاه هفت آسمان زمین گفت: خواه یا ناخواه بیایید. گفتند: فرمان

را در دو روز پدید آورد و در هر آسمانی، کارش را به آن وحی نمود و آسمان 

تدبیر آن پیروزمند  ها بیاراستیم و محفوظش بداشتیم. این استاین دنیا را با چراغ

                                                
ی بطائنی بر فرماید: علی بن ابو حمزهبه آن اشاره می احمدالحسناین حدیثی است که سید  -5

به او «. آری»وارد شد و به او عرض کرد: آیا شما امام هستید؟ امام فرمود:  امام علی بن موسی الرضا

فرمود: امامی نیست مگر اینکه پشتی داشته باشد. شنیدم که می گفت: از جدتان جعفر بن محمد

چنین نفرمود،  ای؟! جعفرای یا خودت را به فراموشی زدهشیخ! فراموش کرده»فرمود:  امام

بر او  بلکه فرمود: امامی نیست مگر اینکه پشتی داشته باشد؛ به جز آن امامی که علی بن الحسین

به ایشان عرض کرد: راست گفتی فدایت شوم! این چنین «. عقبی نداردکند؛ که او پشت و خروج می

 .515ص  51فرمود. بحار االنوار: ج شنیدم که جدتان می
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بر پس از آن « ثمَّ» خواند گمان برد کهممکن است کسی که آن را می (؛دانا

ن نمود... هایش را در آن معیَّداللت دارد؛ یعنی: اینکه زمین را آفرید و روزی

 ...سپس به آسمان پرداخت

 در اینجا به مفهوم« ثمَّ » ولی در حقیقت بر چنین مطلبی داللت ندارد ؛ بلکه

باشد و به طور خاص بر با عطف به مضمون کلی آیه می« توبیخ و سرزنش»

آفرینش زمین داللت ندارد؛ یعنی معطوف به مفهوم توبیخ در آیات پیشین 

بگو: آیا این شما هستید ) ....قُلْ أَإينَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بيالَّذی خَلَقَ الْأَرْضَ :باشدمی

پس  ....(.ورزیدآفریده است کفر می که به آن کس که زمین را در دو روز

معنای آیه در اینجا چنین است: سپس آیا او همان نیست که به آسمان پرداخت.... 

 ؟!شویدپس چگونه به او کافر می

ی اخیر، از آسمان و زمین سخن به میان آمده مالحظه نمایید که در این آیه

السَّماءي وَ هيیَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ إيلَی  ثُمَّ اسْتَوی: فرمایدحق تعالی می است.

سپس به آسمان پرداخت در حالی که آن، دودی ) ليلْأَرْضي ائْتيیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً 

اگر زمین پیش از آن  (.بود. پس به آسمان و زمین گفت: خواه یا ناخواه بیایید

 کرهاً وْعاً أَوْ ائْتيیا طَ خلق شده بود، معنای اینکه آن را دوباره بیافریند چیست

بلکه در اینجا منظور، توضیح مطلب به شکلی دیگر و از ؟! (خواه یا ناخواه بیایید)

قُلْ أَإينَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بيالَّذی خَلَقَ  جهتی دیگر است؛ چرا که در آیات پیشین

بگو: آیا این شما هستید که به آن کس که زمین را در دو روز ) ....الْأَرْضَ

هایی را که خداوند سبحان و متعال تمام نعمت....( ورزیدآفریده است کفر می

 ....إيلَی السَّماءي ثُمَّ اسْتَوی کرده به تفصیل بیان داشته است و در این آیات
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بیانی برای چگونگی و کیفیت آفرینش وجود  ....(سپس به آسمان پرداخت)

 رُهُ إيذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ إينَّمَا أَمْدارد؛ یا بیانی برای این آیه 

گوید: موجود شو، چون بخواهد چیزی را بیافریند، فرمانش این است که می)

 (.شودپس موجود می

گانه، سپس های ششاین مراحل، یعنی آفرینش آسمان هفتم، سپس آسمان

عالم اجسام حتماً باید با همین ترتیب و تسلسل صورت گرفته باشد؛ چرا که 

گانه پیش از هفتمی های ششبرخی بر برخی تکیه دارند. آفرینش آسمان

هفتم خلق گانه( از آسمان های ششپذیر نیست؛ چرا که آنها )یعنی آسمانامکان

گانه ناممکن است؛ زیرا های ششاند؛ و خلقت اجسام بدون خلقت آسمانشده

اند و حتی در مورد آسمان اولی گانه خلقت یافتههای ششآنها از آسمان

باشد و آسمان )نخستین( به طور خاص، با آن )یعنی با اجسام( در هم تنیده می

شدنمان در عالم ذر از آن به  باشد. پس از خلقاول، عالم ذر و عالم رجعت می

عالم اجسام داخل شدیم و از عالم اجسام به آن در عالم رجعت )بازگشت( خارج 

خواهیم شد؛ این قوس نزول است که سه رکن دارد همان طور که قوس صعود 

، «زره داوود» شود که همانسه رکن دارد و به این ترتیب شش )رکن( حاصل می

 .باشدزره انبیا و زره اوصیا می

دار زمینی نیست؛ بلکه نشان اما شش روز آفرینش، به معنای روزهای زمان

باشد. این مراحل ضروری است و ی مراحل و به معنای شش مرحله میدهنده

ی نخست خلقت نور و امر آن گریزناپذیر باشد. در مرحلهای از آن نمیچاره

چرا که هر مرحله هایش؛ است؛ و سپس ملکوت و امر آن، سپس اجسام و روزی
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گانه حتمی است؛ باشد. بنابراین، این مراحل ششی پیشینش میمتکی به مرحله

بوده تا آسمان هفتم خلق شود، و ی نخست( مییعنی حتماً باید روز اول )مرحله

یافته؛ چرا که امرش از آن خلق ی دوم( امر آن خلقت میدر روز دوم )مرحله

ه پس از آن بیاید. سپس از آن )آسمان هفتم( و گشته است و حتماً باید یك مرحل

های شش گانه آفریده شد تا آسمان اول )که از امرش، مثال )ملکوت( آسمان

پایان آسمان دنیا است( و پس از آن در ملکوت، امرش آفریده شد؛ زیرا از آن 

خلقت یافته است. بنابراین در روز سوم ملکوت و در روز چهارم امر آن آفریده 

یرا ملکوت بر خلقت آسمان هفتم )روز اول( و امر آن )روز دوم( متکی شد؛ ز

ی سوم و سپس خلق امر آن در است. پس به طور حتم خلقت ملکوت در مرحله

 . چهارمین مرحله بوده است؛ چرا که به آن متکی است و از آن خلق شده است

م یا باشد؛ یعنی خلقت عالم اجساروز پنجم و ششم هم به همین ترتیب می

کیهان جسمانی یا زمین )به معنای وسیعش( که زمینی که ما بر آن هستیم و 

خلق  روزیششود. سپس در آن همچنین تمام ستارگان و خورشیدها را شامل می

روید شود؛ چرا که از آن خلقت یافته است. گیاه از زمین خلق شد و بر آن میمی

 . خوردکند و میو حیوان از زمین خلق شده است و بر آن زندگی می

این شش روز یا شش مرحله حتمی است و خلقت به ترتیب، به آنها نیاز دارد. 

پایین دست به باال دست نیازمند و محتاج است. بنابراین اجسام )مُلك( یا عالم 

شهادت نیازمند ملکوت، و ملکوت به نور )آسمان کلی( محتاج و نیازمند 

ن در دو روز خلق شده، همان طور که ی آباشد. یا به عبارت دیگر: همهمی

إيلَی السَّماءي وَ هيیَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ ليلْأَرْضي  ثُمَّ اسْتَوی: خدای متعال فرموده است
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 یَوْمَیْني وَ أَوْحی فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فی *ائْتيیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قالَتا أَتَیْنا طائيعینَ

سپس به آسمان پرداخت در حالی که آن، دودی بود. پس ) کُلِّ سَماءٍ أَمْرَها فی

بردار آمدیم * آنگاه فرمان به آسمان و زمین گفت: خواه یا ناخواه بیایید. گفتند:

هفت آسمان را در دو روز پدید آورد و در هر آسمانی، کارش را به آن وحی 

 (.نمود

چرا که آسمان هفتم و امر آن در دو روز خلق شد و بقیه از آن خلقت یافتند 

باشند و آنچه در آسمان هفتم حکم رانده شود، در تجلَّی و ظهور آن می بلکه

دهد. شود و آنچه در ملکوت حاصل شود، در مُلك نتیجه میملکوت حاصل می

آید چیزی نیست جز آنچه بینید و در عالم اجسام به دست میرؤیایی که شما می

 .آیدمی در ملکوت حاصل شده و پس از آن در این عالم جسمانی به دست

  ﴾َفَهَزُموُهْم ب إ ْذن  اهلل  َو َقَتَل داُوُد جاُلوَت﴿ یآیه :12پرسش 

وَ فَهَزَمُوهُمْ بيإيذْني اهللي وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اهللُ الْمُلْـكَ ﴿ فرماید:حق تعالی می

دَتي الْـأَرْضُ وَ  الْحيکْمَةَ وَ عَلَّمَهُ ميمَّا یَشاءُ وَ لَوْ ال دَفْعُ اهللي النَّاسَ بَعْضَهُمْ بيـبَعْضٍ لَفَسـَ

پس به خواست خدا ایشان را شکست دادنـد ) (5)﴾لکينَّ اهللَ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْعالَمینَ

چـه داد، و از آنو داود جالوت را بکشـت و خداونـد بـه او پادشـاهی و حکمـت 

ی بعضی دیگـر خواست به او بیاموخت، و اگر خدا بعضی از مردم را به وسیلهمی

شد، ولی خداوند صـاحب فضـل و کـرم بـر جهانیـان کرد، زمین تباه میدفع نمی
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مينْ ديیاريهيمْ بيغَیْري حَقٍّ إيالَّ أَنْ یَقُولُوا رَبَنَا اهللُ وَ لَوْ ال دَفْعُ اهللي الَّذینَ أُخْريجُوا ﴿ و (است

مُ اهللي  النَّاسَ بَعْضَهُمْ بيبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَواميعُ وَ بيیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجيدُ یُذْکَرُ فیهَا اسـْ

رُهُ إينَّ  هـایی کـه بـه نـاحق از آن) (5(﴾اهللَ لَقَـويیٌّ عَزیـزٌکَثیراً وَ لَیَنْصُرَنَّ اهللُ مَنْ یَنْصـُ

گفتنـد: پروردگـار مـا خداونـد اسـت؛ و دیارشان رانده شدند جز این نبود که می

ی بعضی دیگر دفع نکـرده بـود، ديیرهـا، کلیسـاها، اگر خداوند بعضی را به وسیله

ویــران شــود ها و مســجدهایی کــه نــام خــدا بــه فراوانــی در آن بــرده میکينيشــت

کنـد، و خـدا توانـای کـس را کـه یـاریَش کنـد، یـاری میگردید و خـدا هـرمی

 (. پیروزمند است

ی دوم ی اول و دفع کردن خداوند در آیهآیا بین دفع کردن خداوند در آیه

 تفاوتی وجود دارد؟

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

االئمة و المهدیین و  رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد والحمد هلل

 سلم تسلیماً.

ی مؤمنان است؛ یعنی قیام گروهی از دفع کردن اول دفع از مؤمنان به وسیله

انجامد و به دنبال ی ایمانی میمؤمنان به جهاد واجب که به رفع عقوبت از جامعه

گونه که خداوند سبحان به شود؛ همانکاران برداشته میآن، عقوبت از مسامحه

ی سپاهش دفع سیصد و سیزده نفر از یاران طالوت، عذاب را از بقیه یواسطه

                                                
 .45حج:  -5
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(؛ پس این عده سبب و داود جالوت را بکشت) ﴾جَالُوتَ دُۥوَقَتَلَ دَاوُ﴿نمود: 

 پیروزی آن مؤمنان شدند.

ی مؤمنان از طریق جهاد و قتال در راه دفع کردن دوم، دفع کافرین به وسیله

 باشد.خداوند می

رد )دفع اول( به این اعتبار که لطف و کَرَمی الهی است، زمین با اولین مو

ها به عنوان که یاری رسانیدن مؤمنان با وجود عدم لیاقت آنشود؛ چرااصالح می

باشند و به ها الیق میی اندکی )قلیل( از آنباشد؛ تنها عدهیك جامعه می

که  ؛گرددعنصران دفع میگران و سستمسامحه از ها عذاب و زیانی آنوسیله

خوردند و این شکست و هزیمت اگر چنین دفع کردنی نبود مؤمنان شکست می

ی ایمانی باعث فاسد شدن زمین و تسلَّ  مفسدان و آزار و اذیت جامعه

 ردید.گمی

ی ایمـانی و در مورد دوم )دفع دوم(، اگر این نوع از دفع کردن نبـود، جامعـه

واميعُ ﴿گشت: هی منهدم میدین ال وَ لَوْ ال دَفْعُ اهللي النَّاسَ بَعْضَهُمْ بيبَعْضٍ لَهُـدِّمَتْ صـَ

رُهُ إينَّ اهللَ  وَ بيیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجيدُ یُذْکَرُ فیهَا اسْمُ اهللي کَثیراً وَ لَیَنْصُرَنَّ اهللُ مَـنْ یَنْصـُ

ی بعضی دیگـر دفـع نکـرده بـود، و اگر خداوند بعضی را به وسیله) ﴾لَقَويیٌّ عَزیزٌ

ها و مسـجدهایی کـه نـام خـدا بـه فراوانـی در آن بـرده ديیرها، کلیسـاها، کينيشـت

کند، و خدا کس را که یاریَش کند، یاری میگردید و خدا هرشود ویران میمی

و در نتیجه اگر جهاد نبود، دین الهی بر روی این زمین بـه  (یروزمند استتوانای پ

 .گردیدرسید و محو و نابود میپایان می
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چیست و چگونه بر آنان   داستان حضرت عیسی :13پرسش 

 مشتبه شد؟

چیست و چگونه طبـق فرمـایش حـق تعـالی بـر آنـان   داستان حضرت عیسی 

وَ مـا قَتَلُـوهُ وَ مـا  اهللرسـولوَ قَوْليهيمْ إينَّا قَتَلْنَا الْمَسیحَ عیسَی ابْـنَ مَـرْیَمَ ﴿ مشتبه شد؟

لَهُمْ بيهي مينْ عيلْـمٍ إيالَّ  شَكٍّ مينْهُ ما صَلَبُوهُ وَ لکينْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إينَّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فیهي لَفی

و نیز به آن سبب که گفتنـد: مـا مسـیح پسـر مـریم ) (5)﴾اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ یَقیناً

دار نکردنـد  که آنـان مسـیح را نکشـتند و بـری خدا را کشتیم؛ و حال آنفرستاده

کردند، خود می ی او اختالفکه دربارهبلکه امر بر ایشان مشتبه شد. هر آینه آنان

کـه تنهـا پیـرو گمـان خـود بودنـد و در تردید بودند و به آن یقین نداشتند جز آن

 . (عیسی را به یقین نکشته بودند

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

ی دیدار ، با حواریون خود وعدهمرفوع شددر شبی که   حضرت عیسی

هدایت کرد در   گذاشت. همه به جز یهودا که علمای یهود را به مکان عیسی

پیشگاه او حاضر شدند. یهودا به سراغ مرجع اعالی یهود رفت و بر سر تسلیم 

                                                
 .513نسا:  -5
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 به آنان، با او معامله نمود. کردن عیسی

باقی ماند،    د و حضرت عیسیپس از نیمه شب که حواریون خوابیدن

خداوند او را مرفوع نمود )باال برد( و شبیه او را که به دار آویخته و کشته شد، 

  شد و این شبیه، از اوصیا از آل محمد  فرو فرستاد. او سپر و فداییي عیسی

، مصلوب و کشته شد و عذاب را به  ی امام مهدیباشد؛ او به خاطر قضیهمی

 جان خرید.

بلکه رفع شد و خداوند او را از  ؛و کشته نشد مصلوب  حضرت عیسی

شان که خداوند لعنتشان کند،  نجات کنندهدست یهود و علمای گمراه و گمراه

وَ ما  اهللرسولنَا الْمَسیحَ عیسَی ابْنَ مَرْیَمَ وَ قَوْليهيمْ إينَّا قَتَلْ﴿فرماید: داد. حق تعالی می

شَكٍّ مينْهُ ما لَهُمْ بيهي  قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لکينْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إينَّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فیهي لَفی

گفتند: ما مسیح پسر و نیز به آن سبب که ) ﴾مينْ عيلْمٍ إيالَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ یَقیناً

دار  که آنان مسیح را نکشتند و بری خدا را کشتیم؛ و حال آنمریم فرستاده

ی او اختالف که دربارهنکردند بلکه امر بر ایشان مشتبه شد. هر آینه آنان

که تنها پیرو گمان کردند، خود در تردید بودند و به آن یقین نداشتند جز آنمی

 .(یقین نکشته بودندخود بودند و عیسی را به 

روایت شده است که   جعفردر روایتی در تفسیر علی بن ابراهیم از ابو

هنگام  در شبی که خداوند او را به سوی خودش باال برد، شب  عیسی» فرمود:

ای ها را به خانهها دوازده مرد بودند. آنآن کهیارانش را وعده گذاشت؛ در حالی

که بر ها خارج کرد در حالیای برای آنخانه چشمهداخل کرد. سپس در کُنج 

ریخت و فرمود: خداوند در این ساعت مرا به سوی خودش باال سرش آب می

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=157
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گرداند. کدامین شما شبح من بر وی خواهد افتاد، برد و از یهود پاکم میمی

گردد؟ جوانی از بینشان درجه میشود و با من همکشته و به صلیب کشیده می

یهود در  فرمود:  سپس امام ....ن، ای روح خدا. فرمود: تو همانیگفت: م

بر وی   آمدند.... و آن جوان که شبح عیسی  همان شب در طلب عیسی

 (5)«.افتاده بود را گرفتند، کشتند و به صلیب کشیدند

که آن تعداد از در حالی «نفر گرد آمدند دوازده»فرماید: می  امام باقر

بودند و یهودا نیامده بود بلکه به نزد علمای « یازده تن»آمده بودند حواریون که 

کند؛ این از موارد متواتر است و قابل  هام آنرا تسلی  یهود رفته بود تا عیسی

توان گفت از آسمان نازل شد، یکی باشد. نفر دوازدهمی که آمد یا میانکار نمی

گردید، به صلیب   یه عیسیکه شببود که پس از آن  از اوصیا از آل محمد

 و کشته شد. اندهکش

راند ه شدنش بر زبان میاندآخرین کلماتی که این وصی هنگام به صلیب کش

 به یسوع 41» در انجیل متی آمده است: باشد.می «ایلیا، ایلیا، چرا ترکم نمودی»

الهی الهی چرا مرا تر   یعنی ؛ایلی لما شَبَقْتنی ایلی گفت: زده صدا بلند آواز

 و 41خواند.... برخی حاضران وقتی شنیدند گفتند او الیاس را می  43کردی؟ 

 آواز به یسوع باز 15برهاند  را آید تا اومی الیاس آیا ببینیم تا گفتند: بگذار دیگران

 شد پاره پا تا سر ی هیکل ازپرده ناگاه که 15نمود.  تسلیم را روح زده، صیحه بلند
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 (5)«.گردید.... شکافته هاسنگ و متزلزل زمین و

ای علی! ای » باشد:ی کلماتی که بر زبان آورد چنین میدر حقیقت ترجمه

که از متن پیشین از انجیل چنین دریافت طورهمان «فرستادی؟ علی! چرا مرا فرو

و  کنند،ترجمه می «الهی! الهی! چرا مرا تر  کردی؟»شود  مسیحیان آن را به می

 باشد.می« تر  کردن»فرستادن یا انداختن از آسمان به زمین، نزدیك به  فرو

شدنش یا  فرستاده این وصی این کلمات را به دلیل جهلش نسبت به علت فرو

بلکه این پرسشی  بر زبان نراند،از روی اعتراض بر فرمان خداوند سبحان و متعال 

باشد؛ یعنی بدانید است که پاسخ را در بطن خود نهان دارد و خطابش به مردم می

و آگاه باشید که چرا من فرو فرستاده شدم، چرا به دار آویخته شدم و چرا کشته 

ال تکرار شد، در امتحان شکست ؤبار دیگر که همین سشدم تا مبادا یك

)یا همانندهای آنان( زمین را به اشغال خود گاه که دیدید رومیان بخورید؛ آن

کنند و من بر این ها سازش میدرآورند و علمای یهود )یا همانندهای آنان( با آن

شود، عبرت گیرید و مرا زمین خواهم بود و این سنَّت الهی است که تکرار می

ت وقتی آمدم یاری کنید و بار دیگر در به دار آویختن و به قتل رسانیدنم مشارک

 نکنید!

سرشتی پاسخش روشن خواهد با این پرسش که برای هر عاقل پا او می

های علمای یهود را است، بگوید: من به صلیب کشیده شدم و آزار و اهانت

و دولت حق و   تحمَّل کردم و به خاطر قیامت صغری، قیامت امام مهدی

 کشته شدم. عدل الهی بر روی این زمین
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آیا تو پادشاه پرسد: و حاکم رومی از این وصی می که علمای یهودو هنگامی

گویند، یا شما ها میطور گفتی، یا آناین توگوید: در پاسخ می یهود هستی؟

که حقیقت را نداند پاسخی است گوید آری؛ که برای کسیاو نمی گویید.می

 آور؛ اما اکنون آشکار و واضح گردید. غریب و شگفت

بود که   زیرا او پادشاه یهود نبود بلکه پادشاه یهود، عیسی ؛او نگفت آری

  است که فرود آمد تا به جای عیسی یشبیههمان  خداوند او را باال برد و او 

 مصلوب و به قتل رسیده شود.

 باشد:می که دستگیر شدس از آنل پاین متن پاسخ او از انجی

 دهممی خدای حیَّ قسم به را گفت: تو وی کرده، به روی کهنه .... رئیس 12»

 55» (5)،«گویی....می تو وی گفت: یسوع به 14هستی؟  مسیح آیا تو که بگو را ما

 پادشاه تو گفت: آیا پرسیده، او والی از بود. پس والی ایستاده حضور عیسی در

پیالطس از او پرسید:  5»....  (5)،«گویی!....می گفت: تو عیسی به او هستی؟ یهود

همگان »....  (2)،«گویی....تو پادشاه یهود هستی؟ او پاسخ داد و به او گفت: تو می

گویید که من او ها گفت: شما میگفتند: آیا تو مسیح هستی؟ مسیح به آن

 او به طلبیده، عیسی را و شد خانهدوباره دیوان پیالطس پس 22»....  (4)،«هستم....

 خود از را این تو داد: آیا جواب او عیسی به  24هستی؟ یهود پادشاه تو آیاگفت: 
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 من داد: مگر جواب پیالطس  21گفتند؟ تو به ی مندرباره دیگران گویی یامی

  21ای؟کرده کردند. چه تسلیم من به را تو رؤسای کهنه و یهودی هستم؟ امَّت تو

 این از پادشاهیي من عیسی پاسخ داد: پادشاهیي من متعلَّق به این دنیا نیست. اگر

 پادشاهی نشوم. ولی اکنون تسلیم یهود به جنگیدند تامی خادمان من بود،می جهان

عیسی  هستی؟ پادشاه تو گفت: مگر او به پیالطس 23نیست.  جهان این از من

 به این جهت و شدم متوَّلد رای این منهستم. ب پادشاه گویی کهمی داد: تو جواب

 (5)«.دهم.... راستی شهادت تا به آمدم به این جهان

سازد که از اهل زمین در آن زمان نیست در این متن اخیر، وصی روشن می

برای انجام مأموریتی در آن فرود آمده است و آن، فدا شدن برای حضرت  بلکه

پادشاهیي من متعلَّق » گوید:بینی که این وصی میباشد، و شما میمی  عیسی

 به این جهت و»و « نیست جهان این از من پادشاهی ولی اکنون»، «به این دنیا نیست

 «.دهم راستی شهادت تا به آمدم به این جهان

در هنگام شکافته شدن صبح   عیسی» روایت است:  از رسول خدا

آید؛ دو لباس زرد رنگ از زعفران؛ بدنش سفید، فرود میی زرد میان دو جامه

ای در موی سرخ و بور و فرق وسطش باز شده و بر سرش روغن زده است. نیزه

کشد و دجَّال را به هالکت شکند، خو  را میدست دارد که صلیب را می

ستاند. پشت سر او اصحاب کهف قرار دارند. او میرساند و اموال قائم را بازمی

دار و نایب او است و از کرامت حجَّت بن زیر و دست راست قائم و پردهو
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  (5)«.سازددر شرق و غرب عالم امنیَّت را برقرار می  الحسن

و »....  روایت شده است که فرمود:  المؤمنین علی بن ابی طالباز امیر

 چه غالبکه بر هرشود و هرگردد و امور، شورایی میحکومت به زورا بازمی

شود و نُه ماه در زمین سوار هنگام سفیانی خارج میشود، همان کند. در آن

چشاند. پس وای بر مصر، وای بر زورا، ها را عذابی دردنا  میشود و آنمی

نگرم؛ چه در آن است، میوای بر کوفه و وای بر واس ! گویا من به واس  و آن

کند، م سفیانی خروج میدهد. آری در آن هنگاای خبر میدر آن، خبر دهنده

بارد، گیاهی در زمین شوند، باران کم میشود، مردم دچار قحطی میغذا کم می

شود؛ گري هدایت شده خارج میبارد. سپس مهدیي هدایتروید و آسمان نمینمی

 (5)....«.ستاندمی  که پرچم را از دست عیسی بن مریمکسی

به صلیب کشیده و   دهد عیسیمیشود که نشان احادیث بسیاری یافت می

 باشد.می  که بر صلیب رفت و کشته شد، شبیه عیسیکشته نشد بلکه کسی

با لباسی از پشم   عیسی»روایت شده است که فرمود:   از امام صادق

گاه که به آسمان رسید ندا آمد: ریسیده و دوخته بود صعود کرد. آن  که مریم

  (2)«.را بیَفکن ای عیسی بن مریم! زینت دنیا

هایش برای کدام از انبیای الهی و حجتامر هیچ» فرماید:می  امام رضا

که او زنده به آسمان رفت و چرا؛  آور نشد مگر امر عیسی بن مریمههمردم شب
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روحش بین زمین و آسمان قبض شد. سپس به آسمان باال رفت و روحش به او 

إينِّی  إيذْ قالَ اهللُ یا عیسی﴿ :باشدمیبازگشت و این، سخن خداوند عزَّوجل 

گاه که خداوند گفت: ای عیسی! من تو را آن) (5)﴾مُتَوَفِّیكَ وَ رافيعُكَ إيلَیَّ 

  (5)(«.برمبرگرفته، به سوی خود باال می

نمرد و پیش از قیامت   عیسی» است که فرمود:روایت شده   از پیامبر

 (2)«.گرددمیبه سوی شما باز

پیامبر مرسَل )فرستاده شده( است و از   توجَّه داشته باشید که عیسی

نماید که معاف شود و به دار آویخته شدن خداوند سبحان و متعال درخواست می

و عذاب و قتل از او برداشته شود. خداوند سبحان و متعال دعای پیامبر مرسَل را 

کند. بنابراین خداوند دعایش را مستجاب نمود، او را باال برد و به هرگز رد نمی

های جای او، آن وصی که مصلوب و مقتول شد را فرو فرستاد. در انجیل متن

ب کشیده یکند که به صلدعا می  ها عیسیمختلفی وجود دارد که در آن

 شدن و قتل از او برداشته شود.

 ها:ی آناز جمله

کرد، در سپس قدری پیش رفته، به روی زمین درافتاده و دعا می 21».... 

 (4) «.ت: ای پدر، اگر ممکن باشد  این پیاله را از من بگذران....گفکه میحالی
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 باشد ممکن اگر تا کرد دعا و افتاد زمین روی به رفته، ترپیش قدری و 21»... 

 برای تو هر چیزی گفت: ای پدري پدران، پس 21 بگذرد او از ساعت آن

 (5) «.بگذران.... من از را پیاله پذیر است. اینامکان

کرده  دعا و درآمد زانو به سنگی دور شده، پرتاب مسافت به ایشان از و 45».... 

 (5)«.بگردان.... من از را پیاله پدر، اگر تو بخواهی این گفت: ای  45

در تورات سفر اشعیا و در اعمال رسوالن اصحاح هشتم چنین متنی دیده 

گوسفندی ساکت و آرام گاه و همانند ای به سوی قربانهمانند برَّه»....  شود:می

 «.گشاید....گونه دهانش را نمیکند، اینکه ذبحش میدر حضور کسی

ها یك از آنگفتند و هیچاین در حالی است که تمامی انبیا و اوصیا سخن می

ها فرستاده شدند تا سخن بگویند و مردم گاه نرفت؛ آنساکت و خاموش به قربان

چه بسیار علما و   صاً حضرت عیسیرا هشدار دهند و موعظه کنند؛ مخصو

که وی خاموش به قربانگاه رفت بر او مردم را هشدار و اندرز داد؛ بنابراین این

 کند!صدق نمی

گاه رفت، شخ  وصی یعنی شبیه کس که ساکت و خاموش به قربانآن

که سخنی بگوید یا از خدا بخواهد آزار و به صلیب عیسی بود که بدون این

قتل را از او دور کند، بر دار رفت و کشته شد. او با مردم سخن کشیده شدن و 

که به او اصرار کردند و مصرَّانه از او پرسیدند تو کیستی، و آیا نگفت و هنگامی

 گویی!ها را داد: تو میتو مسیح هستی، فق  با یك عبارت پاسخ آن
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و به  و به این ترتیب او ساکت و خاموش و راضی به امر خدا، به سوی عذاب

صلیب کشیده شدن و کشته شدن رفت تا فرمانی را که برای آن فرود آمده بود به 

 بر دار و کشته شود. که به جای حضرت عیسیانجام برساند؛ این

چرا که اساساً هنوز وقت آن نرسیده بود که او ارسال شود و مردم را تبلیغ 

گاه و همانند سوی قربانای به همانند برَّه»....  نماید و با ایشان سخن بگوید؛

گونه دهانش را کند، اینکه ذبحش میگوسفندی ساکت و آرام در حضور کسی

 «گشاید....نمی

امیدوارم هر مؤمنی که در پيی در  و شناخت حقیقت است، از این مطلب 

شد، کشته شد در انده مند گردد. این انسان به زمین فرود آمد، به صلیب کشبهره

، او نخواست که از او یاد شود یا شناخته گردد. ستدانمیکس نکه هیچحالی

ساکت و خاموش پایین آمد، خاموش بر دار رفت، خاموش کشته شد و خاموش 

 گونه عمل کنید، چنین باشید.خواهید اینبه سوی پروردگارش باال رفت. اگر می

 

 ﴾.جاِنب  الدَّور  اْلَ.ْيَمن .. َو ناَدْيناُه ِمْن﴿ی آیه :14پرسش 

وَ نادَیْنـاهُ ميـنْ جانيـبي الطَُّـوري الْـأَیْمَني وَ قَرََّبْنـاهُ ﴿ حـق تعـالی چیسـت؟ سخنمعنای 

بـرای مناجـات بـا و او را صـدا زدیـم راست کوه طور  جانبو او را از ) (5)﴾نَجيیًَّا

فَلَمَّا أَتاها نُـوديیَ ميـنْ شـاطياي الْـوادي الْـأَیْمَني فيـی الْبُقْعَـةي ﴿ و (خود، نزدیك کردیم.

                                                
 .15مریم:  -5

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=28&AID=30
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=28&AID=30


  ......................... 220انتشارات انصار امام مهدی 
چون به آتش رسید ) (5)﴾إينِّی أَنَا اهللُ رَبَ الْعالَمینَ الْمُبارَکَةي مينَ الشَّجَرَةي أَنْ یا مُوسی

ی راست آن وادی در آن جایگاه مبار  از آن درخت ندا داده شد: ای کنارهاز 

 .(موسی! منم خدای یکتا، پروردگار جهانیان

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

باشد و می  که درخت آل محمد« درخت مبار  در قرآن» هماندرخت 

أَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اهللُ مَثَالً کَليمَةً طَیِّبَةً ﴿ن هستند: یهایش ائمه و مهدیَّشاخه

ای خداوند چگونه آیا ندیده) (5)﴾فَرْعُها فيی السَّماءيکَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابيتٌ وَ 

اش( مَثَلی زده است؟ سخنی پا  چون درختی پا  است که اصلش )ریشه

                                                
 .25قص :  -5
ی سخت خداوند درباره جعفر. از سالم بن مستتیر روایت شده است: از ابا54ابراهیم:  -5

 درختی چون) ﴾أُکُلَها کُلَّ حینٍ بيإيذْني رَبِّها تُؤْتی * کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابيتٌ وَ فَرْعُها فيی السَّماءي﴿عزَّوجل 

اذن  است * که به آسمان در هایش(فرعش )تنه و شاخه و استوار اش(اصلش )ریشه که است پا 

درخت، رسول خدا است که نَسَبش در »سوال کردم، فرمود:  (دهدمی را اشمیوه زمان پروردگارش هر

هایش شیعیان هستند برگهایش ائمه و اش فاطمه و شاخهاش علی، ریشهبنی هاشم ثابت است، که تنه

ها بر درخت یك برگ افتد و با تولد یکی از آنهایش میها بمیرد یکی از برگکه هرگاه یکی از آن

 ﴾کُلَها کُلَّ حینٍ بيإيذْني رَبِّهاأُ تُؤْتی﴿. به ایشان عرض کردم: فدایتان گردم! این سخن حق تعالی «رویدمی

چه در هر سال در خصوص منظور آن»؟ فرمود: (دهدمی را اشمیوه زمان اذن پروردگارش هر که به)

 .5ح  31. بصائر الدرجات: ص «باشدشود میحالل و حرام از امام صادر می
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 .(هایش( در آسمان استاستوار و فرعش )تنه و شاخه

ن(، یطور اَیمن و وادی اَیمن عبارت است از یمانی )مهدی اول از مهدیَّ

است. سخن از طور وادی ایمن یعنی یمانی   جایگاه مبار : امام حسین

)مهدی اول(، و وادی ایمن طور ایمن از جایگاه مبار  یعنی از حسین، که 

   ی امام مهدیمهدی اول )یمانی( از فرزندان حسین است؛ زیرا او از ذریه

، که  باشد، و جایگاه مبار  از آن درخت یعنی از محمد و علیمی

 است.   از محمد و علی  حسین

از ) ﴾شاطياي الْوادي الْأَیْمَني ﴿ منظور از»روایت شده است:   از امام صادق

که خداوند در قرآن از آن یادی به میان آورده، فرات  (ی راست آن وادیکناره

محمد  (درخت)« الشَّجَرَةي» کربال و(، بارگاه مبار ) ﴾الْبُقْعَةي الْمُبارَکَةي ﴿ است و

 (5)«.باشدمی

فرات، نهری است از بهشت و یمانی هم نهری است از بهشت که اعمال 

روایت شده است   طور که از امام صادق، همانگیردقرار میبندگان در آن 

 رکن یمانی درب ما است که از آن داخل بهشت شوند و در آن»که فرمود: 

 (5)«.شودنهری است از بهشت که اعمال بندگان در آن افکنده می

ها است؛ چرا که آن  است، و درخت، محمد و علی  کربال، حسین

سخن گفت، مهدی   کس که به طور مستقیم با موسیاند و آنپدران عترت

و او را از ) ﴾قَرََّبْناهُ نَجيیًَّاوَ نادَیْناهُ مينْ جانيبي الطَُّوري الْأَیْمَني وَ ﴿اول )یمانی( بود: 

                                                
 .41ص  52بحار االنوار: ج  -5
 .221ص  52وسایل الشیعه )آل البیت(: ج  -5
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 .(برای مناجات با خود، نزدیك کردیمو او را صدا زدیم راست کوه طور  جانب

 (از درخت) ﴾مينَ الشَّجَرَةي﴿  طالبپیشوای سخن گوینده، علی بن ابی 

بود؛ چرا که او پدر عترت است،   طالببود؛ زیرا تمامیي درخت علی بن ابی 

 باشد.می  و اما اصل درخت، حضرت محمد

گوی موسی که با موسی سخن گفت خداوند بود، و سخنبنابراین کسی

موسی، مهدی متکلم با است، و   علی و حضرتبود،   حضرت محمد

 اول )یمانی( بود.

ظهورش را  هایموسی نام برده و نشانه متکلم بارا  او  المؤمنینامیر

ی شوم کابوس بر که ناقوس به صدا درآید و سایههنگامی»برشمرده است: 

جان است و در )جاموس، جامد و بی جا سنگینی کند و جاموس سخن بگویدهمه

ها پدید خواهد شگفتی، در چنین زمانی باشد(صدا میجا منظور، ساکت و بیاین

های را روشن کند و پرچم ههایی! وقتی که آتش شهر بصرآمد و چه شگفتی

عثمانی در وادی سودا ظاهر گردد، بصره آشوب شود و بعضی بر بعضی دیگر 

پیروز گردند و هر قومی بر قوم دیگر بتازد و لشکریان خراسان به جنبش درآیند 

و شعیب بن صالح تمیمی از مرکز طالقان قیام کند و در خوزستان با سعید سوسی 

ها بر بالد تقالل کردها برافراشته گردد و عرببیعت شود و پرچمی برای اس

ی سفیان ها غالب شوند و هيرقل در قسطنطنیه در برابر فرماندهها و سیکلوبارمنی

گاه منتظر ظهور کسی باشید که در طور سینا از درخت با موسی تسلیم گردد، آن

روایت   گونه که از معصومین)و بر طور یعنی نجف؛ زیرا همان سخن گفت

ای نمایان و آشکار ظاهر او به گونهشده، طور به وادی السالم منتقل شده است( 
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گردد که بیننده او را توصیف کند.... سپس امیرالمؤمنین که سالم و صلوات می

 (5).«ها....خداوند بر او باد گریست و فرمود: افسوس بر امَّت

عزرائیل، و نیز چنین معنایی در قرآن آمده است که خداوند ، و همچنین 

 :ندها را می ستانجان لشکر عزرائیل

 .(گیردها را به هنگام مردنشان میخدا جان) (5)﴾اهللُ یَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حيینَ مَوْتيهَا﴿

 .(میراندخدا شما را بیافرید، سپس می) (2)﴾وَاهللُ خَلَقَکُمْ ثُمَّ یَتَوَفَّاکُمْ﴿

بگو: ) (4)﴾الْمَوْتي الَّذيی وُکِّلَ بيکُمْ ثُمَّ إيلَى رَبِّکُمْ تُرْجَعُونَقُلْ یَتَوَفَّاکُم مَّلَكُ ﴿

میراند سپس به سوی ی مرگ که موکَّل بر شما است، شما را میفرشته

 .(شویدپروردگارتان بازگردانیده می

إيذْ یَتَوَفَّی الَّذینَ کَفَرُوا الْمَالئيکَةُ یَضْريبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ وَ  تَریوَ لَوْ ﴿

زمان را که فرشتگان جان کافران را و اگر ببینی آن) (1)﴾ذُوقُوا عَذابَ الْحَریقي

 . (گویند: عذاب سوزان را بچشیدزنند و میستانند، و بر صورت و پشتشان میمی

ی ها را بستاند، ستانندهاگر فرشتگان یا ملك الموت جان احوالی این در همه

چه گونه است؛ اگرجا نیز وضعیت به همینحقیقی همان خداوند است. در این

یا مهدی اول است ولی سخنگوی حقیقی،   سخنگوی موسی حضرت علی

 باشد.خدای سبحان می

                                                
 .53ص  2: ج معجم احادیث امام مهدی -5

 .45زمر:  -5
 .35نحل:  -2
 .55سجده:  -4
 .15انفال:  -1
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 فتحاال قریباال ...الرؤیالقد صدق اهلل و رسوله ی آیه :15پرسش 

لَقَدْ صَدَقَ اهللُ رَسُولَهُ الرَؤْیَا بيالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ چیست؟  هکریم یتفسیر این آیه

الْمَسْجيدَ الْحَرَامَ إين شَاء اهللُ آمينيینَ مُحَلِّقيینَ رُؤُوسَکُمْ وَمُقَصِّريینَ لَا تَخَافُونَ فَعَليمَ مَا 

 به را پیامبرش رؤیای خداوند) (5)فَجَعَلَ مين دُوني ذَليكَ فَتْحًا قَريیبًالَمْ تَعْلَمُوا 

 و تراشیده سر گروهی ایمن، بخواهد، خدا اگر: بود گفته که پیوست صدق

 چیزها او شوید.می داخل مسجدالحرام به بیمی هیچبی کرده، کوتاه موی گروهی

شما  نصیب فتحی نزدیکی همین در آن، جز و دانستیدنمی شما که دانستمی

 (.نمود

 ابراهیم رغیل :فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین ،رب العالمین والحمدهلل

 .تسلیماًموسلَّ

باشد و اگر متعال میسبحان و خداوند جانب دهد که رؤیا از این آیه نشان می

باشد و چند بعد از مدت زمانی حتی اگر  ،خواهد شدخداوند اراده کند محقق 

به رسول در این رؤیا خداوند هر آنچه  باشد.مینفر ابه رؤیا ک مظالکسی جز 

                                                
 .53 :فتح -5
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ـ یهر چند پس از گذشت مدت زمانـه و مکَّرا تحقق بخشید خود وعده داده بود 

نده ز ،قرآن باشد.می فتح نزدیكکه همان فتح گردید نیز خیبر  یفتح شد و قلعه

ی ما، هنگام تحقَّق زمانههلل اءاشو ان (5)استحرکت و ماه در همچون خورشید و 

 .باشدی شریف میی این آیهدوباره

 است که برای رسول خدا یفتح نزدیك همان فتح مبین اما در باطن،

 و «فاتحه یتفسیر سوره»در کتاب این موضوع را  مورد ینحاصل شد و در چند

 .به آن مراجعه کنید ؛کردمبیان  «متشابهات»

خدا و  برای هر انسانی که بخواهد به سوی خدا با هدایت ولیَّ راه فتح مبین 

ست و ا خدا ولیَّهمان الحرام  مسجد باز است؛ ،سیر نمایدش، تش بر خلقحجَّ

یعنی هیچ ؛ شوندمیشاءاهلل مؤمنان با امنیَّت کامل و سرهای تراشیده وارد آن ان

تسلیم به طور کامل د داشت و نخدا نخواه نسبت به کالم ولیَّگونه فکر و رأیی 

                                                
 :فرمود .بودم روزی از روزها نزد ابوجعفر :از عبد الرحیم قصیر روایت شده است که گفت -5

فق  ) اَّنَما َانْتَ مُنْذيرُ وَ ليکُلِّ قَوم هادی سخن خداوند درباره .لبیك :عرض کردم« ای عبد الرحیم»

فرمود: من ترساننده و  اهللآنگاه که رسول» :( فرمودای و برای هر قومی هدایتگری هستتو ترساننده

سپس سر را  .سکوتی طوالنی کردم :عبد الرحیم گفت ؟علی، هادی است. امروز هادی چه کسی است

 .در میان شما است که از مردی به مردی به ارث بردید تا به شما رسید !جانم فدایت :بلند کردم و گفتم

ای عبد الرحیم، درست گفتی. قرآن » :فرمود امام .امروز هدایتگری ،پس شما که جانم فدایت باد

ای در مورد قومی نازل اگر آیهمیرد. پس ای است که نمیمیرد و آیه )نیز( زندهای است که نمیزنده

میرد؛ ولی قرآن در میان آیندگان جاری است همان گونه که در شده باشد، با مرگ آنان، قرآن هم می

ای است که قرآن زنده» :فرمود ابو عبد اهلل :عبدالرحیم ادامه داد .«گذشتگان جریان داشته است

همان طور که خورشید و ماه در جریان هستند و میرد و تا شب و روز جریان دارد، در جریان است نمی

 .452ص  21ج  :بحار االنوار .«گذرد همان گونه که بر اولین ما گذشتقرآن، بر آخرین ما می
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موی تر از این مرتبه قرار دارند. ای پاییندر مرتبه ،ریناما مقصَّاو خواهند بود. 

تراشیدن و کوتاه کردن آن یعنی پس  ؛انسان استآرای افکار و تمثیلی از  ،سر

خودش را  او فکر و نظراز کسی که به خاطر کردن و اطاعت شدن تسلیم 

 .ه استکردتراشیده یا کوتاه 

 

 و محلناه علی ذات ألواح و دسری آیه :11پرسش 

 کریمه چیست؟ یتفسیر این آیه

ٌوَ حَمَلناهُ عَلی ذاتي الواحٌ وَ دُسُر (هامیخ و هاتخته که کشتی آن بر را او و 

 (.کردیم سوار داشت

 ابراهیم رغیل  :فرستنده

 :پاسخ

 الرحیمبسم اهلل الرحمن 

آل محمد االئمة والمهدیین  وصلی اهلل علی محمد و ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

 هامیخبه معنی ر سُ و الدُ هاتخته چوببه معنی الواح از نظر معنای لفظی، 

 باشد.می

 نَحنُ الدُسُر ...): فرمودنقل شده است که  محمد خدا حضرتاز رسول 
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 (....هستیمها ما آن میخ) (5)(...

تَجْريی  * عَلَى ذَاتي أَلْوَاحٍ وَدُسُر وَحَمَلْنَاهُ: فرمایدمتعال میخداوند 

 کردیم * زیر سوار داشت هامیخ و هاتخته که کشتی آن بر را او و) (5)...بيأَعْیُنينَا

 (....شد روان ما نظر

) چشم خدا( بر  «عین اهلل» و حجَّت خدا بر خلق همان والیت الهی یدارنده

 .باشندمی آل محمد)دیدگاني ما( « عینناأ»و مراد از ش است روی زمین

 

 إلیالف قریش....سخن خداوند متعال:  :17پرسش 

إيیلَافيهيمْ ريحْلَةَ الشِّتَاء  *ليإيیلَافي قُرَیْشٍ  :چیستکریم  یتفسیر این سوره

الَّذيی أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ  *فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتي  *وَالصَّیْفي 

 تابستانی * پس و زمستانی سفر در قریش * ائتالفشان ائتالف برای) (2)خَوْفٍ 

 و داد طعامشان گرسنگی هنگام به بپرستند * کسی که را خانه این پروردگار باید

 (.داشت امانشان در بیم از

 ابراهیم رغیل  :فرستنده

 :پاسخ

                                                
 .222ص  51ج  :بحار االنوار -5
 .54و  52 :قمر -5
 .4تا  5 :قریش - 2
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  ،رب العالمین والحمدهلل

 .تسلیماًموسلَّ

به نعمت خداوند متعال  ار قریش را در زمان رسول خداکفَّ ،این سوره

او را نصرت و یاری  ،ایمان آورده ی اوفرستادهبه که ، شاید شودیادآور می

و پس از وارد شدن به والیت الهی و ایمان به حجَّت خداوند بر مخلوقاتش،   دهند

 امَّ ،قریشما نیز در زمان خداوند را آن گونه که شایسته است، عبادت کنند. 

آنها علمای غیرعامل  ؛دهدخطاب قرار میمورد این زمان را  یالقری و مکه

حال با در عین کنند و زندگی می م مهدیهستند که در نعمت و فضل اما

اش کنند و یاریبه سویشان، عداوت و دشمنی پیشه می امام مهدی یفرستاده

 .آورندنمیایمان نیز  محمد خدا حضرتبه وصیَّت رسول کنند و حتی نمی

 ...و اذا قیل هلم آمنوا کما آمن الناسی آیه  :18پرسش 

وَإيذَا قيیلَ لَهُمْ آمينُواْ کَمَا آمَنَ النَّاسُ  فرمایید:روشنگری  در مورد این آیهلطفاً 

 به چون و) (5)قَالُواْ أَنُؤْمينُ کَمَا آمَنَ السَفَهَاء أاَل إينَّهُمْ هُمُ السَفَهَاء وَلَکين الَّ یَعْلَمُونَ

 همانندي  نیز ما آیا: گویندمی بیاورید، ایمان مردمان همانند نیز شما شود گفته آنان

 در حالی که خردانندبی خود، آنان باشید، آگاه بیاوریم؟! ایمان خردانبی

 (.دانندنمی

 ابراهیم رغیل  :فرستنده

                                                
 .52 :بقره -5
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 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

سفیهان از جاهالن و هستند که آنها علمای غیرعامل و مدعیان علم 

  (5).باشندمی

                                                
باز خواهد  ،فرمودند این امر به همان صورت که شروع شده بود  همان طور که رسول اکرم -5

اعتـراض کردنـد و کسـانی   این آیه را در مورد کسانی که علیه وصی رسول خـدا  ائمه .گشت

تفسیر فرمودند و امروزه نیز این آیه بر کسانی که بر وصـیَّ  ،که به ایشان  ایمان آوردند را سفیه خواندند

ایـن افـراد  ؛گـردداطـالق می ،پندارنـدکننـد و خـود را عاقـل و حکـیم مییاعتراض م  امام مهدی

میـرد و بـر آخـرین اوصـیا منطبـق ای است که هرگـز نمیباشند چرا که قرآن زندههمچون آن افراد می

 .منطبق بود  گردد همان گونه که بر اولین آنهامی

برتریني مؤمنان همانند سلمان،  زمانی که» :نقل شده است که فرمود   از امام موسی بن جعفر

مقداد، ابوذر و عمَّار به این عهدشکنان گفتند: به رسول خدا و به علی ایمان بیاورید که پیامبر او را در 

جایگاه خودش برانگیخت و مقام خودش را به او داد و تمام مصالح دین و دنیا را به او واگذار نمود؛ به 

ر این امام گردید و در ظاهر و باطن او را اطاعت کنید، همانندي افراد این پیامبر ایمان آورید و تسلیم ام

باایمانی چون سلمان، مقداد، ابوذر و عمَّار، آنها به کسانی که پشت پرده موافقشان بودند پاسخ گفتند 

کیشان خود گویی آشکارا به این افراد باایمان را نداشتند؛ بلکه به همچرا که جرأت و جسارت پاسخ

بودند ولی   منافقین و مستضعفینی که به آنها اعتماد داشتند و یا به مؤمنینی که در خفا با امامیعنی 

گونه که آیا ایمان بیاوریم همان) أنؤمنُ کَمَا آمَن السَفَهَاء :آنها به ایشان اعتماد داشتند، گفتند

را اطاعت کردند و اطاعتشان  و منظورشان سلمان و یارانش بود که فق  علی( ؟!خردان ایمان آوردندبی

جانبه بود؛ همان کسانی که برای دوستی با اولیایش و دشمنی با دشمنانش سر تراشیدند، تا فراگیر و همه

 رنگ شد و دشمنانش آنها را از بین بردند و سایر اُمرا و مخالفین محمدکم  هنگامی که امر محمد
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و کــل انســان الزمنــاه طــائره فــی ســخن خداونــد متعــال  :18پرســش 

 عنقه...

وَکُلَّ إينسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئيرَهُ فيی عُنُقيهي چیست؟ سخن خداوند متعال تفسیر این 

 چون را انسانی هر بد و نیك کردار) (5)الْقيیَامَةي کيتَابًا یَلْقَاهُ مَنشُورًاوَنُخْريجُ لَهُ یَوْمَ 

 آوریم بیرون گشاده اینامه او برای روز قیامت در و ایمآویخته گردنش به طوقی

 (.بنگرد آن در تا

 ابراهیم رغیل  :فرستنده

                                                                                                          
  آنها خود سفیه و نادان بودند که به این ترتیب مورد آنها را به هالکت رساندند؛ به عبارت دیگر

آگاه ) أَال إينَّهُمْ هُمُ السَفَهَاء: فرمایدقرار گرفتند و خداوند عزوجل می  تعرض دشمنان محمد

ها و کوته فکرهایی که در امر محمد آن گونه که شایسته ناق  عقل( اندباشید که آنها، خود، سفیهان

از امر دین و   بوَّتش را بشناسند تا به این ترتیب صحَّت و درستی آنچه به علیاست ننگریستند تا ن

های الهی تا آنجا جاهل باقی ماندند دنیا واگذار کرده بود را در  کنند و در شناخت و تأمل در حجت

آورند تا هال  که از محمد و همدم ایشان و همچنین از مخالفانشان، ترسان باقی ماندند،  ایمان نمی

شوند، نه محبت و شان تسلیم امرشان نمیاند چرا که با این نفاقگردند؛ آری، آنها خود، نادان و سفیه

آورند و نه دوستی یهود و سایر کفَّار را؛ زیرا آنها به او و ایشان، دوستی محمد و مؤمنان را به دست می

ها و ها و مسیحیو دشمنی دشمنانشان از یهودی  و برادرش علی  موالی و دوستی محمد

و دشمنی با   آنها نیز دشمنی نسبت به محمد و علی نمایند و در عین حال بهها را اظهار میناصبی

 کنند همان گونه که نسبت به محمد و علی دارند و با آنها نیز نفاق پیشه میدشمنانشان را ابراز می

دانند واقعي امر چیز دیگری است؛ چرا که خداوند پیامبر خود را از اسرار منافق هستند. در حالی که نمی

 32ج  :بحار االنوار .«کنددهد و نابودشان میو آنها را مورد لعن و نکوهش  قرار می نمایدآنها مطلع می

 .543ص 

 .52 :إسراء -5
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 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین وصلی اهلل  ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

اگر انسان  ها؛ها و بدیاز خوبیو کردار او اعمال یعنی والیت انسان و 

 ،سفید خواهد بودی اعمالش نامه ،باشد شو حجَّت او بر خلقخدا  ولیَّ یرودنباله

 ولیَّ از و اگر انسان  اندش رقم خوردهدر کتاب در حالی که اعمال نیك و بد وی

هستند مدعیان باطل خدا که دشمنان  پیروی نکند یا شبر خلقخدا و حجَّت خدا 

و خداوند با  افکنده خواهد شددر آتش  است،سیاه  شکتاب را پیروی نموده باشد،

 (5)اخْسَؤُوا فيیهَا وَلَا تُکَلِّمُوني : فرمایدمیخداوند  (5)؛گفتد او سخن نخواه

 (.مگویید سخن من با و شوید گم آتش در: گوید)

إينَّ الَّذيینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اهللُ مينَ الْکيتَابي وَیَشْتَرُونَ بيهي : فرمایدهمچنین میو 

 ثَمَنًا قَليیالً أُولَئيكَ مَا یَأْکُلُونَ فيی بُطُونيهيمْ إيالَّ النَّارَ واَلَ یُکَلِّمُهُمُ اهللُ یَوْمَ الْقيیَامَةي واَلَ 

                                                
در والدت قـائم مـا و  :تـا اینجـا کـه فرمـود ...» :روایت شده است که فرمود  از امام صادق -5

های آنهـا آمدن شرَّ در دلغیبتش و طول عمرش و بلوای مؤمنان )بعد از ایشان( در آن زمان و به وجود 

ــودن غیبــتش و برگشــتن بیشــترین آنهــا از دین ــل طــوالنی ب ــه دلی شــان و واگذاشــتن طــوق اســالم از ب

کـردار نیـك ) کُل انسانٍ الزَمناهُ طائيره فی عُنقَه: فرمایدهایشان نگرستیم، که خداوند متعال میگردن

 .551ص  51ج  :بحار االنوار .«... نی والیتیع( ایمو بد هر انسانی را چون طوقی به گردنش آویخته

کُل تفسیر این سخن خداوند » :آمده است 158ص  1و در مستدر  سفینة البحار علی نمازی ج 

 .«یعنی والیت انسانٍ الزَمناهُ طائيره فی عُنقَه
 .558 :مؤمنون -5
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 پنهان است کرده نازل خدا که را کتابی که آنان) (5)مْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليیمٌ یُزَکِّیهي

 سازند،نمی انباشته آتش از جز را خود هایشکم بستانند، اندکی بهای تا دارندمی

 عذابی آنها یبهره و نسازد پاکشان و نگوید سخن آنها با قیامت روز در خداوند

 (.است دردآور

إينَّ الَّذيینَ یَشْتَرُونَ بيعَهْدي اهللي وَأَیْمَانيهيمْ ثَمَنًا قَليیالً أُوْلَئيكَ : این سخن خداوندو 

الَ خَالَقَ لَهُمْ فيی اآلخيرَةي وَالَ یُکَلِّمُهُمُ اهللُ وَالَ یَنظُرُ إيلَیْهيمْ یَوْمَ الْقيیَامَةي وَالَ یُزَکِّیهيمْ 

 اند  بهایی به را خود سوگندهای و خدا عهد که کسانی) (5)وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليیمٌ 

 سخن آنان با نه قیامت روز در خداوند و ندارند نصیبی آخرت در فروشندمی

است  عذابی برایشان و سازدمی پاکیزه را آنان نه و نگردمی آنان به نه و گویدمی

 (.دردآور

 اذا جام نصر اهلل والفتح... :11پرسش 

وَرَأَیْت َ النَّاسَ یَدْخُلُونَ * إيذَا جَاء نَصْرُ اهللي وَالْفَتْحُ   تفسیر این سوره چیست؟

 یاری چون) (2)وَاسْتَغْفيرْهُ إينَّهُ کَانَ تَوَّابًا كَفَسَبِّحْ بيحَمْدي رَبِّ *  فيی ديیني اهللي أَفْوَاجًا

 آیند *درمی خدا دین به فوج فوج که ببینی را مردم آید * و فراز پیروزی و خدا

بسیار  او که بخواه آمرزش او از و گوی تسبیح پروردگارت ستایش به پس

  .(است پذیرتوبه

                                                
 .534 :بقره -5
 .33 :آل عمران -5
 .2تا  5 :نصر -2
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 ابراهیم رغیل  :فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

 فاتحه و کتاب متشابهاتی سورهدر کتاب تفسیر چندین مورد فتح مبین را در 

که همیشه است از گناهی  ،اما توبه و طلب بخشایش و مغفرت (5)،بیان کردم

قَابَ  یهر چند که مخلوق در مرتبهباشد، میوجود مخلوق  یصفحهبا همراه 

ت و همان منیَّاین گناه،  .باشد (تری دو کمان یا کمفاصله) قَوْسَیْني أَوْ أَدْنَى

 .باشدقرار دارد، در هر مقامی که  قمخلو وجود یکه باید در صفحهاست ظلمتی 

فَسَبِّحْ بيحَمْدي رَبِّكَ  *إيذَا جَاءَ نَصْرُ اهللي وَالْفَتْحُ  :باشدپس این سوره چنین می

 ستایش به آید * پس فراز پیروزی و خدا یاری چون) وَاسْتَغْفيرْهُ إينَّهُ کَانَ تَوَّاباً 

 (.است پذیربسیار توبه او که بخواه آمرزش او از و گوی تسبیح پروردگارت

 و) وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فيی ديیني اهللي أَفْوَاجاً  این سخن خداوند متعالاما 

متعلق  ،ر این عالم جسمانید (آینددرمی خدا دین به فوج فوج که ببینی را مردم

 کوتاهی در حق ولیَّ  از گناهي استغفارکنندگانکنندگان و توبهباشد؛ میبه مردم 

طلب را ستایش و برای آنها  وندخداخدا نیز  ولیَّش. بر بندگان او و حجَّتخدا 

                                                
و  43و در جلد دوم متشابهات ص  55و  53و ص  2ص  5متشابهات ج در احمدالحسن سید  -5

 .اندذکر فرموده ،و در موارد دیگر 552و در جلد سوم ص  48



  ......................... 211انتشارات انصار امام مهدی 
 :آمرزدآنها را نمی، خداوند خدا ولیَّطلب بخشایش بدون  که کندمیبخشایش 

 َ وَمَا أَرْسَلْنَا مين رَّسُولٍ إيالَّ ليیُطَاعَ بيإيذْني اهللي وَلَوْ أَنَّهُمْ إيذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُو

 ای رافرستاده هیچ) (5)لَوَجَدُواْ اهللَ تَوَّابًا رَّحيیمًا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُفَاسْتَغْفَرُواْ اهللَ 

 هنگامی اگر و فرمان او شوند مطیع باید خدا امر به دیگران آنکه جز نفرستادیم

 و بودند خواسته آمرزش خدا از و بودند آمده تو نزد شدند گناهی مرتکب که

 (.یافتندمی مهربان و پذیرتوبه را خداوند بود، خواسته آمرزش برایشان پیامبر

محقق فرستاده فتح مبین برای ، متعال نباشدخداوند و اگر یاری خدا و تأیید 

، الزماً فتح و گشایش در این عالم محقَّق خواهد فتح مبین به همراهنخواهد شد و 

 .شوندشد و مردم گروه گروه وارد دین خدا می

ـــد متعـــال :111پرســـش  ـــٌ کانـــت  ســـخن خداون و کـــم قصـــمنا مـــن قری

 ظاملٌ.... حصیداال خامدین

وَکَمْ قَصَمْنَا مين قَرْیَةٍ کَانَتْ ظَاليمَةً  چیست؟سخن خداوند متعال تفسیر این 

لَا تَرْکُضُوا  *فَلَمَّا أَحَسَوا بَأْسَنَا إيذَا هُم مِّنْهَا یَرْکُضُونَ  *وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَريینَ 

ا یَا وَیْلَنَا إينَّا کُنَّا ظَاليميینَ قَالُو *وَارْجيعُوا إيلَى مَا أُتْريفْتُمْ فيیهي وَمَسَاکينيکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْأَلُونَ 

مردم  بسیار چه و) (5)فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصيیدًا خَاميديینَ  *

 عذاب بیافریدیم * چون دیگر مردمی جایشان به و کردیم هال  ستمکاری که

 و تنعَّم و ناز به مگریزید!گریختند * می آنجا از ناگاه به کردندمی حس را ما

                                                
 .14 :نسا -5
 .51تا  55 :انبیا -5
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 ستمکاره ما ما، بر وای: شوید * گفتند بازخواست تا بازگردید، خویش هایخانه

 آتش و درویده کيشته، چون را همه تا همین بود، سخنشان همواره ایم * وبوده

 (.گردانیدیم گشتهخاموش

 ابراهیم رغیل  :فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  ،العالمین والحمدهلل رب

 .تسلیماًموسلَّ

و پس از است ارسال فرستادگان بر مردم بوده با همراه است که  یاین عذاب

 ؛شودنازل می بر آنها ،کنندرا تکذیب می ها فرستادگانمردم سرزمیناینکه 

بدون اینکه ، تکرار خواهد شدهمچنان داستان این ن جدید خواهند آمد و اساکن

 قائمرویداد با . این بیاموزند عبرت شانشوند و از گذشتگان متوجهپند گیرند و 

  های که در روایتشهرها این تریني چه بسا مهمشود و تکرار مینیز

 .باشدشهر بغداد  ،شودعذاب بر آنها نازل مینام برده شده و معصومین 

هایی که و ویرانی هااز شدت خرابیگویند میکه  (5)مراجعه کنید یبه روایات

                                                
دانیـد از زورا! زورا، و چـه می» :نقل شده است که فرمود  ای از علی ابن ابی طالبدر خطبه -5

شـود، مـردم بسـیارى در آن سـکنى گـذراى مىآنجـا بناهـاى محکـم پایهسرزمین وسیعى است کـه در 

کنند. بنى عباس آنجا را مقرَّ حکومت خود و پایگاه اندوزان در آن اقامت مىگزینند و رؤسا و ثروتمى

ى لهو و لعب است. آنجا مرکز سـتم سـتمکاران و دهند. زورا براى آنها خانههاى خویش قرار مىثروت

کـار و روایـان خیانتزا است، جاى پیشـوایان گنهکـار و امیـران فاسـق و فرماندهشت هاىکانون ترس
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کنند. اگـر معروفـی بشناسـند بـه آن امـر پیشه. جمعى از فرزندان فارس و روم آنان را خدمت مىجنایت

د. در کنند. مردانشان به مردان و زنانشـان بـه زنـان اکتفـا کننـاش نمیکنند و اگر منکری ببینند، نهینمی

شـود، و گیـر مـردم زورا مىهاى طـوالنى و شـرور و بـدبختى دامنچنین شرایطی اندوه عمومى و گریه

هایشان مانند سپر طـوق شان کوچك و صورتی چشمگردند؛ ملتى که حدقهها مىگرفتار هجوم تر 

 .51ص  5ج  :قواعد االحکام عالمه حلی .«...هایشان زره آهنین استشده و لباس

سپس سـفیانی  ...» :در خبری طوالنی نقل شده است که فرمود  ل بن عمر از امام صادقاز مفض

سازد و  زورا را خـراب و کنند. آن جا را ویران میکند و سپاهیانش به سوی عراق حرکت میظهور می

سرگین    کند و اسبانشان در مسجد رسول خداکند و کوفه و مدینه را ویران میبا خا  یکسان می

مختصر بصائر الدرجات حسـن بـن « ...اندازند. لشکر سفیانی در آن روز، سیصد هزار نفر خواهد بودمی

 .581ص  :سلیمان حلی

ی فاسـقین چگونـه در آن زمان خانـه ،آقای من :همچنین از مفضل بن عمر نقا شده است که گفت

کنند. وای برای خا  یکسان می ها آن را ویران و بادر خشم و لعنت خداوند! فتنه» :فرمود ؟خواهد بود

آیند های مغرب و آنها که از جزیره میهای زرد و پرچمآن و هر کس که در آن ساکن باشد، از پرچم

هایی که از هر سو، از دور و نزدیك به سوی آنها خواهد آمد. به خدا قسـم از انـواع عـذاب بـر و پرچم

ن ندیده و عذابی بر آنها نازل شود که هـیچ چشـمی آنها نازل شود که هیچ امتی از گذشتگان تا آیندگا

گیرد شمشیر خواهد بـود. ندیده و هیچ گوشی به مانندش را نشنیده است. طوفانی که مردمي آن را فرا می

کننده در آن بـا شـقاوت خـود مانـده و خـارج وای بر کسانی که در آن مسکن گزینند؛ چرا که  اقامت

اند. به خدا سوگند اهالی آن باقی خواهند ماند تا اینکه گوینـد دهشدگان از آن، با رحمت خدا خارج ش

کننـد کـه  اند. گمـان مـیها و قصرهایش بهشـت و زنـانش حـورالعین و جوانـانش جوانـان بهشـتیخانه

بندنـد می   خداوند تمام ارزاق را فق  در آن تقسیم کرده است. در آن افتراها به خدا و رسول خـدا

دهنـد و گـواهی دروغـین و شـرب خمـر و فجـور و خـوردن حـرام و خـدا می و حکم به خالف کتاب

ها ها و پرچمریزی کنند. از دنیا چیزی نماند مگر اینکه در آن باشد. سپس خداوند متعال با  آن فتنهخون

مختصر  .«کند تا حدی که وقتی کسی از آنجا گذر کند، بگوید زمانی اینجا  زورا بودزورا را خراب می

 .588ص  :الدرجاتبصائر 
 پس از ایـن کـه امیرمؤمنـان» :نقل شده است که فرمود   از ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین
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هایی است که از هر سو به رچمهایی که همراه با پها و فتنهبر اثر شدت درگیری

امام  ، مراجعه نمایید.ماندباقی نمی شهر این حتی آثاری از آورند، جوم میآن ه

فَلَمَّا أَحَسَوا بَأْسَنَا إيذَا هُم  سخنان خداوند عزوجلتأویل این مورد در  باقر

 لَا تَرْکُضُوا وَارْجيعُوا إيلَى مَا أُتْريفْتُمْ فيیهي وَمَسَاکينيکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْأَلُونَ  *مِّنْهَا یَرْکُضُونَ 

 ناز به گریختند * مگریزید!می آنجا از ناگاه به کردندمی حس را ما عذاب چون)

زمان در  خصوصه ب (شوید بازخواست تا بازگردید، خویش هایخانه و تنعَّم و

امیه در شام و فرستادگانی برای بنیکند قائم قیام  هنگامی که»: فرمودند قائم

به شما پناه  :گویندگریزند و رومیان به آنها میبه روم می. آنها خواهد فرستاد

 .آویزندمیکنند و صلیب به گردن قبول می .دهیم مگر اینکه نصرانی شویدنمی

 کنند.طلب میامان و صلح آنها از  یان(روم) ،رسندقائم به آنها مییاران وقتی 

پناهندگان روی آورده به  کهنخواهد بود مگر اینچنین  :گویندفرستادگان قائم می

سخن دهند و این تأویل این رومیان آنها را تحویل می بازگردانید.را به ما تان آئین

لَا تَرْکُضُوا وَارْجيعُوا إيلَى مَا أُتْريفْتُمْ فيیهي وَمَسَاکينيکُمْ  بود خداوند متعال خواهد

در حالی که پرسد ها از آنها میدر مورد گنج :فرمود امام .لَعَلَّکُمْ تُسْأَلُونَ 

آنگاه با زور شمشیر سخن  :فرمود سپس امام .تر استبه آن عالمخودش 

فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ  *یَا وَیْلَنَا إينَّا کُنَّا ظَاليميینَ : خواهند گفت

                                                                                                          
 ی خوارج بازگشت گذرش به زورا افتاد و به مردم فرمود: این  زورا است، برویـد و از  آن از واقعه

مسـتدر   .«...تر از رفتن میخ آهنین در کاه اتفاق خواهد افتاددوری کنید، چرا که خسف در آن سریع

 .451ص  2ج  :الوسایل میرزای نوری
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 .(5)حَصيیدًا خَاميديینَ 

 ...انا انذرناکم عذاباال قریباالی آیه :111پرسش 

مَا قَدَّمَتْ یَدَاهُ إينَّا أَنذَرْنَاکُمْ عَذَابًا قَريیبًا یَوْمَ یَنظُرُ الْمَرْءُ  تفسیر این آیه چیست؟

: ترسانیممی نزدیك عذابی از را شما ما) (5)وَیَقُولُ الْکَافيرُ یَا لَیْتَنيی کُنتُ تُرَابًا

 ای: گویدمی کافر و نگردمی است فرستاده پیشاپیش را چه هر آدمی که روزی

 (.بودممی خا  من کاش

 ابراهیم رغیل :فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

گردد و سیاه می ،با ظلم سفید و الت،ها با عددست انسان در ملکوت آسمان

با دنیا  در این عالم جسمانیي متعالسبحان و خداوند این همان چیزی است که 

 و) (2)یَدَهُ فَإيذَا هيیَ بَیْضَاء ليلنَّاظيريینَ وَنَزَعَ : ظاهر نمود حضرت موسی

، (بود درخشان و سفید دیدندمی که آنان نظر در آورد، بیرون را دستش

                                                
 .15ص  8ج  :کافی -5
 .45 :نبأ -5
 .22 :شعرا  ؛  558 :اهراف -2
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تَخْرُجْ بَیْضَاء مينْ غَیْري سُوءٍ آیَةً أُخْرَى كَ وَاضْمُمْ یَدَ َ إيلَى جَنَاحي(5) (دست 

 (،دیگر آیتی هم این آید، بیرون سفید عیبی، هیچبی کن، بغل در خویش

تَخْرُجْ بَیْضَاء مينْ غَیْري سُوءٍ فيی تيسْعي آیَاتٍ إيلَى فيرْعَوْنَ  كَوَأَدْخيلْ یَدَ َ فيی جَیْبي

 آسیبی، هیچبی تا ببر گریبانت در را دستت) (5)وَقَوْميهي إينَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسيقيینَ

فاسق و  مردمی که برو قومش و فرعون نزد نشانه نُه با آید. بیرون سفید

 كَ تَخْرُجْ بَیْضَاء مينْ غَیْري سُوءٍ وَاضْمُمْ إيلَیْ  كَیَدَ َ فيی جَیْبي كْاسْلُ  ،(گرندعصیان

إيلَى فيرْعَوْنَ وَمَلَئيهي إينَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا  كَبُرْهَانَاني مين رَّبِّ  كَمينَ الرَّهْبي فَذَاني  كَجَنَاحَ

 از تا و آسیبی، هیچبی سفید آید بیرون تا ببر گریبانت در خود دست) (2)فَاسيقيینَ

 هایحجت پروردگارت جانب از دو کن. این بغل در خود دست بیارامی وحشت

و  (بغل« )جناح» (.نافرمانند مردمی آنان که او است، مهتران و فرعون برای تو

 ،ستا بدن اواتصال روح انسان به که محل چسبیده به سینه  (گریبان« )یبجَ»

آنچه از عدالت و قدسیت و پاکی است از روح خود خارج یعنی گویا  باشد؛می

 .کند تا وضعیتش را به آنها نشان دهدمی

کافران دور از دید و ، نزدیكخداوند  یخداوند و اولیااز دید ایام اهلل 

 بینند * ومی دور را روز آن ایشان) (4)وَنَرَاهُ قَريیبًا* إينَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعيیدًا : باشندمی

                                                
 .55 :طه -5
 .55 :نمل -5
 .25 :قص  -2
 .3و1 :معارج -4
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روز رجعت و روز ، قیام قائمروز : باشندمیو سه روز  (5)(بینیممی نزدیکش ما

اش دارد را هر کسی هر آنچه در چنته ،مردم و آن زمان انسان و (5)قیامت کبری

شان آشکار حقایق برای ؛ آن هنگام کهو یا ظالمبوده است که عادل این ؛بینندمی

هنگام است که آن  دیدند.نمیگاه و چیزهایی خواهند دید که هیچ (2)گرددمی

                                                
را به دیدارش و هر کـس   خداوندا! پیامبر خود محمد» :آمده است  در دعا از اهل بیت -5

که از ایشان در دعوتش تبعیَّت کرده است، شاد کن، و زندگی ما را بعد از ایشـان مـورد رحمـت خـود 

ها را از این امَّت با حضور ایشان برطرف کن و ظهور او را بـرای مـا ها و غمدشواری قرار بده. خداوندا!

تر، ای مـوالی بینیم، به زودی و هـر چـه سـریعبینند و ما نزدیکش میتعجیل فرما که آنها آن را دور می

 .ای دعاهو بیشتر کتاب 11ص  21ج  :بحار االنوار .«من، ای صاحب الزمان، برحمتك یا ارحم الراحمین
ایام اهلل سه روز هسـتند: روز قیـام قـائم، روز » :فرمایدروایت شده است که می  از ابو جعفر - 5

 .15ص  51ج  :بحار االنوار .«رجعت و روز قیامت کبری
از همین رو است که خداوند متعال در روز قیامت کبری منافقین و کافران را با حقیقت سـیاه و  - 2

باشد هر چند که در این دنیا سفید و هایشان سیاه و گرفته و عبوس میو صورت کندتاریکشان ظاهر می

سـازد هـر چنـد کـه در های سفید و نورانی آشـکار میشادمان بوده باشند و مؤمنان به والیت را با چهره

 در .افسـرده و نازیبـا بـوده باشـد ،های آنها از شدت ظلم و بیداد و استضعاف از سوی ظالمـاندنیا چهره

 .گرددعالم ملکوت هر کسی با حقیقت و باطن خودش آشکار می

هـای در روز قیامت با چهره  شیعیان علی» :روایت شده است که فرمود  از جعفر بن محمد

هایی سیاه و زشـت، با چهره  زیبا و لطیف و سفید در حالی که سیرآب هستند، ظاهر و دشمنان علی

وَدَُّ وُجُـوهٌ: آیـه را خوانـدشوند. سپس این لب ظاهر میو تشنه روزی کـه ) یَـوْمَ تَبْـیَضَُّ وُجُـوهٌ وَ تَسـْ

  514ص  3ج  :بحار االنوار  .(«گردندهایی سیاه میهایی سفید و چهرهچهره

 بودنـد و علـی اهللچند نفر از صحابه نزد رسـول»  :روایت شده است که فرمود  از ابو جعفر

  :کنـد، قـومی از خداوند متعال وقتی مـردم را در روز قیامـت مبعـوث مینیز در بین آنها بود. فرمود

شوند، سفیدی لباس هایشان مثل شیر اسـت هایی سفید مثل برف و نورانی خارج میگورهایشان با چهره

درخشـد، و به خدا سوگند بنـدهای کفششـان از شـدت نـورانی بـودن می های زرین به پا دارندو کفش
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اهلل و حجَّت او بر  ای کاش والیت ولیَّ :گویندمی ،اهل باطل پشیمان شدهظالماني 

 .(....بودم  کاش خاای ) (5)....یَا لَیْتَنيی کُنتُ تُرَابًا نهادیمگردن میرا  شخلق

 .است (5)تراب ابوهمان والیت کبری و ی همان دارنده حضرت علی

 ...انی انا ربک فاخلع نعلیکی آیه: 112پرسش 

 إينِّی أَنَا رَبَكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ إينَّكَ بيالْوَادي : در قرآن کریم این آیه آمده است

 اینك که کن بیرون را افزارتپای هستم. تو پروردگار من) (2)طُوًى الْمُقَدَّسي

                                                                                                          
های طال و زبرجد و یاقوت قرار دارد و افسارشان با زنجیر طـال که بر آنها کرسی سوار بر شترانی نورانی

بسته شده است، هستند تا وارد بهشت شوند. مردم در حال پس دادن حساب و کتـاب هسـتند در حـالی 

پرسید: آنها چه کسانی هستند ای رسـول خـدا؟   آشامند. علی بن ابی طالبخورند و میکه آنها می

باشی. این سـخن خداونـد متعـال اسـت های تو هستند و تو امام آنها میفرمود: آنان، شیعه  اهللرسول

روزی که پرهیزگاران را گـروه گـروه در حضـور رحمـن ) یَومَ نَحشُرَ المُتَقینَ إلی الرََّحمنَ وَفدا که

 .514ص  3ج  :بحار االنوار .(«محشور کنیم
 .45ی قسمتی از آیه :نبأ -5
لقـب  بـه علـی  چـرا رسـول خـدا :از عبد اهلل بن عباس پرسیدم :گویدعبایة بن ربعی می -5

با او زمین  .است اهللچون صاحب زمین و حجَّت خدا بر اهل آن بعد از رسول» :گفت ؟تراب داد ابو

کـافر بینـد وقتی روز قیامت بر پا شود و  :فرمودندشنیدم که می  اهللاز رسول .باشدباقی  و ساکن می

گوید: ای کاش مـن شود، میها فراهم میها و حسنات و کرامتاز ثواب آنچه را برای شیعیان علی

وَ یَقـولُ یـا : بودم و این، همان سـخن خداونـد متعـال اسـت  هم خا  بودم؛ یعنی از شیعیان علی

  .511ص  5ج  :علل الشرایع شیخ صدوق .لَیتَنی کُنتُ تُراباً
یَومَ یَنظُرُ المَرءُ ما قَـدَمَت یَـداهُ وَ : این سخن خداوند متعال» :روایت شده است  از امام صادق

 .514ص  3ج  :بحار االنوار .«تراب بودن یعنی علوی و موالی ابو یَقولُ الکافيرُ یا لیتَنی کُنتُ تُراباً
 .55 :طه -2
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 منظور از این آیه چیست؟ (.هستی طُوی مقدسي وادی در

 فاضل :فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

 الْمُقَدَّسي إينِّی أَنَا رَبَكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ إينَّكَ بيالْوَادي: فرمایدخداوند متعال می

 وادی در اینك که کن بیرون را افزارتپای هستم. تو پروردگار من) (5)طُوًى

 (.هستی طُوی مقدسي

یر در عین حال از سرعت سي لیکند ومیمحافظت پای انسان از  کفش )نعل(

مادی که از  یك جفت کفشمتعال فق  سبحان و منظور خداوند  .کاهدمینیز او 

برای رسیدن به درختی که از آنجا با وی صحبت شد، نبود  سرعت سیر او

سيیرش هر چه از سرعت خواست  عالوه بر آن، خداوند سبحان از موسیبلکه 

 موسیسبحان از خداوند  کاهد را از خودش دور کند.به خداوند سبحان می

از غیر خدا را از  ترسیو هر  خواست که حب و دوستی غیر خدا را به کناری نهد

هیچ ترس و خوفی جز خداوند سبحان و متعال نداشته باشد و  لش بیرون کند؛د

اش به هر انسانی فق  از طریق خدا و از خالل حب و دوستی حب و دوستی

                                                
 .55 :طه -5
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 (5).خداوند سبحان و متعال باشد

کسانی که  ؛استعمل بیاز صفات علمای ن فرعواغوتیانی مانند ترس از ط

در سبحان که خداوند یا همان گونه  است اغوتیانماالمال از ترس ط شانهایقلب

مَثَلُ الَّذيینَ  :فرمایدخداوند متعال می .نامیده است «خران» قرآن آنها را با نام

 آنها بر تورات که کسانی مَثَل) (5)... حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ یَحْميلُوهَا کَمَثَلي الْحيمَاري

 (2).(خراست آن مَثَل کنندنمی عمل به آن است ولی گشته تحمیل

                                                
افزارت را پای) فَاخلَع نَعلیكدر این سخن خداوند عزوجل » :گویدمی  شیخ صدوق -5

ات و چه ترس از هر ترسی را چه تباه شدن خانواده ؛تَرست را :( روایت شده است که یعنیبیرون بیاور

  415و  515ص  :ل الدین و تمام النعمهاکم .«فرعون را از خود دور کن

پروردگـارش در بـا  موسی... » :در حدیثی طوالنی نقل شده است که فرمود  از امام مهدی

وادی مقدس مناجات کرد و گفت: خداوندا! من در محبت به تو اخالص ورزیـدم و دلـم را از هـر چـه 

 إخلَع نَعلَیك: بسیار خانواده دوست بود؛ بنابراین خداوند فرمود ام. موسیغیر از تو است، شسته

ای و جـز مـن ر از مـن شسـتهیعنی اگر محبت تو نسبت به من با اخالص بوده و اگر دلت را نسبت به غیـ

کمـال الـدین و  .«ات را از دل بیـرون کـنکس دیگری در دلت جای ندارد، دوستی و مـودَّت خـانواده

 .415ص  :تمتم النعمة
 .1 :جمعه -5
مَثَـلُ : فرمایـدخداوند متعال می... » :در حدیثی طوالنی فرمود  رسول خدا حضرت محمد -2

مَثَل کسانی که تورات بر آنها تحمیل ) التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ یَحْميلُوهَا کَمَثَلي الْحيمَاري یَحْميلُ أَسْفَاراًالَّذيینَ حُمِّلُوا 

ای ابن مسعود،  .(کندهایی را حمل میکنند مَثَل آن خر است که کتابگشته است ولی به آن عمل نمی

باشـد همچـون کسـی اسـت کـه زغـال  بر مردم زمانی خواهد رسید که هر کـس در دیـن خـود بردبـار

ای را کف دستش گرفته باشد. و فرمود: در آن زمـان اگـر کسـی گـرگ نباشـد، گرگـان او را گداخته

خواهند خورد. ای ابـن مسـعود، علمـا و فقهـای آن زمـان فـاجر و خـائن هسـتند. آگـاه بـاش کـه آنهـا 

کنند ها رجوع  و از آنها دریافت میشریرترین خلق خدا هستند و همچنین پیروان آنها و کسانی که به آن
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که بدترین ) (5)إينَّ أَنکَرَ الْأَصْوَاتي لَصَوْتُ الْحَميیري: فرمایدخداوند متعال می

 (.بانگ خران است ،آوازها

 (2).(اندگویى گورخرانى رمیده) (5)کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مَسْتَنفيرَةٌ :همچنینو 

                                                                                                          
و آنها را  دوست داشته باشند و با آنها همنشـینی و مشـورت کننـد نیـز شـریرترین خلـق خـدا هسـتند و 

( کر و کـور و الل، در حـالی کـه بازگشـتی ندارنـد) صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ الَ یَرْجيعُونَ خداوند آنها را

 .18ص  43ج  :اربحار االنو .«سازدوارد جهنم می
مثالی برای بنـی اسـرائیل آورده اسـت و » :گویدمی  211ص  5علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش ج 

فَاراً :فرمایدمی مَثَـل کسـانی کـه ) مَثَلُ الَّذيینَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ یَحْميلُوهَا کَمَثَلي الْحيمَـاري یَحْميـلُ أَسـْ

هـایی را حمـل کنند مَثَل آن خر است کـه کتابگشته است ولی به آن عمل نمیتورات بر آنها تحمیل 

کنـد داند  و به آن عمـل نمیکشد ولی محتوای آنها را نمیها را بر دوش میکتاب ،خر :( گفتکندمی

ها را همچون حمار بـر دوش کشـیدند در حـالی کـه از محتـوای آنهـا اسرائیل کتابهمان گونه که بنی

 .«کردندانستند و به آن عمل نمیدچیزی نمی

هـا کتاب ،أسـفار :گویـدابن عبـاس می»  :گفته است 1ص  55در تبیان ج همچنین شیخ طوسی

سـفر » :شـودگفتـه می .دارداز معنا پرده برمـی ،چون با اظهار وضعیت ؛باشدمی« سيفر»هستند و واحد آن 

سـفرت »یعنـی سـر را مکشـوف نمـود( و  )آن مرد عمامه خود را برداشت« الرجل عن عمامته اذا کشف

آنهـا بـه  .)آن زن پرده از صورتش برداشـت و کشـف صـورت نمـود(« المرأة عن وجهها و هی سافرت

کشد کـه از محتوایشـان های حکمت را بر دوش میچرا که خر در حالی کتاب ؛اندحمار مَثَل زده شده

بـه همـین ترتیـب  .کنـدلی به آن عمـل نمیداند درست مانند کسی که کتابی را از بَر است وچیزی نمی

کسی که قرآن را بخواند و از محتوای آن چیزی نفهمد و و از فهم آن طوری بگذرد که انگار به در  

همانند حمار است ولی این مَثَـل بـر آن کـس کـه قـرآن را حفـظ کـرده و در پـیي  ،آن نیاز نداشته باشد

 .«صادق نیست ،معنای آن و عمل به آنچه حفظ کرده است باشد
 .51 :لقمان -5
 .15 :مدثر -5
در اینجـا امـام  .کنندعمل را به خران  تشبیه میهمیشه علمای بی ی اطهاریابیم که ائمهدرمی -2
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نقل  خطاب الهی به موسیدر خصوص تفسیر این  از حضرت صادق

منظور و  (5)«چون از پوست خر مرده بوده است؛ فَأخلع نَعلَیك: استشده 

ها در اغوتترس از طنبوده است؛ چیزی جز بیان این صفت  امام صادق

امام منظور و  باشدمیخران همان یا  (5)عملبیاز صفات علمای  که، نفْس

 موسی، به ساحت قدسی الهیاین نبود که بعد از وارد شدنش  صادق

                                                                                                          
گـویی خـران ) کَـأَنَهُم حُمُـرٌ مُسـتَنفيرهبینیم که در مورد این سخن خداونـد متعـال را می صادق

نمودنـد کردند و بـه او اعتـراض میعلمایی که با او مخالفت می ( در حدیثی با یونس در مورداندرمیده

این صفت بـر هـر  ...» :فرمایداند میی حق جا زدهدر حالی که آنها راهزنانی هستند و خود را جای ائمه

شناسـند و آن گونـه کـه الیقـش اسـت دوسـت کس که خدا را آن گونه که حق شناختنش اسـت نمی

شان تو را فریـب ندهـد؛ چـرا کـه آنهـا ی آنها و روایات و علومنماز و روزهگردد. دارد، اطالق مینمی

  ای یونس، اگر علم صحیح را خواسته باشی، نزد ما اهل بیـت» :سپس فرمود .«هستند« حُمُرٌ مُستَنفيره»

 12ج  :بحـار االنـوار .«ما وارث آن هستیم و به ما تشریع حکمت و فصل خطاب داده شـده اسـتاست. 

دلیـل علـت وارثـت علـوم ائمـه و برتـری آنهـا بـر دیگـران را بیـان  در اینجا امـام صـادق .454ص 

اند و رسول خدا به ارث برده چرا که آنها آن علوم را از جد بزرگوارشان حضرت محمد ؛فرمایدمی

باشد و هـر می« وارث انبیا»به این صفت یعنی  نه کس دیگر و این دلیل بر اختصاص داشتن اهل بیت

 !در هر لباس و منصبی که باشد ،دزد و سارق است ،س خود را به این صفت توصیف کندک
 .11ص  5ج  :علل الشرایع -5
یا ایَها الذینَ در مورد این سخن خداوند متعال  211ص  5علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش ج  -5

بگو: ای قوم یهود، اگـر ) الموتَ إن کُنتُم صاديقینهادوُ إن زَعَمتُم إنَّکُم اولیاءً هلل مين دوني الناسَ فَتَمَنَّوا 

گو پندارید که شما دوستان خدا هستید، نه مردمي دیگـر، پـس تمنَّـای مـرگ کنیـد، اگـر کـه راسـتمی

مجلسـی  .«کننـددر تورات نوشته شده است که اولیای خداوند درخواست مرگ می» :گوید( می!هستید

ایـن گفتـار اگـر چـه در ظـاهر » :نوشـته اسـت فَتَمَنَّوا المـوتَدر مورد  551ص  1در بحار االنوار ج 

کنند ولی خطاب به یهود است اما در خصوص تمام کسانی است که ادعای والیت و دوستی خدا را می

 .«آیداز مرگ بدشان می
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 !ی از فرعون در دل خود داشتترس

تو به ساحت قدس الهی رسیدی فرماید: به موسی می وند سبحان و متعالخدا

ال تَخافَ دَرکاً وَ ال تَخشی (مده راه دل به بیم و یابند دست تو بر که مترس) 

ساحت قدس در اکنون تو است. خداوند کند، چرا که کسی که از تو دفاع می

 ،الهی هستی، وادی مقدس طوی و موسی بعد از اینکه به ساحت قدس الهی رسید

در این خطاب الهی درس و تعلیمی  .ت نداشتوهیچ گونه خوف و ترسی از طاغ

برای هر انسانی که بخواهد وارد ساحت قدس از سوی خداوند سبحان و متعال 

باید شایستگی ی اول ه)الوادی المقدس طوی( وجود دارد؛ در وهلد والهی ش

را از دل  یانی مانند فرعونتوترس طاغ ،را داشته باشدمقدس ورود به این ساحت 

کند، خداوند کسی که از او دفاع مییقین برسد که این خود بیرون کند و به 

آن هم در برابر کسانی که هیچ  ،ستا که بر همه چیز تواناسبحان و متعال است 

 ندارند.قدرتی بر هیچ چیزی 

که وارد ساحت قدسی شده خواسته شده است  از حضرت موسیآنچه 

ی کوچکی باشد، از ی ذرهاز غیر خدا را حتی اگر به اندازهترس این است که 

سپس قلبش را فق  از ترسي خداوند سبحان و متعال لبریز و  خودش دور کند

 نماید.

 و) (5)فَأَخَافُ أَن یَقْتُلُوني وَلَهُمْ عَلَیَّ ذَنب ٌموسیاین سخن اما در مورد 

 رسالتاز  موسی، (بکشند مرا که ترسممی دارند، ادعایی گناهی به من بر

ترس از آن اش بوده است بیم داشت و نه بر جان خویشتن؛ او الهی که بر عهده
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کشته  ،دانبود به پایان برس ی ویعهده رداشت که قبل از اینکه رسالت الهی که ب

کَلَّا فَاذْهَبَا بيآیَاتينَا إينَّا  شنیددر پاسخ هنگامی که ندای خداند متعال را  ، ولیشود

 شما با نیز ما ببرید، آنها نزد دو هر مرا آیات هرگز.: گفت) (5)مَعَکُم مَسْتَميعُونَ 

رفت و رسالت طاغوت زمانش نزد به سرعت موسی  ،(دهیممی فرا وگوش هستیم

، تبلیغ همه چیز به فضل خداوند قادر برابالغ کرد و را به او و بنی اسرائیل 

  .رسالتش را به پایان رسانید

 ...و ذلک و من یعظم شعائر اهللی آیه :113پرسش 

اهللي فَإينََّها مينْ تَقْوَی ذليكَ وَ مَنْ یُعَظيَّمْ شَعائيرَ  ؟چیست ی کریمهتفسیر این آیه

 نشان شمارندکارشانمی بزرگ را خدا شعایر که کسانی آری،) الْقُلُوبي 

 ؟چیست )شعایر خداوند(« شعائر اهلل»معنی  (باشد هایشاندل پرهیزگاری

 زید صفا :فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

محمد االئمة والمهدیین وصلی اهلل علی محمد و آل  ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

 ،آنها یاز جمله هستند کهمتعال  وند سبحان و خدا دالیلهمان خدا  ریشعا

در بین آنها قدرت خداوند برای آدم و حوا و ابراهیم چرا که صفا و مروه است؛ 
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برای ابراهیم و هاجر با  .و در نهایت برای تمامی مردم تجلَّی یافت و هاجر

زمزم تجلَّی یافت و برای آدم و حوا وقتی آدم بر روی کوه صفا قرار  یچشمه

این دو کوه آدم و حوا حیات انسانی آمیختن گرفت و حوا بر روی کوه مروه و با 

 .جاری شدزمزم  یچشمهبعدها که گونه بر روی این زمین جریان یافت، همان 

، به قدرت تداشبزرگو با این شود خدا بزرگ داشته میر یشعا ،در حج 

کوه عرفات و خداوند، ر یشعاجمله از  .شودخداوند در قلب انسان تعظیم می

آنها )انبیا و  خوديباشد که می اوصیاو فرستادگان آثار انبیا و و مشعر الحرام 

ر خداوند یترین شعابزرگ شانو با ذکر هستندترین شعایر الهی اوصیا( بزرگ

 .شوندداشت میمتعال تعظیم و بزرگ سبحان و

شوند؛ چرا که انسان مؤمن از طریق آنها قدرت خداوند شعایر نامیده می اینها 

 .کندرا در قلبش احساس می

ثـم کلـی و  و اوحی ربـک الـی النحـل...آیات  :114پرسش 

 من کل الثمرات... لقوم یتفکرون

وَأَوْحَى رَبَكَ إيلَى النَّحْلي أَني اتَّخيذيی مينَ الْجيبَالي  :فرمایدمیخداوند متعال 

 از: کرد وحی عسل زنبور به تو پروردگار) (5)بُیُوتًا وَمينَ الشَّجَري وَميمَّا یَعْريشُونَ

ثُمَّ کُليی مين و  (برگزین هاییخانه سازندمی که بناهایی در و درختان و هاکوه

فَاسْلُکيی سُبُلَ رَبِّكي ذُلُالً یَخْرُجُ مين بُطُونيهَا شَرَابٌ مَخْتَليفٌ أَلْوَانُهُ فيیهي کُلِّ الثَّمَرَاتي 
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 از و بخور ایثمره هر از آنگاه) شيفَاء ليلنَّاسي إينَّ فيی ذَليكَ آلیَةً لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ

 آیدمی بیرون رنگارنگ شرابی او شکم از برو. پروردگارت راه به خشوع روی

 (.ای استنشانه این، در را اندیشه صاحبان و است آن در مردم شفای که

 ،اطهار یو ائمهفرستادگان انبیا و  بامعنای آیه کریم و ارتباط زنبور عسل 

 چیست؟ الحسناحمدبا سید  به خصوص
 ابراهیم رغیل  :فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین وصلی ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

بلکه هر چیز را با  است؛ متعال هیچ چیز را بیهوده نیافریدهسبحان و خداوند 

رسا خلق کرده تا انسان در خلقت خدا تفکر کند بالغه و  تدبیر و تقدیر و حکمت

در خلقتش تفکر  چقدر خداوند انسان را به .به حقیقت برسد ،این تفکر و از پیي

أَوَلَمْ یَنظُرُواْ فيی مَلَکُوتي : شود هدایتحق از این طریق به تا نماید ترغیب می

السَّمَاوَاتي وَاألَرْضي وَمَا خَلَقَ اهللُ مين شَیْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن یَکُونَ قَدي اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ 

 آنچه خداوند و زمین و هاآسمان ملکوت در آیا) (5)فَبيأَیِّ حَديیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمينُونَ 

این  از بعد و باشد؛ نزدیك مرگشان که شاید و اندیشند؟نمی است، آفریده

هُوَ الَّذيی جَعَلَ الشَّمْسَ ضيیَاء وَالْقَمَرَ نُورًا (. دارند باور را سخن کدام )قرآن(
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بَ مَا خَلَقَ اهللُ ذَليكَ إيالَّ بيالْحَقِّ یُفَصِّلُ وَقَدَّرَهُ مَنَازيلَ ليتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنيینَ وَالْحيسَا

 را ماه و بخشید فروغ را خورشید کسی است که آن او) (5)اآلیَاتي ليقَوْمٍ یَعْلَمُونَ 

 شوید. آگاه حساب و هاسال شماري از تا کرد معین منازلی برایش و ساخت منوَّر

 به دانندمی که مردمی برای را آیات و نیافرید، حق به جز را اینها یهمه خدا

 (.کندمی بیان تفصیل

حق را  هاتواند از طریق آنکه انسان میهایی وجود دارد در زنبور عسل نشانه

ی یدر عسل شفا و آوردوجود میه ها ببشناسد. زنبور، عسل را از درختان و گل

 یطیبه یعلم را از شجرههم آنها  یانانبیا و اوصیا و شیعها وجود دارد. جسمبرای 

 وجود دارد.شفای ارواح  ،کنند و در این علمآوری می مبار  جمع

 .روداز بین می ،خود را از دست بدهند یهمچنین مملکت زنبورها وقتی ملکه

ه بدروغین  یزنبورها تعدادی ملکهاجتماع در  ،و بعد از مردن ملکهدر ابتدا 

قابل بارور شدن  ها تخم غیراین ملکهعمل. عالمان بیمانند درست آیند وجود می

دهند و در فریب میگذاری دروغین با این تخمگذارند و با آن زنبورها را می

 .شودزنبورها به نابودی کشیده میکشور  ،نهایت

خود را از دست  واقعی یملکهسَرور و مملکتی که  های کاذب درملکه

اتفاق نظر ندارند و  هم باکندو ریزی و در برنامهباشند میدهند بیشتر از یکی می

 ،دهندحقیقی نشان می یدهند و خود را ملکهها را فریب میپس از اینکه زنبور

به این صورت و  خوانندمی فراخود گرد هر کدام از آنها تعدادی از زنبورها را 

  گردد.دروغین،تجزیه میهای مملکت زنبورها با وجود ملکه
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زنبورها انجام کشور در های دروغین ملکه اگر تحقیقات کاملی در مورد 

 ؛داردعمل بیدهید خواهید دید که شباهت بسیار نزدیکی با وضعیت علمای 

سبب این آب گندیده یدن انو پس از نوشآیند میکه با علمی فاسد کسانی 

 .شوندیا امام خود میفقدان پیامبر امَّت پس از  یتفرقه

هنگامی که از ایثار و فداکاری وجود دارد.  یدیگری زنبور، آیه و نشانهدر 

 برای دفاع از کندو یزنبورهر  ،کندحمله می)کندو( زنبورها دشمنی به مملکت 

هر زنبوری که دشمن را  .کندبه دشمن حمله میی خود و سایر زنبورها ملکهو 

وجود، برای دفاع و با این  دهداش را از دست مینیش بزند، به طور قطع زندگی

بدون هیچ شك و  شود،قدم میبرای قربانی کردن خویش پیش زنبورملکه، از 

 باشد.می تو درسی در دوری از منیَّنشانه عمل  ،در این ؛تردیدی

 تتا خود ،برایت روشن کنمکمی کردم راه را  ، سعیبا این مختصر تعریف

آنها میزان تشابه موجود بین تحقیق کنی تا  شانیزنبورها و کندوی دربارهشخصاً 

و چه خورده فریبچه  ،گوراستافراد چه و اهل دین را بیشتر لمس کنی، 

با مردم سخن  یچیزهر خواهی فهمید که خداوند با به این ترتیب و  وگدروغ

 (5).با سنگ، درخت و حیوان :گویدمی

                                                
گوی خود را به زنبور عسل و کندوی آنهـا بیت خود و شیعیان راستاز همین رو است که اهل  -5

و ) وَ اوحَـی رَبُـكَ الـی النَحـلدر مورد این سخن خداونـد متعـال   از ابو عبداهلل .کنندتشبیه می

ما همان زنبورهایی هستیم که خداونـد بـه » :( نقل شده است که فرمودخداوند به زنبور عسل وحی کرد

بـه مـا امـر کـرد کـه از  .(هایی برگـزینهـا خانـهاز کوه) إن إتَخذی مين الجيبالي بيیوتاً آنها وحی کرد

و از ) وَ ميما یَعريشون از عجم نیز :فرماید( میو از درخت) وَ مين الشَجَر ،عرب، شیعه را برگزینیم

علمـی اسـت ( شراب رنگارنگو ) وَ الشَرابَ المُختَليف الوانه، و همچنین از موالی( کنندآنچه بنا می



  ......................... 212انتشارات انصار امام مهدی 
.. .و مـــن النـــاس مـــن یعبـــد اهلل علـــی حـــرف :115پرســـش 

 اخلسران املبین

وَمينَ النَّاسي مَن یَعْبُدُ اهللَ عَلَى حَرْفٍ فَإينْ أَصَابَهُ خَیْرٌ : فرمایدخداند متعال می

اطْمَأَنَّ بيهي وَإينْ أَصَابَتْهُ فيتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهيهي خَسيرَ الدَنْیَا وَالْآخيرَةَ ذَليكَ هُوَ الْخُسْرَانُ 

 خیری اگر پرستد.می تردید با را خدا که است کسی مردم میان از و) (5)الْمُبيینُ

و  دنیا در برتابد، رخ آید پیش آزمایشی اگر و گیرد آرام به آن دلش او رسد به

 کریمه چیست؟   یمعنی این آیه (.آشکار است این، زیان و بیند زیان آخرت

 ابراهیم رغیل  :فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

آل محمد االئمة والمهدیین وصلی اهلل علی محمد و ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

د اما نکنکه در مسیر حق حرکت میاست این آیه در حق کسانی نازل شده 

به عقب و دارد برمییك قدم به جلو بنابراین چنین شخصی  ؛شناسدحق را نمی

ذر ای را عبرد و فتنه یا شبههسر میگردد، در حالی که در شك و تردید به بازمی

گیری نماید. چنین شخصی نیز موضعضد حق چه بسا بر و  دهدقرار میخویش 

ی که ادعای تبعیت از خویش در راه حقو اعتبار آمادگی ندارد که با مال و جان 
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 شبه ایمانآزمایش فتنه و ، اگر ایمان او حقیقی بود کهفداکاری کند  آن را دارد،

به آن ایمان دارد، تقدیم  در راه حقی کهرضایت، مال و جانش را افزود و با می

  .کردمی

و دنیوی باشد و منفعت سود طلب باید ایمان انسان خالی از هر گونه بنابراین 

ی ایمانش که در نتیجهفرد مؤمن باید آمادگی هر گونه ضرر و زیان دنیوی حتی 

خداوند  (5)کوه باشد ی. فرد مؤمن اگر بر روی قلهشود را داشته باشدحاصل می

و مزدی  برساند بر وی مسلَّ  خواهد کرد تا اجراذیت و آزار کسی را که به او 

انبیا و شوند کسانی که مبتال به بیشترین بالها می برایش باشد و مقامش ارتقا یابد.

 (5).باشندشان به نسبت نزدیکیشان به آنها میپیرواناز آنها پس و  اوصیا

و تردید  شكیا به مادیات ترین مقدار ممکن کمبا ایمان باید که گونه  همان

و ایمانی که بر و تردید باشد خالی از شك کامالً باشد، ایمان به غیب باید آمیخته 

واقع مورد قبول اعتباری ندارد و  ،حاصل شوداجبارآمیز ای قهری و نشانهاثر 

: شدیمپذیرفته ایمان فرعون  قابل قبول بود، یاگر چنین ایمان که شد نخواهد

 ُوَجَاوَزْنَا بيبَنيی إيسْرَائيیلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فيرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْیًا وَعَدْوًا حَتَّى إيذَا أَدْرَکَه

                                                
من و انبیای قبل از من و مؤمنین همواره مبتال به کسانی که ما را اذیت » :فرمود  رسول خدا -5

کسی که به او اذیت  ی کوهی باشد خداوند عزوجلایم و اگر مؤمن بر روی قلهاند بودهکردهو آزار می

 .41ص  5ج  :علل الشرایع .«کند تا به این ترتیب اجری نصیبش شودو آزار برساند را بر وی  مسلَّ  می
ها و بالهـا، انبیـا کـه سـالم شدیدترین مردمي مبـتال بـه سـختی» :نقل شده است  از ابو عبداهلل -5

ج  :بحـار االنـوار .«پیروان و همانندان آنها هسـتندخداوند بر آنها باد و سپس اوصیای آنها و پس از آنها 

 .11ص  55



  ......................... 211انتشارات انصار امام مهدی 
 ما) (5)الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ ال إيليهَ إيالَّ الَّذيی آمَنَتْ بيهي بَنُو إيسْرَائيیلَ وَأَنَاْ مينَ الْمُسْليميینَ 

 به و تعدی ستم قصد به لشکریانش و فرعون گذرانیدیم. دریا از را اسرائیل بنی

 ایمان: گفت تا آن هنگام که غرق شدن را در  نمود، پرداختند. تعقیبشان

 و نیست اند،آورده ایمان به آن اسرائیل بنی که آن جز خداوندی هیچ که آوردم

و غیر ای قاهر که آیهرا آب  یهفرعون پس از اینکه دیوار(؛ شدگانم ازتسلیم من

خداوند  ولی ،کندرا اعالن میآوردنش ایمان و اسالم  ،بود لمس کردقابل تأویل 

 در حالی کهپذیرد نمیرا که محلی از غیب در آن وجود ندارد،  یچنین ایمان

 آیا) (5)آآلنَ وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَکُنتَ مينَ الْمُفْسيديینَ : غیب مطلق است ،خداوند

( و به !بودی مفسدان از و کردیمی عصیان این، از پیش تو در حالی که اکنون؟!

ورزند، مورد قبول واقع میایمان کسانی که به روز فتح کفر همین صورت، 

: بگو) (2)قُلْ یَوْمَ الْفَتْحي لَا یَنفَعُ الَّذيینَ کَفَرُوا إيیمَانُهُمْ وَلَا هُمْ یُنظَرُونَشود: نمی

 آنها را مهلتشان و نرساند سودشان کافران آوردن ایمان فتح و پیروزی، روز در

 (4).(ندهند

                                                
 .15 :یونس -5
 .15 :یونس -5
 .51 :سجده -2
چـرا  :عـرض کـردم  بـه امـام رضـا :از ابراهیم بن محمد همدانی نقل شده است کـه گفـت -4

زیـرا » :فرمـود ؟خداوند متعال فرعون را غرق کرد در حالی که ایمان آورد و به وحـدانیتش اقـرار نمـود

گـردد و ایـن حکـم خداونـد پس از دیدن عذاب قطعی ایمان آورد و چنین ایمانی مورد قبول واقع نمی

نا قـالُوا : فرمایـدمتعال در گذشته بوده است و در آینده خواهد بود. خداوند عزوجلَّ می فَلَمََّـا رَأَوْا بَأْسـَ

و چون عذاب مـا ) فَلَمْ یَكُ یَنْفَعُهُمْ إیمانُهُمْ لَمََّا رَأَوْا بَأْسَنا * کینَآمَنََّا بياهللي وَحْدَهُ وَ کَفَرْنا بيما کُنََّا بيهي مُشْري

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikyY-JkOvKAhWBApoKHeuTDVMQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tadabbor.org%2F%3Fpage%3Dquran%26SID%3D40%26AID%3D84&usg=AFQjCNFLqmTuSiWusQoQJ8Mo_giloqoMnw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikyY-JkOvKAhWBApoKHeuTDVMQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tadabbor.org%2F%3Fpage%3Dquran%26SID%3D40%26AID%3D84&usg=AFQjCNFLqmTuSiWusQoQJ8Mo_giloqoMnw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikyY-JkOvKAhWBApoKHeuTDVMQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tadabbor.org%2F%3Fpage%3Dquran%26SID%3D40%26AID%3D84&usg=AFQjCNFLqmTuSiWusQoQJ8Mo_giloqoMnw
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باید  ،بردایمان را از بین می، وقتی شك وارد ساحت ایمان شوداز آنجا که 

 د،آن را دیدنصرفاً یا  دکه فق  حقیقت را شنیدنکسانی  وتا جزتالش کند مؤمن 

خیر حتی باالترین  ؛شوندپخته میبلکه باید از کسانی باشد که با حقیقت  ؛نباشد

حقیقت و  حقیقت بسوزد تا خودي آتش در به طور کامل مؤمن در آن است که 

 .ی حقیقت شودکنندهحکایت

 راز آیت الکرسی چیست؟ :111پرسش 

 با توحید و امامت دارد؟ تنگاتنگی کرسی چیست و آیا ارتباطال تراز آی

 ابراهیم رغیل  :فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  ،والحمدهلل رب العالمین

                                                                                                          
را دیدند، گفتند: به خدای یکتا ایمان آوردیم و به آن چیزهایی که شریك خدا قـرار داده بـودیم کـافر 

: فرمایـدمیو نیـز ( شدیم * اما هنگامی که عذاب ما را دیدند دیگـر ایمانشـان برایشـان سـودی نبخشـید

بَتْ فيـی إيیمَاني  هَـا خَیْـرًایَوْمَ یَأْتيی بَعْضُ آیَاتي رَبيَّكَ الَ یَنفَعُ نَفْسًا إيیمَانُهَا لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مين قَبْلُ أَوْ کَسـَ

های پروردگارت آشکار شود، ایمان کسی که پیش از آن ایمـان نیـاورده یـا بـه روزی که برخی نشانه)

و بـه همـین صـورت، وقتـی ( یکی انجام نداده است، برای او سـودی نخواهـد داشـتهنگام ایمان کار ن

ن  :فرعون غرق شدن را در  نمود، گفت آمَنـتُ انََّـه ال الـه اال الـذَّی امَنَـت بـهي بَنـوا اسـرائیلَ وَ انَـا مـي

ت و من اند، نیسایمان آوردم که هیچ خداوندی جز آن که بنی اسرائیل به آن ایمان آورده) المُسليمین

دین: و در جواب به او گفته شد( ازتسلیم شدگانم ن المُفسـي یتَ قَبـل وَ کُنـتَ مـي آیـا ) أألنَ وَ قَد عَصـَ

 .52ص  1ج  :بحار االنوار .(«!کردی و از مفسدان بودیاکنون؟! در حالی که تو پیش از این، عصیان می
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 .تسلیماًموسلَّ

هللُ لَا ا: باشدنازل شد به شرح زیر می که به حضرت محمدکرسی ال تآی

تَأْخُذُهُ سينَهٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فيی السَّمَاوَاتي وَمَا فيی الْأَرْضي و ما إيلَهَ إيلَّا هُوَ الْحَیَ الْقَیَومُ لَا 

مَنْ ذَا الَّذيی  حیمُالرَّ حمنُ الرَّهُوَ  ةيهادالشَّ وَ یبيالغَ مُری عاليالثَّ حتَبینهما و ما تَ

لْفَهُمْ وَلَا یُحيیطُونَ بيشَیْءٍ مينْ عيلْميهي إيلَّا یَشْفَعُ عينْدَهُ إيلَّا بيإيذْنيهي یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْديیهيمْ وَمَا خَ

 (5)بيمَا شَاءَ وَسيعَ کُرْسيیَهُ السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضَ وَلَا یَئُودُهُ حيفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَليیَ الْعَظيیمُ 

 خواب نه است. پاینده و زنده نیست. او جز خدایی هیچ که است خدایی اهلل)

 هاآسمان در آنچه هر او است آني از سنگین. خواب نه و گیردمی فرا را او سبك

 به جز کسی چه تر از آن است.و هر آنچه بین آنها است و هر چه پایین زمین و

 سرشان پشت که را آنچه و رو پیش که را آنچه کند؟ شفاعت او نزد در او اذن

 او کرسی یافت؟ نتواند احاطه خواهد خود آنچه جز او علم به و داندمی است

 و پایه بلند او نیست. دشوار او بر آنها نگهداری بردارد. در را زمین و هاآسمان

 (5).(است بزرگ

                                                
 .511 :بقره -5
روایـت شـده اسـت و در ثـواب   آیت الکرسی علی تنزیل )طبق نازل شدنش( از اهـل بیـت -5

شیخ عباس قمـی آن را در مفـاتیح الجنـان آورده اسـت امـا در  .اندخواندن آن فضل عظیمی ذکر کرده

اند و این تصرَّفی است نامشروع نسبت به تألیفات علمایی که های بعدی مفاتیح آن را حذف کردهچاپ

را همان گونه که هسـت بـدون هـیچ حـذف و تحریفـی بـه مـردم   اند روایات اهل بیتکرده تالش

 .برسانند

اهللُ الَ إيلَـهَ  :این گونه قرائت فرمود  از حسین بن خالد نقل شده است که ابو الحسن امام الرضا

ـ لَّهُ مَا فيی السَّمَاوَاتي وَمَا فيی األَرْضي وَ مـا چرت و خوابیعنی  إيالَّ هُوَ الْحَیَ الْقَیَومُ الَ تَأْخُذُهُ سينَةٌ وَالَ نَوْمٌ ـ
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الهوت )الرحمن  یذکر حقیقت )هو( و الهوت )اهلل( و دروازهدر و راز آن 

و بیان اختالف حقیقت از الهوت در مقام معرفت  ،و در آنباشد میالرحیم( 

الهوت )اهلل( اینکه در حقیقت است، و بیان شان و یگانگیو اتحاد شناخت، 

ست ا خلق به اوبه جهت نیاز تجلَّی که این صفت حقیقت است و بیان این تجلَّی و

و  ،آن قیام کند هکسی که بی به واسطه وم حقیقتی نخواهد داشت مگرقیَّچرا که 

و حیات است و سبحان خداوند  ،حقیقی یاست که زندهشده در آن بیان 

 .باشداو است، از حیات او و قائم به او میبه غیر زندگانی هر چه 

اهلل منتشر شاءی توحید که انتر را در کتاب تفسیر سورهتوضیحات مفصل

 (5).خواهد شد، خواهید یافت

                                                                                                          
نيهي یَعْلَمُ مَـا بینَهُما وَ ما تَحتَ الثَّری عالَم الغیبي وَالشَهادَة هُوَ الرَّحمنُ الرَّحیمُ مَن ذَا الَّذيی یَشْفَعُ عينْدَهُ إيالَّ بيإيذْ

 .512ص  18ج  :االنوار بحار .... بَیْنَ أَیْديیهيمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

فرمـود: آیـت الکرسـی در   رسول خدا» :روایت شده است که فرمود از امام حسن بن علی

لوحی از زمرَّد سبز با مداد مخصوص خدا نوشـته شـده اسـت و در هـر روز جمعـه آن لـوح بـر پیشـانی 

گویـد: منـزَّه اسـت آن میگویـد؛ اش نمودار شـود، تسـبیح میشود و چون بر پیشانیاسرافیل نمودار می

کسی که تسبیح فق  از برای او است و عبادت و اطاعت فق  برای وجه او است. او است خداوند قـادري 

گویند و های ملکوتی تسبیح و تهلیل میگوید تمام اهل آسمانیکتایي عزیز؛ و هنگامی که او تسبیح می

تقدیس گویند و هیچ ملك مقرَّب و هیچ پیامبر  هنگامی که اهل آسمان دنیا تسبیح آنها را بشنوند، او را

مسـتدر  الوسـایل  .«کندی آیت الکرسی علی التنزیل دعا میماند مگر اینکه برای خوانندهمرسَلی نمی

 .551ص  1ج  :میرزای نوری
 .این کتاب اکنون منتشر و به فارسی نیز ترجمه شده است )مترجم( -5
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 رسول من اهلل یتلو ُصُحفاال مدهرة... :521پرسش 

و یمانی امام  و وصیفرستاده  ،و موالی منآقا بسم اهلل الرحمن الرحیم، 

 .اهلل و برکاته تسالم علیکم و رحم، الحسناحمدسید  مهدی

فیهَا کَتَبٌ  *رَسولٌ مين اهللي یَتلوا صُحُفاً مُطَهَره : فرمایدخداوند متعال می

 آنها خواند * درمی را پا  هایصحیفه که خدا جانب ای ازفرستاده) (5)قَیمَه

 (.درست و راست هایی استکتاب

داخل قرآن کریم در مبار  بر وجود بیش از یك کتاب  یاین آیهآیا 

والسالم علیکم و رحمة اهلل و  .واضح بدهیدپاسخی کند؟ خواهشمندم داللت می

 برکاته.

 میثم برزان  :فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

لَّا یَمَسَهُ إيلَّا  *فيی کيتَابٍ مَّکْنُونٍ  *إينَّهُ لَقُرْآنٌ کَريیمٌ فرماید: میخداوند متعال 

 جز مکنون * که کتابی قدر * درگرامی است قرآنی این آینه، هر) (5)الْمُطَهَّرُونَ 

                                                
 .2و  5 :بینه -5
 .31تا  33 :واقعه -5
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 إينَّهُ لَقُرآنٌ کَریمٌ منظور از قرآن در این آیات اگر (. دست نیازند آن بر پاکان

د ایفرمخداوند می ،تمام مردم باشدبین  در موجودها و کلمات لفظ همانفق  

فی کيتابٍ مَّکنُون  داشته شدهنگهدر اینجا یعنی محفوظ و  «مکنون»و معنای .

سَّهُ إلَّا لَّا یَمُاست بلکه این کتاب را  نه تنها در کتاب محفوظ آن،پس 

که از  کُتُبٌ قَیِّمَةٌاین  پس. (نیازندشدگان بر آن دست جز پا ) المُطَهَّرُونَ 

جز ) إيلَّا الْمُطَهَّرُونَ کنید هیچ کس به آن دسترسی ندارد آن سؤال می

 .قرار دارند صُحُفاً مُطَهَّرَةً  در( چرا که پاکیزگان

صُحُفًا در مورد  جعفر وگفت: از ابنقل شده است که از برید عجلی 

 و راست هایی استکتاب آنها * در پا  هایصحیفه) فيیهَا کُتُبٌ قَیِّمَةٌ *مَطَهَّرَةً 

از دروغ، ی یهاکتاب وف حُست که در صُا ماگفتار »فرمود:  .( پرسیدمدرست

 (5).«پاکیزه و مطهرند

لَم یَکُني الَّذینَ  این سخن خداوند متعالدر مورد  جعفر واز جابر از اب

نقل شده است که  (برندارند دست کتاب اهل کافران) کَفَرُوا مين اَهلُ الکتاب

همان آیات و اهل  ،کتابزیرا  ؛تکذیب کنندگان شیعه هستندآنها، »فرمود: 

و مشکرین جدا ) المُشريکین مُنفکَّین وَ این فرمایشهستند و  یانشیع ،کتاب

 برهانی برایشان تا) تَأْتيیَهُمُ الْبَیِّنَةُحَتَّى  (،منحرف یطایفه) مرجئهیعنی ( شده

رَسولٌ مين  این سخن خداوندحق برای آنها واضح گردد و : فرمود (بیاید روشن

جانشینان  واالمر ویعنی اول یَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً  ،یعنی حضرت محمد اهلل

 ةرَهَّطَمُ فٌحُصُ هستند که همان آنها ائمه کند وبعد از خود را معرفی می

                                                
 .151ص  :بصائر الدرجات -5
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نزد آنها آشکار،  عنی حقِّی فیهَا کُتُبٌ قَیَّمه باشند و این سخن خداوند متعالمی

و کسانی که کتاب به ایشان ) الکيتاب وَ ما تَفرَقَ الَّذینَ اوتوا این سخن است و

ا مين بَعدي ما الَّ و این سخن ،یعنی تکذیب کنندگان شیعه (داده شد، متفرق نشدند

وَما أُميرُوا هؤالء  ،یعنی بعد از اینکه حق برای آنها هویدا گشت ةنَیِّجاءَتهُم البَ

 که ندادند فرمان این جز را و آنان) األصناف إيلَّا ليیَعْبُدُوا اهللَ مُخْليصيینَ لَهُ الدِّینَ 

ایمان یعنی و اخالص ( ورزندمی او اخالص دین در که حالی در بپرستند را خدا

 ....».(5)و ائمه رسول خدابه به خدا و 

 و امرهم شوری بینهمی آیه :521پرسش 

 یکدیگر با مشورت یپایه بر کارشان و) (5)وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ تفسیر

 چیست و آیا با حاکمیَّت خداوند تناقض دارد؟ (است

 زید صفا :فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

وَالَّذيینَ اسْتَجَابُوا ليرَبِّهيمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَميمَّا  یآیه
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 نماز گفتند و پاسخ را پروردگارشان دعوت که آنان و) (5)رَزَقْنَاهُمْ یُنفيقُونَ

 روزی آنها به آنچه از و است یکدیگر با مشورت یپایه بر کارشان و گزاردند

 .نازل شد در زمان حیات ایشانو  بر حضرت محمد( کنندمی انفاق ایمداده

داشتند میامکان را این حاکم بود مسلمانان تعیین و  تمواگر در خصوص حک

کس دیگری را برگزینند و او را بر خودشان منصوب و  که غیر از محمد

قبل از  محمدحضرت و حاکم بود  تموحک خصوص اگر درحاکم کنند!! 

حتی  !!کرددر غدیر خم با آنان مشورت می مؤمنان امیرو گماشتن تنصیب 

 رسول خدابا کافران بود نبرد  لشکر جهت ایاگر در خصوص تعیین امیری بر

زیادی از  یعدهدر حالی که  ؛کردمشورت میبا آنان بن زید  ةاسامتعیین قبل از 

در امور حکومتی  . اگر حضرت محمدآنها با تنصیب اسامه مخالف بودند

در کم بودن چرا مشورت و اعتراض آنها را مأمور به مشورت با آنها بود، پس 

در  ؟!کندخالف قرآن عمل می آیا حضرت محمد ؟!نپذیرفتسن اسامه 

 هرگر چنیین نیست! حالی که

را پس خداوند بیامرزد کسی که قدر خویش  ؛اهلی وجود دارد ،برای قرآن

 !داند و حق را بشنود و مطیع آن باشدب

  هو الذی انش.کم من نفس واحدة... :521پرسش 

وَهُوَ الَّذيیَ أَنشَأَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحيدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ  تفسیر این دو آیه چیست؟
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 از را شما که خداوندی او است و) (5)وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا اآلیَاتي ليقَوْمٍ یَفْقَهُونَ 

 را آیات است. جاییو دیعت و است قرارگاهی را شما سپس بیافرید. تن یك

وَمَا مين دَآبَّةٍ فيی األَرْضي إيالَّ و  (ایمکرده بیان تفصیل به فهمندمی که آنان برای

 ایجنبنده هیچ) (5)اهللي ريزْقُهَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فيی کيتَابٍ مَبيینٍعَلَى 

 را مکانش و و موضع خدا است، یعهده بر اشروزی آنکه جز نیست زمین روی

 (.است آمده مبین کتابی در همه زیرا داند؛می

 هر عباس طا :فرستنده

 :پاسخ

 الرحمن الرحیمبسم اهلل 

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

ارْجيعيی إيلَى رَبِّكي رَاضيیَةً  *یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئينَّةُ : فرمایدمتعال میخداوند 

 پروردگارت سوی به پسندیده و یافته! * خوشنود آرامش روح ای) (2)مَّرْضيیَّةً

 (.بازگرد

و و قرار گرفته همان نفسی است که در آن ایمان ساکن شده  ،نفس مطمئنه

یعنی  ی الهیو اولیا ،انبیا و اوصیاهای ها، نفسنفساین  آن آرامش یافته است.با 

 مقابلي  . درباشد، میایمان آوردند و آنها را یاری دادند  ایشانبه کسانی که 
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که  مؤمنینیهای نفس ؛قرار دارد)ناآرام( مضطربه های نفس ،مطمئنههای نفس

ایمان ساکن ها نفسدر این  .شودمیوارد ، ای از شك هر چند کمدرون آنها پاره

ایمان  باقی است.ای از شك درون آنها پارهچرا که  ؛اما مستقر نیستاست شده 

یا ماند و ها وارد شده است اما یا به فضل خداوند این ایمان باقی میبه این نفس

گذارد تا جایی که ایمان و نور از آنها در آنها رو به فزونی میشك و ظلمت 

مانند، بدون آرام های تاریکی باقی میکه در این صورت در ناآرامی خارج شود،

ی بَحْرٍ لَجِّیٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقيهي مَوْجٌ مِّن فَوْقيهي وْ کَظُلُمَاتٍ فياَ هاو قرار. این نفس

سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إيذَا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَرَاهَا وَمَن لَّمْ یَجْعَلي اهللُ لَهُ 

 موجش که ژرف دریایی در است هاییتاریکی همانند یا) (5)نُورًا فَمَا لَهُ مين نَورٍ 

 هاییتاریکی تیره، است ابری بر فرازش و دیگر موجی آن فراز بر و پوشد فرو

 آن و دید نتواند را آن آرد، بیرون خود دست اگر گونه که یکدیگر، آن برفراز

 (.نیابد خویش راه فرا نوری هیچ باشد، نکرده روشن نوری به را راهش خدا که

وَهُوَ الَّذيیَ أَنشَأَکُم مِّن  این سخن خداوند متعالترتیب روشن شد که به این 

 او است و) (5)نَّفْسٍ وَاحيدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا اآلیَاتي ليقَوْمٍ یَفْقَهُونَ 

 و است قرارگاهی را شما سپس بیافرید. تن یك از را شما که خداوندی

 (ایمکرده بیان تفصیل به فهمندمی که آنان برای را آیات است. جاییدیعتو

 به ودیعه نهاده شده.یعنی ایمان پایدار و 

وَمَا مين دَآبَّةٍ فيی األَرْضي إيالَّ عَلَى اهللي ريزْقُهَا در این سخن خداوند متعال اما 
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 زمین روی ایجنبنده هیچ) (5)وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فيی کيتَابٍ مَبيینٍ 

 داند؛می را مکانش و و موضع خدا است، یعهده بر اشروزی آنکه جز نیست

مُسْتَقَرَّهَا خداوند متعال از منظور  (،است آمده مبین کتابی در همه زیرا

بسیار دعا کند تا ایمانش مستقر انسان مؤمن باید  هر. استها نفْس وَمُسْتَوْدَعَهَا

 شود تا نفسش مطمئنه گردد.

 : نقل شده است در دعای روز غدیر از امام صادق

رَبَّنَا إينَّكَ أَمَرْتَنَا بيطَاعَةي وُلَاةي أَمْري َ وَأَمَرْتَنَا أَنْ نَکُونَ مَعَ الصَّاديقيینَ، .... 

اتَّقُوا اهللَ وَقُلْتَ  أَطيیعُوا اهللَ وَأَطيیعُوا الرَّسُولَ وَأُوليی الْأَمْري مينْکُمْ فَقُلْتَ 

فَسَميعْنَا وَأَطَعْنَا رَبَّنَا فَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَتَوَفَّنَا مُسْليميینَ  ،وَکُونُوا مَعَ الصَّاديقيینَ

وَلَا تُزيغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إيذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مينْ لَدُنْكَ مُصَدِّقيینَ ليأَوْليیَائيكَ، 

اللَّهُمَّ إينِّی أَسْأَلُكَ بيالْحَقِّ الَّذيی جَعَلْتَهُ عينْدَهُمْ  ،رَحْمَةً إينَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ 

وَبيالَّذيی فَضَّلْتَهُمْ عَلَى الْعَالَميینَ جَميیعاً أَنْ تُبَاري َ لَنَا فيی یَوْمينَا هَذَا الَّذيی 

سْتَقَرَّاً وَلَا تَسْلُبَنَاهُ أَبَداً، وَلَا وَأَنْ تُتيمَّ عَلَیْنَا نيعْمَتَكَ وَتَجْعَلَهُ عينْدَنَا مُأَکْرَمْتَنَا فيیهي، 

فَاجْعَلْهُ مُسْتَقَرَّاً وَلَا تَجْعَلْهُ  فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قُلْتَ تَجْعَلَهُ مُسْتَوْدَعاً فَإينَّكَ 

، وَارْزُقْنَا نَصْرَ ديینيكَ مَعَ وَليیٍّ هَادٍ مَنْصُورٍ مينْ أَهْلي بَیْتي نَبيیِّكَ مُسْتَوْدَعاً

 (5)وَاجْعَلْنَا مَعَهُ وَتَحْتَ رَایَتيهي شُهَدَاءَ صيدِّیقيینَ فيی سَبيیليكَ وَعَلَى نُصْرَةي ديینيكَ

امرت امر کردی و به ما امر  والیانما را به اطاعت از  !پروردگارا
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گویان باشیم و فرمودی از خدا و رسول خدا و همیشه با راستفرمودی 

و فرمودی تقوی پیشه کنید و همراه  داطاعت کنی تاناالمر واول

های ما را قدم !پروردگارا .شنیدیم و اطاعت کردیم .گویان باشیدراست

 تیاولیا یپایدار و ثابت نگهدار و جان ما را مسلمان و گواهی کننده

های ما را پس از اینکه هدایت کردی گمراه مکن و از قلب وبستان، 

تو را  !پروردگارا ای.که تو بسیار بخشایندهق فرما رحمت خود بر ما تصدَّ

به آنچه بر تمام عالمیان فضل و  هرا نزد آنها قرار دادی و ب به حقی که آن

زل بر ما نارا م که در این روز که برکت خود ی، استدعا داربرتریشان دادی

و نعمتت را بر ما تمام کنی و ایمان را نزد ما مستقر فرمایی و هیچ گاه کنی 

شما فرمودی مستقر و که را مستودع قرار نده  را از ما نگیری و آن آن

و نصرت دینت  را مستودع قرار مده را مستقر قرار بده و آن آن ،مستودع

 فرما وما را با او ومان روزیاهل بیت نبی خود  هادی و منصور از را با ولیَّ 

 .بده نصرت دینت قراربر و ت راه ینزیر پرچم او شهدا و مصدق

نبوَّت خلق کرد بر خداوند انبیا را »فرمود: نقل شده است که  الحسن واز اب

ایمان خلق کرد و جز مؤمن چیز بر و جز نبی نخواهند شد و مؤمنان را آنها 

را  اگر بخواهد آنکه دیگری نخواهند شد و قومی را به ایمان آراسته کرد 

و در  :فرمود .را از آنها سلب خواهد کرد کامل کند و اگر نخواهد آنشان برای

پس  ؛فالنی ایمانش مستودع است :فرمود به من .مستقر و مستودعجاری شد: آنها 

 (5).«گرفته شد از اوایمانش  ،روغ گفتبر ما دآن هنگام که 
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و هیچ گاه از سرشت  شانخداوند انبیا را بر نبوَّت»فرمود:  اهلل عبد واب

و هیچ گاه از آن ارتداد سرشت  شانشوند و اوصیا را بر وصیَّتنبوَّت مرتد نمی

نخواهند مرتد و هیچ گاه از آن سرشت و بعضی از مؤمنان را با ایمان یابند نمی

دعا کردن پافشاری  راگر دعا کنند و برا به امانت سپرد که بعضی ایمان به کرد و 

 (5).«د مردنایمان خواه ربکنند، 

معاویه با  یخانهمسجد در  : شبی ابو الحسن رضانقل شده است از بیزنطی

اینکه خداوند تبار  و پس از » :وقتی آمد سالم کرد و فرمود .ما وعده گذاشت

قبض روح نمود، مردم سعی نمودند که نور خدا را حاموش را  تعالی پیامبرش

 .را روشن نگه داشت و خداوند نخواست که نورش خاموش گردد و آن کنند

نور خدا را  تاتالش کرد  ابو الحسنعلی بن ابی حمزه هم پس از شهادت 

را روشن نگه  خداوند نخواست که نورش خاموش شود و آن لیخاموش کند و

پس نمود، خداوند شما را به امری که مردم در آن نادانی کردند هدایت  .داشت

 تی که بر شما ارزانی داشت که امام جعفرخدای را حمد و سپاس گویید به منَّ

آنچه از ایمان ثابت بماند و مستودع مستقر یعنی  ؛«فمُستَقَرٌ وَ مُستَوديعٌ» :فرمودندمی

ما را به امری هدایت کرد که مردم در و خداوند شاست همان استعاره یا امانت 

که بر شما ارزانی داشت، ت این منَّبر آن جاهل ماندند پس حمد و سپاس خدا را 

 (5).«به جا آورید

 در مورد این آیه سوال کردم :گفت ؛کندنقل می جعفر وبصیر از اب واب
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 ٌّوَمُسْتَوْدَعٌ وَهُوَ الَّذيیَ أَنشَأَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحيدَةٍ فَمُسْتَقَر (خداوندی او است و 

 جاییو دیعت و است قرارگاهی را شما سپس بیافرید. تن یك از را شما که

آنچه در  ،گویند مستقرمی: گفتم «؟گوینداهل شهر شما چه می»فرمود:  (.است

 .گوینددروغ می»و مستودع آنچه در پشت مردان قرار دارد. فرمود:  ،رحم زنان

مستقر آنکه ایمان در قلبش قرار دارد و هیچ گاه از او گرفته نخواهد شد و 

که زبیر بن عوام گرفته شود مستودع ایمانی که مدتی در قلب باشد و سپس از آن 

 (5).«باشدمیاز آن گروه 

ــال: : 552پرســش  ــد متع ــات ســخن خداون هلــم البشــری فــی احلی

 ...و لقد کذبت رسل من قبلک»، « الدنیا

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  ،بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ، السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.تسلیماًموسلَّ

لَهُمُ الْبُشْرَى فيی الْحَیاةي الدَنْیَا وَفيی اآلخيرَةي الَ  :این سخن خداوند متعالدر 

 و دنیا در را ایشان است بشارت) (5)زُ الْعَظيیمُ تَبْديیلَ ليکَليمَاتي اهللي ذَليكَ هُوَ الْفَوْ

این سخن و  (بزرگ کامیابی است این را تبدیلی نیست. کلمات خدا آخرت.

وَلَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْليكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا کُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى خداوند متعال: 

 و پیامبرانی) (2)ليکَليمَاتي اهللي وَلَقدْ جَاء َ مين نَّبَإي الْمُرْسَليینَ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا واَلَ مُبَدِّلَ 

                                                
 .235ص  :تفسیر عیاشی -5
 .14 :یونس -5
 .24 :انعام -2



  ......................... 212انتشارات انصار امام مهدی 
 صبر آزارشان، و تکذیب بر آنها شدند؛ ولی نیز تکذیب بودند تو از پیش که

 هر و نیست ایدهنده تغییر را خدا سخنان و برایشان فرارسید ما پیروزی تا کردند

ارتباط بین  ، تفاوت یا(است شده نازل تو بر پیامبران اخبار از ایپاره آینه

 ربَّیکلمات فوق و  یدر دو آیه ربَّیکلمات چیست؟  ی زیردر آیه 

 ْقُل لَّوْ کَانَ الْبَحْرُ ميدَادًا لِّکَليمَاتي رَبِّی لَنَفيدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ کَليمَاتُ رَبِّی وَلَو

 مرکَّب من، پروردگار کلمات نوشتن برای دریا اگر: بگو) (5)جيئْنَا بيميثْليهي مَدَدًا

رسیده  پایان به من پروردگار کلمات پیش از آنکه رسدمی پایان به دریا شود،

گاه کلماتی که هیچاین مقصود از  .(به آن بپیوندیم دیگری دریای چند هر باشد،

و حجیت خدا بر غیبی ی صادقه یا اخبار هایچیست؟ آیا اینها رؤیا ،شوندتمام نمی

 باشد؟میو یا چیز دیگر است خلق 

 حیدر انصاری  :فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

چه در رؤیای صادقه در خواب  ،کلمات خداوند همان وحی خداوند است

لَهُمُ الْبُشْرَى فيی الْحَیاةي الدَنْیَا  :در این دو آیه .در بیداریمکاشفه و چه در باشد 

                                                
 .551 :کهف -5
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 ایشان است بشارت) (5)وَفيی اآلخيرَةي الَ تَبْديیلَ ليکَليمَاتي الهي ذَليكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيیمُ 

و  (5)(بزرگ کامیابی است این را تبدیلی نیست. کلمات خدا آخرت. و دنیا در را

 َوَلَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْليكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا کُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا واَل

                                                
 .14 :یونس -5
دهـد و سـپس پاداششـان می: تـا آنجـا کـه فرمـود.... » :در حدیثی آمده اسـت از ابو جعفر  -5

و به ظهورش و کشـتار  و امام بشارت به قیام قائم لَهُمُ الْبُشْرَى فيی الْحَیاةي الدَنْیَا وَفيی اآلخيرَةي: فرمایدمی

 .«دهـدبـر حـوض را بـه آنهـا میـ صادقینـ دشمنان آنها و نجات در آخرت و وارد شدن بر محمد

 .451ص  5ج  :کافی

اینکه در این زمان که امام غایب است چگونـه بـه مـردم ایـن زمـان  ؛شوددر اینجا سؤالی مطرح می

آن  هیچ پاسخی نخواهد بود مگر در رؤیا و این همان رؤیایی است که رسول خدا ؟دهدبشارت می

فرمایـد کـه شـیطان فرمایند و به صراحت بیان میرا به عنوان وحی و جزئی از اجزای نبوَّت توصیف می

 !تا روز قیامت ،تواند به او یا اوصیای او متمثل شودگاه در رؤیا نمیهیچ

در مـورد ایـن سـخن خداونـد  مردی از رسول خـدا» :که فرمود نقل شده است از ابو جعفر

فرمود: رؤیای حسنه است که مؤمن  سوال کرد. رسول خدا لَهُم البُشری فی الحَیَاة الدُنیا عزوجل

 .15ص  8ج  :کافی .«شودبیند و با آن به او بشارت داده میآن را می

 ،ای رسول خـدا :آمد و پرسید اهللنزد رسولنشین که دارای مال و منال و جمال بود مردی بادیه

رَى فيـی الْحَیـاةي الـدَنْیَا  *الَّذيینَ آمَنُواْ وَکَانُواْ یَتَّقُونَ  :مرا از این سخن خداوند عزوجل باخبر نما لَهُمُ الْبُشـْ

دنیـا و کردند * بشارت اسـت ایشـان را در کسانی را که ایمان آوردند و پرهیزگاری می) وَفيی اآلخيرَةي

اما ایـن سـخن » :فرمود پیامبر خدا .(آخرت. کلمات خدا را تبدیلی نیست. این است کامیابی بزرگ

همان رؤیای حسنه است که مؤمن در خواب  لَهُمُ الْبُشْرَى فيی الْحَیاةي الدَنْیَا وَفيی اآلخيرَةي خداوند متعال

بشـارت مـؤمن  و فـی االخـرَةاما ایـن سـخن  شود وبیند و با آن بشارتی به او در دنیایش داده میمی

دهد که خداوند از گناهـان تـو و کسـانی هنگام مرگ است که خداوند هنگام مرگش به او بشارت می

 .522ص  5ج  :من ال یحضره الفقیه .«کنند گذشت و شما را بخشیدکه تو را حمل می
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 تو از پیش که و پیامبرانی) (5)مُبَدِّلَ ليکَليمَاتي اهللي وَلَقدْ جَاء َ مين نَّبَإي الْمُرْسَليینَ 

 پیروزی تا کردند صبر آزارشان، و تکذیب بر آنها شدند؛ ولی نیز تکذیب بودند

 از ایپاره آینه هر و نیست ایدهنده تغییر را خدا سخنان و برایشان فرارسید ما

این کلمات الهی اگر بیان شده است که  (است شده نازل تو بر پیامبران اخبار

و مؤمنین و حسن عاقبت یا فرستادگان ای برای بشارتی برای مؤمن یا وعده

و  محقق خواهد شد و در آن هیچ تغییر کهالهی است  ایوعده ،پیروزی باشد

 کسیو همچنین هیچ  ال تَبدیلَ ليکَليمات اهللصورت نخواهد گرفت  تبدیلی

به  .ال مُبدلَ ليکليمات اهلل خدا را نخواهد داشت یقدرت تغییر و تبدیل وعده

موجود  و پایدار ثابت و کلمات خداوند در طول زمان و تمام عصرهاعالوه 

بگویند رؤیا و عمل بیعلمای فرماید: اگر میخداوند به مردم باشد. بنابراین می

چرا  ؛از شیطان است شما را فریب ندهند و فریب کالم آنان را نخوریدمکاشفه 

لَ ليکَليمات بدیل و المُبَدَّتَ الکلمات خداوند هستند و مکاشفه همان رؤیا و که 

ای برای کلمات الهی وجود دهندههیچ تبدیل و تغییری و هیچ تغییر و) اهلل

چون نامند، میکلمات خداوند را کلمات شیطان عمل بیاما این علمای  (.ندارد

این  .شناسندنمیو سخنانش شیاطین هستند و هیچ کس را جز شیطان  ،خودشان

با گاه تمام شدنی نیستند و همیشه و در هر زمان وجود دارند و کلمات الهی هیچ

و علم است علم خداوند چرا که سرمنشأشان  باشند؛نمیقابل شمارش عدد 

به عدد شماره ندارد و هر چه از علم خداوند باشد حد و مرزی  ،خداوند

 پذیرد؛ چرا که هر چه از خداوند سبحان صادر شود وشود، یعنی پایان نمینمی

                                                
 .24 :انعام -5
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 هر آنچه از خداوند صادر شود، نامتناهی است.

 . خمتاالال فخوراال..و اعبدوا اهلل و ال تشرکوا به شی ای آیه :555پرسش 

إيحْسَانًا  وَاعْبُدُواْ اهللَ واَلَ تُشْريکُواْ بيهي شَیْئًا وَبيالْوَاليدَیْني: فرمایدخداوند متعال می

الْقُرْبَى وَالْجَاري الْجُنُبي وَالصَّاحيبي وَالْمَسَاکيیني وَالْجَاري ذيیوَبيذيی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى 

 (5)بيالجَنبي وَابْني السَّبيیلي وَمَامَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إينَّ اهللَ الَ یُحيبَ مَن کَانَ مُخْتَاالً فَخُورًا

 و خویشاوندان و مادر و پدر با و مسازید او شریك چیز هیچ و بپرستید را خدای)

 و مسافر مصاحب یار و بیگانه یهمسایه و خویشاوند یهمسایه و بینوایان و یتیمان

 را فروشان فخر و متکبَّران خداوند آینه هر کنید؛ نیکی خود بندگان و رهگذر

 (.ندارد دوست

 .چیست؟ والسالم مکری ییهآمعنی این 

 ابراهیم رغیل  :فرستنده

 :پاسخ

 الرحیمبسم اهلل الرحمن 

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

وَاعْبُدُواْ اهللَ واَلَ تُشْريکُواْ بيهي شَیْئًا:  مراد از این کلمات اخالص در عبادت

جانشین خود بر خلقش نموده اى که خداوند سبحان، از طریق اطاعت از خلیفه

                                                
 .21 :نسا -5
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خدا  یبر خلیفهسجده که از  علیه اهلل تراه ابلیس لعندوری کردن از و  است

خواهد باید می سبحان و متعالش خداوند آنگونه که خودي باشد.می ،نمودامتناع 

پیرو مشر  و  ،در این صورتکه  ،شود نه آنگونه که بنده بخواهد یدهپرست

 (5).خواهد بودکه لعنت خدا بر او باد، ابلیس 

َإيحْسَانًا اليدَیْنيوَبيالْو:  محمدخدا حضرت رسول و امام علی  والدین

 .باشندمیو پدران امَّت 

... من و تو پدران این امَّت  على ای»فرمود:  به امام على خدارسول 

جا را بهن مایحق فرزندعاقَّشان کنیم )لعنت خدا بر کسانى که پس  ؛هستیم

 (2).(5)«...(دننیاور

وَبيذيی الْقُرْبَى: دآنها آل محم حسن وحسین و به خصوص 

 باشند.می

قُلْ ال أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهي أَجْراً إيلَّا الْمَوَدَّةَ فيی الْقُرْبَى وَمَنْ  :فرمایدمیخداوند متعال 

                                                
 اثْنَـیْني هَـیْنيلَـا تَتََّخيـذُوا إيلَ :فرمودمی شنیدم ابا عبد اهلل :از ابو بصیر نقل شده است که گفت -5

منظور این است کـه از ( دو خدا را مپرستید و جز این نیست که او خدای یکتا است) وَاحيدٌ إيلَهٌ هُوَ إينََّمَا

 .213ص  25ج  :بحار االنوار .«دو امام پیروی نکنید که امام، یکی است
 .1ص  21ج  :بحار االنوار -5
ی این سخن خداوند متعـال درباره از جعفر بن محمد بن سعید با سند خودش از امام صادق -2

وَاعْبُدُواْ اهللَ وَالَ تُشْريکُواْ بيهي شَیْئًا وَبيالْوَاليدَیْني إيحْسَانًا رسول خدا» :نقل شده است که فرمود  و علـی

بحـار  .«باشـندمی فرمود: حسن و حسین وَبيذيی الْقُرْبَى پدران این امَّت هستند و بن ابی طالب

 .511ص   25ج  :االنوار
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 مزدی رسالت این بر: بگو) (5)یَقْتَريفْ حَسَنَةً نَزيدْ لَهُ فيیهَا حُسْناً إينَّ اهللَ غَفُورٌ شَکُورٌ 

 به کند نیکی کار که هر خویشاوندان و داشتن دوست کنم مگرطلب نمی از شما

 (.است شکرپذیر و آمرزنده خداوند که افزاییممی اشنیکویی

وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکيیني: و  ی نداردنظیر شیتیم یعنى کسى که در قوم خود

آل است. کسی که فق  به خداى متعال روی آورده یعنی و مسکین  (5)تنها است

 ،و آل محمدهمه یتیم هستند چرا که نظیری برای آنها وجود ندارد  ،محمد

به باشند چرا که آنها در هر حالت و در هر مکان و زمان مسکینان خداوند نیز می

                                                
 .52ی بخشی از آیه :شوری -5
أَلَمْ در مورد این سخن خداوند متعال :از عبایة بن ربعی از ابن عباس نقل شده است که گفت -5

فق  به این » :گفت .( پرسیده شد؟تو را یتیم نیافت، پس پناهت ندادآیا خداوند ) یَجيدْ َ یَتيیماً فَآوَى

هیچ نظیر و مانندی برای او وجود نداشته  ،دلیل یتیم نامیده شد که بر روى زمین از اولین تا آخرین

 أَلَمْ یَجيدْ َ یَتيیماً  :فرمایدهایش را بر او ارزانی داشت میبنابراین خداوند عزوجل که نعمت .است

 .545ص  15ج  :بحار االنوار .«یعنی تنها هستی و نظیر و همانندی نداری

کسى است که  ،یتیم أَلَمْ یَجيدْ َ یَتيیماً فَآوَى :سپس فرمود» :گویدمی على بن ابراهیم قمى

 .«شود که همانندی ندارد)الدرَّه الیتیمه(رو یتیمه نامیده میاینگوهر از ؛همانند و نظیری ندارد

 .545ص 15ج :النواربحارا

وَمَا أَدْرَا   *فَلَا ايْقتََحمَ الْعَقَبَة  ....» :در حدیثى طوالنى نقل شده است که فرمود از ابو جعفر

فرماید: می( ؟و از آن گذرگاه سخت عبور نکرد * و تو چه دانی که گذرگاه سخت چیست) مَا الْعَقَبَة

و او همه ( دانیو تو چه می) مَا أَدْرَا َ قرآن است چه کسى به تو یاد داد در حالی که همه چیز در

 المقربهو  یعنی رسول خدا( یتیمی که خویشاوند است) یَتيیمًا ذَا مَقْرَبَةٍ چیز را به تو آموخت

خاکی که به  یعنی امیرالمؤمنین( نشینیا مسکینی خا ) أوْ ميسْکيینًا ذَا مَتْرَبَةٍنزدیکش نمود و 

 .585ص  45ج  :بحار االنوار .«باشدمیعلم آغشته 
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 (5).آورندمیروى  وند سبحانسوى خدا

أَخَذْنَا ميیثَاقَ بَنيی إيسْرائیلَ ال تَعْبُدُونَ إيلَّا اهللَ وَإيذْ : فرمایدخداوند متعال می

 آن) (5)وَبيالْوَاليدَیْني إيحْسَاناً وَذيی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکيیني وَقُولُوا ليلنَّاسي حُسْناً

 و مادر و پدر به و نپرستید را خدا جز که گرفتیم پیمان اسرائیلبنی از که را هنگام

عهد  (.گویید نیك سخن مردمان با و کنید مسکینان نیکی و یتیمان و خویشاوندان

و  خدا پیروی از ولىَّ گرفته شد، اسرائیل و دیگر بندگان بنی ازی که میثاقو 

نیز والدین و در این آیه  باشد.جانشین او سبحان و متعال میو او حجَّت 

و ائمه و مهدیین  و على حضرت محمدخویشاوندان و یتیمان و مسکینان، 

 .باشندمی از آل محمد

أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اهللُ مين فَضْليهي فَقَدْ  :فرمایدمیخداوند متعال 

 خاطر به مردم بر یا) (2)آتَیْنَآ آلَ إيبْرَاهيیمَ الْکيتَابَ وَالْحيکْمَةَ وَآتَیْنَاهُم مَلْکًا عَظيیمًا

 در برند؟است، حسد می داشته ارزانی آنان به خویش فضل از خداوند که نعمتی

                                                
در مـورد ایـن سـخن  از ابـا جعفـر :از عمر بن ابو مقدام از پدرش نقل شده است که گفـت -5

ولي وَليـذيی الْقُرْبَـى وَالْیَتَـامَى  :خداوند عزوجل پرسیدم مَّا أَفَاء اهللُ عَلَى رَسُوليهي مينْ أَهْلي الْقُرَى فَليلَّهي وَليلرَّسـُ

ها نصیب پیـامبرش کـرده اسـت از آني خـدا آن غنیمتی که خدا از مردم قریه) وَالْمَسَاکيیني وَابْني السَّبيیلي

 :فرمـود ابـو جعفـر .(است و از آني پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران در راه مانـده

ذی »بود، برای ما نیـز هسـت. مـا  این آیه در خصوص ما نازل شد و هر چه برای خدا و رسول خدا»

 گـاه از رسـول خـدا)خویشاوندان( هستیم و ما مساکین هستیم و مَسکَنَت )نیازمندی( ما هیچ« القربى

ی مـا شـناخته )در راه ماندگان( هسـتیم کـه هـیچ راهـى جـز بـه وسـیله« ابناء سبیل» دور نخواهد شد. ما

 .518ص  25ج  :نواربحار اال .«نخواهد شد و تمامی امور از آني ما است
 .82 :بقره -5
 .14نسا:  -2
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 بزرگ رواییفرمان و دادیم حکمت و کتاب ابراهیم، خاندان به ما که حالی

 محمد و آل محمد همان (مردم) الناس ،و در این آیه (داشتیم شانارزانی

 .هستند

 َقُولُوا ليلنََّاسي حُسْناو ( نیکویی سخن گوییدو با مردم به:)  یعنی هر چه

 شود را نیکو بدار.گفته می

 مَلَکَتْ  وَمَا السََّبيیلي وَابْني بيالْجَنبي وَالصََّاحيبي الْجُنُبي وَالْجَاريوَالْجَاري ذيی الْقُرْبَى 

 و مسافر مصاحب یار و بیگانه یهمسایه و خویشاوند یهمسایه و) أَیْمَانُکُمْ 

آنچه دوست ی آنها و دربارهیعنى به مردم  :(کنید نیکی خود بندگان و رهگذر

گونه که دوست دارید آنید و یبگویند، بگوی خودتان و دربارهدارید به خودتان 

و با مردم به ) قُولُوا ليلنََّاسي حُسْناوَ  با شما رفتار شود، با آنها رفتار نمایید،

 .(نیکویی سخن گویید

 کَانَ مُخْتَاالً فَخُورًاإينَّ اهللَ الَ یُحيبَ مَن (فخر و متکبَّران خداوند آینه هر 

( علیه کسی که در تکبَّر ابلیس )لعنت اهللیعنى خداوند  :(ندارد دوست را فروشان

 پا ي های جان خداوند ودارد نمیدوست او پیروی کند را از ، بر آدم

قُلْ إينْ : داردمیخود را دوست  یهخلیفداري دوست مطیعي یکنندهسجده مبار ي

 (5)کُنْتُمْ تُحيبَونَ اهللَ فَاتَّبيعُونيی یُحْبيبْکُمُ اهللُ وَیَغْفيرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاهللُ غَفُورٌ رَحيیمٌ 

 دوست را شما نیز او تا کنید پیروی من از دارید،می دوست را خدا اگر: بگو)

 (.است مهربان یخداوند آمرزنده که بیامرزد، را گناهانتان و بدارد

                                                
 .25 :آل عمران -5
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. ثــم کــال ..عــم یتســاملون ســخن خداونــد متعــال: :550پرســش 

 سیعلمون

عَني  *عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ  ،اهلل الرحمن الرحیم بسمنبأ چیست؟  یهمقصود از سور

 نام به) (5)ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُونَ  *کَلَّا سَیَعْلَمُونَ  *الَّذيی هُمْ فيیهي مُخْتَليفُونَ  *النَّبَأي الْعَظيیمي 

 در بزرگ * که خبر آن پرسند؟ * ازمی چیز چه مهربان، از یبخشاینده خدای

 زودی به آری، هم دانست * باز خواهند زودی به کنند * آری،می اختالف آن

 (.دانست خواهند

 چیست؟ ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُونَ  ،کَلَّا سَیَعْلَمُونَ منظور خداوند از

 یمیسا جعفر سعد :فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

الَّذيی هُمْ فيیهي  *عَني النَّبَأي الْعَظيیمي  *عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ  ،اهلل الرحمن الرحیم بسم

 یبخشاینده خدای نام به) (5)ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُونَ *کَلَّا سَیَعْلَمُونَ  *مُخْتَليفُونَ 

کنند می اختالف آن در بزرگ * که خبر آن پرسند؟ * ازمی چیز چه مهربان، از

 (.دانست خواهند زودی به آری، هم دانست * باز خواهند زودی به * آری،

                                                
 .1تا  5 :بأن -5
 .1تا  5 :بأن -5
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اى از خلفای خداوند متعال برای اهل زمین که خلیفه یداستان در هر زماناین 

خلق داشتن این قضیه همان اختالف  .گرددشود، تکرار مىمیو آسمان  فرستاده 

یا همانگونه که باشد فرستادگان میانبیا و اوصیا و از خداوند  ینسبت به خلیفه

جانشین از اولین  (5).نامیده است (خبر بزرگ) النَّبَأي الْعَظيیميرا  آنمتعال خداوند 

                                                
صـخر فرزنـد حـرب آمـد و در پیشـگاه » :نقل شده اسـت کـه فرمـود  از على بن ابى طالب -5

نشست و گفت: ای محمد، این امر )خالفت( بعـد از شـما بـراى مـا اسـت یـا بـراى کـس   اهللرسول

فرمود: اى صخر، این امر بعد از من از آني کسى است که نسبت به مـن بـه ماننـدي  دیگر؟ رسول خدا

اءَلُونَ  :پس خداوند متعال نازل فرمـود: فرمود هارون برای موسى باشد. على عَـني النَّبَـأي  *عَـمَّ یَتَسـَ

هسـتند و  ی والیـت و خالفـت علـىکننـدهکـه گروهـى، تأییـد  الَّذيی هُمْ فيیهي مُخْتَليفُـونَ *الْعَظيیمي 

 ی آنهـا نـازل شـد کـهکه درباره ،(هرگز) کال: کنند. سپس فرمودگروهى دیگر آن را تکذیب می

سیعلمون (خواهند فهمید )که بعد از تو خالفت او حق است ،ثم کـال سـیعلمون ( هرگـز، قطعـا

خواهند فهمید در حـالی کـه در گـور خـود  از فرماید: حق والیت و خالفت او را و مى( خواهند فهمید

اى چـه در شـرق و چـه در غـرب زمـین و شود و هیچ مـردهآنها در مورد خالفت و والیت او سؤال مى

مؤمنـان خواهنـد  ی نکیر و منکـر از او در مـورد والیـت امیـرماند مگر اینکه دو فرشتهبیابان و دریا نمی

مناقـب  .«؟ دینت چیست؟ پیغمبرت کیست؟ امامت کیست؟پرسند: خداى تو کیستپرسید. از مرده مى

 .531ص  5ج  :آل ابی طالب ابن شهر آشوب

بَلْ هُـوَ »ی این سخن خداوند تبار  و تعالیدرباره :روایت کرده است سدیر صدفی از ابو عبداهلل

ی اهل دانش جـای بلکه قرآن آیاتی است روشن که در سینه« )صُدُوري الََّذيینَ أُوتُوا الْعيلْمَ آیَاتٌ بَیيَّنَاتٌ فيی

که شـما از آن  *این خبری بزرگ است  :بگو) «أَنتُمْ عَنْهُ مُعْريضُونَ *قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظيیمٌ »( و این سخن دارد

امامـت  ،ائمه و خبر ،ه آنها داده شده استکسانی که علم ب» :فرمود ایشان .( پرسیدمگردانیدروی برمی

 .552ص  25ج  :بحار االنوار .«باشدمی

اءَلُونَ »ی این سخن خداوند متعال از ابو عبد اهلل درباره :از عبداهلل بن کثیر روایت شده است عَمَّ یَتَسـَ

هُنَاليـكَ »ی ایـن سـخن و دربـاره .«همـان والیـت اسـت ،خبر عظـیم» :فرمود .پرسیدم« عَني النَّبَأي الْعَظيیمي *

 :بحـار االنـوار .«والیت امیر المؤمنین» :فرمود ،( پرسیدماین والیت حقَّ خداوند است« )الْوَلَایَةُ ليلََّهي الْحَقيَّ

http://www.zalaal.net/book/70/alhadi_35.html
http://www.zalaal.net/book/70/alhadi_35.html
http://www.zalaal.net/book/70/alhadi_35.html
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امر از و اطاعت در سجده بود که  محضرت آد ،خداوند متعالجانشینان 

اختالف پیش آمد؛ بین مالئکه  ،بر اوسجده اش و خلیفهکردن قبول  بر وندخدا

اش را نپذیرفت و که فرمان را پذیرفتند با نافرماني فرمان الهی یعنی کسی که خلیفه

 اختالف به وجود آمد. (5)،( بودعلیه او تکبَّر ورزید که همان ابلیس )لعنت اهللبر 

 ،آمداز مالئکه به حساب مىپیشینش  اتعباددلیل به ( که علیه ابلیسی )لعنت اهلل

 (5).از جن بود اصلش اما

کشانیدن آنها به پیروی  گمراه کردن و یوعدهکه لعنت خدا بر او باد، ابلیس 

را داده است.  در هر زمان وند سبحانخدا یبر خلیفهورزیدن تکبَّر از خودش در 

                                                                                                          
 .215ص  45ج 

الَّـذيی هُـمْ  *عَني النَّبَأي الْعَظيیمي  *عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ »در مورد این سخن خداوند متعال  از ابو الحسن رضا

تـر از مـن به خـدا سـوگند خبـری عظیم :فرمود امیر المؤمنین» :نقل شده است که فرمود« فيیهي مُخْتَليفُونَ

هـای فضیلت و برتری مـن بـر امت  .تر از من نیستای بزرگآیه و نشانه ،وجود ندارد و به خدا سوگند

مسـتدر   .«و برتـری مـن اقـرار ننمودنـد عرضه شد و به فضـل ،هایی که داشتندپیشین با اختالف زبان

 .151ص  1ج  :شیخ علی نمازی -ی بحار سفینه
بـه  ،خداونـدا :گفت .ابلیس به سجده بر آدم امر شد» :نقل شده است که فرمود از امام صادق - 5

اى عبـادت کـنم کـه هـیچ تـو را بـه گونـه ،دهم که اگر مرا از این فرمان معـاف کنـیعزَّتت قسمت مى

مـن دوسـت دارم آن  :خداوند جلَّ جالله به او فرمود .مخلوقى هرگز تو را آن گونه عبادت نکرده باشد

 .515ص  5ج  :بحار االنوار .«خواهم عبادت شومگونه که می
و آیـا او  ؟ه اسـتآیا ابلیس از مالئک :پرسیدم از ابو عبد اهلل :از جمیل بن درَّاج نقل شده است - 5

او از  .دانـداز مالئکه نیست و از اخبار آسمان چیـزى نمى» :فرمود ؟دانداز امر و اخبار آسمان چیزى می

دانـد کـه او در دیدنـد در حـالی کـه خداونـد مىمالئکه او را از خـود مى .جنَّیان و همراه با مالئکه بود

ص  55ج  :بحـار االنـوار .«از او سـر زد ،آنچه اتفاق افتـاد ،وقتى امر به سجده شد .باشدی آنها نمیزمره

551. 
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مالئکه  پیرو اىعده :شوندتقسیم مىگروه به دو  ، مردمدر هر زمانبه این ترتیب 

( علیه )لعنت اهللاى دیگر تابع ابلیس و عده وند سبحانخداجانشین در اطاعت از 

در تکبَّر ورزیدن و آنان که  شوندیخدا م یبر خلیفهو بزرگی ورزیدن ر در تکبَّ

، به زودی خواهند شوندیمکه لعنت خدا بر او باد، ابلیس بر خلفای الهی پیرو 

وَسَیَعْلَمُ الَّذيینَ ظَلَمُوا أَیَّ گاه، بازخواهند گشت: فهمید که به کدامین بازگشت

باز  مکانی چه به که خواهند دانست زودی به کارانستم و) (5)مُنْقَلَبٍ یَنْقَليبُونَ

 (.خواهند گشت

 .(قیام قائم)یعنى در قیامت صغرى  :«کَلَّا سَیَعْلَمُونَ»

 عاقبت نیك از آني خواهند فهمید و ،در قیامت کبرى ییعن :«ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُونَ »

 هر از امان در است جایی را پرهیزگاران) 5«إينََّ ليلْمُتََّقيینَ مَفَازًا» .تقوى پیشگان است

به و را اطاعت کردند خدا ایمان آوردند و آنان  که به خلفایکسانی  ؛(آسیب

پس  .همان کسانی که خدا را با جانشینش شناختند ؛شتافتندمستقیم آنها صراط 

شناخت  یدروازهدر حالی که او  ؟!نباشد« النَّبَأي الْعَظيیمي»همان خدا  یخلیفهچطور 

 ؟!نباشد «النَّبَأي الْعَظيیمي»خبر بزرگ همان الهی خالفت چطور خداوند متعال است و 

همان وجه اهلل و  نشأت گرفته است و ایشان در حالی که از محمد و آل محمد

و ظهور خدا در فاران هستند و با آنها خدا شناخته  (های نیکونام)اسماء الحسنی 

غیر از خبر بنیان نهادن قانون شناخت خداوند و قانون  یپس کدامین خبر .شد

یعنی ظهور اهلل در  ی خداوند و خبر خالفت الهی که از محمدخت خلیفهشنا

                                                
 .553 :شعرا - 5
 .25 :نبأ - 5
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تر است که خبر شایسته ،گیردفاران یا اهلل در خلق یا صورت خداوند سرچشمه می

 ؟!!عظیم خوانده شود

مربوط به خبر عظیم است و در آن یادی برای یاد کنندگان در قرآن این بیان 

باشند که در  کنند و از کسانى که شاید  ،استجویان عبرتو درسی برای 

تا از جهل و تکبر خارج شوند و از کسانى که قرآن  ،کننددانند و سجده میمی

نباشند و « ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُونَ * کَلَّا سَیَعْلَمُونَ» این گونه آنها را انذار فرموده است

وَ  ....یمٌ انْتُمْ عَنْهُ مُعْريضُونَقُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظي» :همچنین با این سخن خداوند متعال

این است همان خبر عظیمی که از آن  :بگو) 5«لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حيینٍ

 .«و پس از چند صباحی خبرش را خواهید دانست ....گردانیدروی

 مرج البحرین یلتقیان..سخن خداوند متعال  :552پرسش 

شما آقا و موالى من و رحمت و برکات سالم بر ، احمد الحسن ،امام حقبه 

 !خداوند بر شما باد

مَرَجَ ، بسم اهلل الرحمن الرحیم کریم چیست؟ یسؤال من: مقصود از این آیه 

 را دریا دو) فَبيأَیِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَاني * بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا یَبْغيیَاني * الْبَحْرَیْني یَلْتَقيیَاني

 کدام دَر نشوند * پس هم به تا است حجابی رسیدند * میانشان هم به تا راند پیش

 (5) (.کنید؟می انکار را پروردگارتان هاینعمت از یك

را بیان  55 یآیهشدن بسیار زیاد خواهشمندم تفسیر این آیات و علت تکرار 

عروس قرآن  ،سوره دوگانه آمده و به چه علت این یفرمایید؟ و چرا با صیغه

                                                
 .88تا  18 :ص - 5
 .55و  55و  51آیات  ،ی الرحمنسوره -5
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 نامیده شده است؟

 سالم بر شما برای صبرتان و سرای باقی، چه نیکور سرایی است!

 فرستنده: عماد على

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ ال  * الْبَحْرَیْني یَلْتَقيیَانيمَرَجَ .... الرَّحْمَنُفرماید: میخداوند متعال 

 است حجابی رسیدند * میانشان هم به تا راند پیش را دریا دو.... رحمن) یَبْغيیَاني

بَیْنَهُمَا  * مرَجَ الْبَحْرَیْني یَلْتَقيیَاني است که (رحمن)این یعنی:  (دَر نشوند هم به تا

 واى روان کرد که با هم برخورد کنند دو دریا را به گونه) (5)بَرْزَخٌ ال یَبْغيیَاني 

 (.کنندنکه به هم تجاوز حجابی قرار داد میان آن دو 

دروازه ذات الهى است و بیان  ،بیان کردم که رحمانتر در جاهای مختلف پیش 

یا و شهر علم  شوداین دروازه در خلق، با دربي شهر علم متجلَّی میکردم که 

و است  ( حضرت محمدخدای در خلقخلق یا وجه اهلل ) صورت الهوت در

 باشند.می( در خلق)الرحمن الرحیم  او على و فاطمه یدروازه

نیز سرزمین یا باغ وسیع و سرسبز  ،مرج .عظیم کرد یعنى توسعه داد و (مرج)

 باشد.می

                                                
 .55و  51 :الرحمن - 5
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 و دو دریا )البحرین( همان رحمانتر بیان کردم، روشن شد که: از آنچه پیش

ى آنها لؤلؤ و یاز پیوند و رویارو که باشندمی على و فاطمهیا رحیم در خلق 

 .(5)خارج شدند حسن و حسین یعنیمرجان 

بلکه به ، فق  به امور دنیوی اختصاص ندارد اسم رحمانتر بیان کردم که پیشو 

فق  به امور اخروی اختصاص اسم رحیم به همین صورت، و  اولویت داردآن 

را خداوند در اولویت یا برزخ جدا کننده و این اولویت دارد ه به آن بلک ندارد

ذات الهى  یذات الهى )رحیم( و ظاهر دروازه یسبحان در باطن دروازه

به امر )شهر علم(  حضرت محمددر خلق نیز  قرار داده است. )رحمان(

قرار  شهر على یو ظاهر دروازه شهر فاطمه یدروازه باطنبین ، خداوند

است و این محفوظ یعنى اولویت هر کدام براى خودش  (الیبغیان) ود ردا

در  گونه که همان ؛استو آشکار هویدا  ،موضوع براى هر جویاى معرفت

در یاری او ت و خواست و قوَّخداوند به اذن  على است:روایات آمده 

در انتخاب شیعیان  و فاطمه (5)است ترمقدمبه انبیا و مؤمنین در دنیا رسانیدن 

 ترمقدَّم ،در آخرت وندخود و وارد کردن آنها به بهشت با خواست و اذن خدا

                                                
در مورد این سخن  شنیدم ابا عبد اهلل :از یحیى بن سعید قطان نقل شده است که گفت - 5

 علی و فاطمه) :فرمودمى بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ ال يَبْغِيَانِ *مرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ خداوند عز و جلَّ 

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُُّؤْلُؤُ  .دو دریاى عمیق علم هستند که هیچ کدام بر دیگرى برتری ندارند

خصال شیخ  .(باشندمی حسن و حسین( شودمرجان خارج می از آنها مروارید و) وَالْمَرْجَانُ 

 .11ص  :صدوق
ای على، خداوند متعـال بـه صـورت پنهـان انبیـا را را بـا تـو  ) :فرمود به على رسول خدا - 5

 .53ص  5ج  :حلیة االبرار سید هاشم بحرانى .(به صورت آشکار من را با تو یاری فرمود تأیید نمود و
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 .(5)است

                                                
خداوند سبحان به .... ) :در حدیثى طوالنی روایت شده است اهلل حضرت محمداز رسول - 5

ی من فاطمه نگاه کنید، در پیشگاه من به عبادت مشغول فرماید: اى فرشتگان من به بندهاش مىمالئکه

ا باشد و با قلبش به عبادت من آمده است. پس شماست و در حالی که اعضایش از خوف من لرزان می

 .531ص  :امالى شیخ صدوق .(....کنمگیرم که امنیت شیعیان او را از جهنم تضمین مىرا شاهد مى

گفتم: حبیب مـن ای جبرئیـل، .... ) :در حدیثى طوالنی روایت شده است که فرمود اهللاز رسول

زمـین فاطمـه چرا فاطمه در آسمان منصوره و در زمین فاطمه نامیده شد؟ جبرئیـل گفـت: از ایـن رو در 

نامیده شد که شیعیانش را از آتش دوزخ امان داد و دشمنانش از مودت و دوستیي او محروم شدند و در 

رِ اِِ  *يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ  :فرمایدآسمان منصوره نامیده شد چون خداوند عزوجل می بِنَصْْ

 (دهـدبا یاری خدا که هر که را بخواهد یاری می روزی که مؤمنان شادمان شدند *) يَنصُرُ مَن يَشَاءُ

 .211ص  :معانى االخبار .(دارانشیعنى یاری دادن فاطمه به دوست

در حدیثى طـوالنی نقـل شـده اسـت کـه  از رسول خدا از پدرانش از امام جعفر صادق

چشـمانتان را ببندیـد دهد: اى جماعت، سرهاى خود را پایین بیندازید و سپس منادى ندا مى.... ) :فرمود

کنـد در حـالی کـه پیشـاپیش او دهند و فاطمـه عبـور میتا فاطمه عبور کند. پس آنها فرمان را انجام مى

صد هزار فرشته و در سمت چپش به همین تعداد و سمت راست او همین تعـداد فرشـته و از پشـت یك

کنند. هاى خود حمل مىرا بر بال صد هزار فرشته اوسرش نیز همین تعداد فرشته همراه او هستند و یك

نمایند کـه درنـگ نمایـد. بـه او گفتـه هنگامی که به درب بهشت برسد خداوند در قلب ایشان الهام می

گوید: پروردگارا، دوست دارم قدر و منزلتم را در این روز بـه مـن شود: درنگ تو برای چیست؟ مىمى

و ببین چه کسی تو و فرزندانت را دوسـت مـی دارد،  فرماید: ای فاطمه، برگردنشان دهى. و خداوند می

ــر و وارد بهشــت کــن. ــتش را بگی ــد دس ــن محم ــر ب ــام جعف ــود ام ــیعیان و  :فرم ــع، ش ــان جم از می

آلود هاى خـا هاى خـوب را از میـان دانـهکند همان گونـه کـه پرنـده دانـهدارانش را جدا میدوست

رسـند کـه خداونـد در دل ی بهشـت میبـه دروازه دارانشچیند؛ تا اینکه او و شـیعیانش و دوسـتبرمی

شود: چرا توقف نمودید در حالی که بـه کند که توقف کنند. گفته مىدارانش الهام میشیعیان و دوست

مان را خواهیم در این روز، قدر و منزلتگویند پروردگارا، مىشما امر شده بود وارد بهشت شوید؟! مى

برگردید ببینید چه کسی به جهت دوستی با فاطمه به شـما نگـاه کـرد یـا بـه  شود:ببینیم. به آنها گفته می
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 و (بود آب بر او عرش و) (5)وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءي : فرمایدمتعال میخداوند 

 حضرت محمد ،که در متشابهات بیان کردم عرش اعظمطور  همان

 پس حضرت محمد؛ (و فاطمه ی)عل دو دریا استهمان ، آب و(5)باشدمی

به عبارت دیگر، او خود عرش اعظم  عرش اعظم )قرآن( است وی حمل کننده

 باشد.)قرآن( می

ی این سخن درباره گفت: از ابا عبداهللروایت شده است که ود رقى واز دا

دیگران چه ) فرمود: .پرسیدم وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءي خداوند عزوجل 

آن است. باالی گویند عرش بر روى آب بود و خداوند بر مى :گفتم ؟(گویندمى

خداوند را سوار بر ، که چنین خیالی داشته باشدهر گویند. دروغ می)امام فرمود: 

در این و چیزی نموده و او را با صفتی از صفات مخلوقات توصیف نموده است 

                                                                                                          
شما سالمی داد یا مصافحه نمود و یا غیبتی را از شما دور نمود یا جرعه آبی در دوسـتی او بـه شـما داد؛ 

بـه  :جعفر بن محمد که سالم و صلوات خداوند بر او باد فرمـود .دستشان را بگیرید و وارد بهشت نمایید

: دا سوگند در آن روز کسى جز کافران یا منافقان والیت ما بـاقى نخواهـد مانـد، کـه خواهنـد گفـتخ

  َفَلَوْ أَنَّ لَنَا كَْرًَّ  فَنَُُْونَ مِْنَ الْمُْؤْمِنِينَ *وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ  *فَمَا لَنَا مِن شَافِعِين ( و

نیست * کاش بار دیگر به دنیـا بـازگردیم  ای نیست * و ما را دوست مهربانیکننده اکنون ما را شفاعت

گوینـد و دروغ مى :فرمـود ،سپس جعفر بن محمد که صـلوات خداونـد بـر او بـاد .(تا از مؤمنان گردیم

اگر آنها را ) [وَإِنَُّهُمْ لََُاذِبُونَ[وَلَوْ رُدُُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ  :فرمایدهمان گونه که خداوند می

سپس  (.گردند، اینان دروغگویانندبازگردانند باز هم به همان کارها که منعشان کرده بودند بازمیبه دنیا 

شود: از آني خداوند واحد قهار و از آني محمد دهد: امروز کرامت از آني کیست؟ گفته میمنادى ندا می

 .12ص  2ج  :شرح اخبار قاضى نعمان مغربى .(است و على و فاطمه و حسن و حسین
 .3 :هود -5
 .555ص  5چاپ  2ج  :متشابهات -5
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جانم  :گفتم .(تر از او باشدکند، قویمیصورت، باید چیزی که او را حمل 

خود را بر آب  علمو دین خداوند متعال )فرمود:  تبیین فرما.آیه را برایم  ،فدایت

. موجود باشدماه  یاآفتاب  جن، انسان، ،آسمان ،قرار داد، قبل از اینکه زمین

اکنده در پیشگاهش پرخلق را بیافریند آنها را اراده فرمود تا  وندهنگامی که خدا

به سخن درآمد شما کیست؟ اولین کسى که فرمود: پروردگار و به آنها ساخت 

که سالم و صلوات خدا بر ایشان باد، و ائمه  المؤمنین و امیر خدارسول 

علم و دین را بر دوش آنها قرار داد. پس : تو پروردگار ما هستی. گفتند .بودند

من در خلق امینان و من و علم من : اینان حامالن دین فرمودسپس به فرشتگان 

و براى برای خداوند به ربوبیت سپس به بنى آدم فرمود:  .نداولؤهستند و آنها مس

ما اقرار کردیم.  ،به والیت و اطاعت اقرار کنید. گفتند: آرى پروردگارا این افراد

دهیم فرشتگان گفتند: گواهى مى .سپس خداوند به فرشتگان فرمود: گواهى دهید

تر مشر  پیشغافل بودیم یا بگویند پدران ما موضوع ا نگویند ما از این که فرد

هال  ایشان، باطالن دلیل عملکرد آیا ما را به  ؛و ما نسل بعد از آنها هستیمبودند 

 (5).(تأکید شده استمیثاق بر آنها عهد و والیت ما در  ،ودوای دا ؟کنىمى

پس کدام یك از ) (5)رَبِّکُمَا تُکَذِّبَاني فَبيأَیِّ آلَاء اما این سخن خداوند متعال 

خداوند  ها()نعمت آالء:؟!(کنیدهای پروردگارتان را تکذیب مینعمت

تر از تجلَّی کدامین نعمتی بزرگاست و آشکار او و ظاهر سبحان همان نعمت 

                                                
 .525ص  5ج  :کافی -5
 ،12 ،15 ،41 ،43 ،41 ،45 ،45 ،28 ،21 ،24 ،25 ،25 ،58 ،51 ،52 ،55 ،58 ،51 ،52 :الرحمن -5

11، 13، 11، 15، 12، 11، 13، 11، 35، 32، 31، 33. 
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که نعمت بزرگ او ذات الهی )اهلل( در خلق است تا خلق او را بشناسند؟ 

کسى  ،نبودنداینچنین اگر  که ؛قرار دادرا  ذات الهى )الرحمن الرحیم ( یدروازه

را ندارند مگر از سري لطف و معرفت استحقاق شناخت و شناخت و آنها نمیاو را 

وَلَوْال فَضْلُ اهللي عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَکَى مينْکُمْ مينْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَکينَّ  رحمت الهى

 شما بر خدا که رحمتی و فضل اگر و) (5)ی مَنْ یَشَاءُ وَاهللُ سَميیعٌ عَليیمٌ اهللَ یُزَکِّ

 خدا ولی دیدنمی پاکی روی هرگز شما از یك هیچ بود،نمی است داشته ارزانی

از همین رو  (.دانا است و شنوا خداوند و سازدمی پاکیزه بخواهد که را کس هر

با آنها، و باشند می محمد و آل محمد ،ترین نعمت خدا در خلقبزرگ

و على و فاطمه و  محمدچهارده قمر )ماه( شامل آنها  .شودشناخته مى خداوند

خداوند سبحان در های نعمتاینها باشند. می ،و چهارده هالل در مهدیین ائمه

باشند و از همین رو این مرتبه میسى و یك با سبحان و شناخت خداوند توحید 

پرسش انس و جن  ازسى و یك بار تکرار و  فَبيأَیِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَاني آیه

 .(5)شده است و آنها مکلَّف به تأیید و تصدیق ایشان هستند، نه تکذیبشان

                                                
 .55 :نور -5
فَبيأَیِّ  :این سخن خداوند متعال) :فرمود از داوود رقی روایت شده است که ابو عبد اهلل -5

هایی است کنید؟ محمد یا علی را؟ آنها نعمتیعنی کدامین نعمت مرا تکذیب می آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَاني

 .11ص  45ج  :بحار االنوار .(که بر بندگان ارزانی داشتم

ای گروه  آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانيفَبيأَیِّ  :در مناقب ابن شهر آشوب در حدیثی طوالنی آمده است

شیخ علی  -مستدر  سفینه بحار  .(؟را یا محبت فاطمه جن و انس؟ والیت امیر المؤمنین

 .535ص  5ج  :نمازی

 فَاذْکُرُواْ آالء اهللي  :این آیه را قرائت فرمود ابو عبد اهلل :از ابو یوسف بزاز نقل شده است



 .......تفسیر قرآن قائم آل حممد .................... 221

 ثم اورثنا الکتا  الذین اصدفینا...ی آیه :552پرسش 

اصْطَفَیْنَا مينْ عيبَادينَا فَمينْهُمْ ظَاليمٌ  ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکيتَابَ الَّذيینَ تفسیر این آیه چیست؟

 (5)لينَفْسيهي وَمينْهُمْ مُقْتَصيدٌ وَمينْهُمْ سَابيقٌ بيالْخَیْرَاتي بيإيذْني اهللي ذَليكَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبيیرُ

 بعضی دادیم. میراث به بودیم برگزیده که بندگانمان از کسانی به را کتاب سپس)

 در خدا فرمان به بعضی و برگزیدند را میانه راه بعضی و کردند ستم خود بر

 (.بزرگ بخشایش است این و گرفتند؛ پیشی نیك کارهای

 فرستنده: حسن على 

                                                                                                          
 .نه :گفتم (؟های خداوند چیستدانی نعمتآیا می) :و فرمود (یاد آوریدهای خداوند را به نعمت)

 .11ص  45ج  :بحار االنوار .(ترین نعمت خدا بر خلقش است؛ یعنی والیت مااین بزرگ) :فرمود

باشند و می و علی و فاطمه و فرزندانشان از ائمه و مهدیون های خداوند محمدبنابراین نعمت

خداوند متعال فرمان به تأیید و تصدیق و اطاعت از ایشان نموده و از تکذیب و نافرمانی از آنها نهی 

 فرماید.به این مضمون اشاره می امام صادق آید،فرموده است. در حدیثی که در ادامه می

ست که هر جمعه مستحب ا) :فرمایدمی شنیدم ابا عبد اهلل :از حماد بن عثمان نقل شده است

بگو: هیچ نعمتی از  فَبيأَیِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَاني ی الرحمن خوانده شود و هر گاه بگوییشب سوره

 .251ص  18ج  :بحار االنوار .(کنمهای پروردگارم را تکذیب نمینعمت

اقرار نموده است؛ سه بار به  کسی که چنین کند به توحید و نبوَّت و والیت ائمه و مهدیون

شود سی و که می توحید، چهارده بار به نبوَّت و امامت و چهارده بار به هدایت بعد از امام مهدی

باشد. ی الرحمن میدر سوره فَبيأَیِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَاني هاییك مرتبه و این همان تعداد تکرار شدن

ی از آنها را تکذیب نمی کنند قرار ده و ار کسانی که تسلیم ایشان خداوندا، ما را از کسانی که چیز

 هستند. برحمتك یا ارحم الراحمین!
 .25 :فاطر -5
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 :پاسخ

وصلی اهلل علی محمد و آل ،والحمدهلل رب العالمین،بسم اهلل الرحمن الرحیم

 .تسلیماًممحمد االئمة والمهدیین وسلَّ

انتخاب کسی که در اینجا و  و انتخاب کردن، یعنى برگزیدن (اصطفا) :اول

معنی دیگر غیر از برگزیدن نیز  اصطفاباشد. در و متعال می خداى سبحانکند می

و  شودداشتن شخصی که از میان جمع، برگزیده می نهفته است؛ فضیلت و برتری

 . شودمیدیده مصطفى ، های معروف حضرت محمداز همین رو در بین نام

بندگان همه اینکه آنها  ؛انتخاب شدگان وجود داردتوصیفی برای در این آیه 

مالحظه  گردد.که بدون شك فضیلتی بزرگ برای آنها محسوب میخدا هستند 

این است شود داده می که بهترین شهادتى که براى حضرت محمدکنید می

در قرآن یعنی )عبد(  اهلل رسولاسم و این  (خدا یبنده)عبد اهلل( )گویى که مى

 یهدر سور محمدحضرت عظیم در شأن  بزرگ و یبه عنوان مدح و ستایش

 .(5)نجم آمده است

                                                
وَمَا یَنطيقُ عَني الْهَوَى  *مَا ضَلَّ صَاحيبُکُمْ وَمَا غَوَى  *وَالنَّْجمي إيذَا هَوَى  :این سخن خداوند متعال -5

 *ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى  *وَهُوَ بيالْأُفُقي الْأَعْلَى  *ذُو ميرَّةٍ فَاسْتَوَى  *عَلَّمَهُ شَديیدُ الْقُوَى  *إينْ هُوَ إيلَّا وَحْیٌ یُوحَى  *

 أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا یَرَى* فَأَوْحَى إيلَى عَبْديهي مَا أَوْحَى مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى  *فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْني أَوْ أَدْنَى 

مَا زَاغَ  *إيذْ یَغْشَى السِّدْرَةَ مَا یَغْشَى  *عيندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى  *عيندَ سيدْرَةي الْمُنْتَهَى  *وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى  *

قسم به آن ستاره چون فرود آمد * که یار شما نه ) لَقَدْ رَأَى مينْ آیَاتي رَبِّهي الْکُبْرَى *الْبَصَرُ وَمَا طَغَى 

گوید * نیست این سخن جز گمراه شد و نه به راه کج رفته است * و سخن از روی هوی و هوس نمی

ی بس نیرومند تعلیم داده است * صاحب  نیرویی که استیال یافت شود * او را آن فرشتهآنچه وحی می

ان بود * سپس نزدیك شد و بسیار نزدیك شد * تا به قدر دو ی بلند آسم* در حالی که او به کناره
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وارثان کتاب، کسی جز  و کتاب را به ارث بردندشده، سپس این بندگان برگزیده

 باشند.نمیانبیا و اوصیا 

بر نه شود و اطالق میفق  بر نبى یا وصى بینیم که توصیفاتی را میاینجا در  پس 

اند، اینکه آنها برگزیدهآنها بندگان حقیقی خدا هستند و شاهد اینکه  ؛کسی دیگر

باشد؛ آنها خودي خداوند است و کسی هم که آنها را برگزیده است، خداوند می

اند  و کسی هم که به آنها ارث داده است، خداوند سبحان کتاب را به ارث برده

 باشد.می

 :شوندمیه گروه تقسیم آنها به س

خیرات گرفته در پیشى –2گر یا حسابمقتصد  –5ظالم به نفس خود  –5 

 ها(.)نیکی

 باشند.می و آل محمد فق  محمدها، نیکیگرفته در پیشى

 از فرزندان ابراهیمی فرستاده شده ائمهو انبیا و  نوح و ابراهیم ،مقتصد

 هستند. 

هستند؛ چه کسانی که پیش از  انبیا و فرستادگانسایر  ،به نفس خودکننده ظلم

  .(5)بودند و چه از فرزندان ایشان ابراهیم

                                                                                                          
تر * و خدا به بنده خود هر چه باید وحی کند، وحی نمود * دل آنچه را دید دروغ کمان، یا نزدیك

المنتهی *  سدرًکنید؟ * او را دیگر بار هم بدید * نزد بینید با او جدال مینشمرد * آیا در آنچه می

پوشید * چشم خطا زد آن درخت است * وقتی که سدر را چیزی در خود میکه آرامگاه بهشت، ن

 .58تا  5 :نجم (.ای از آیات بزرگ پروردگارش را بدیدنکرد و از حد در نگذشت * هر آینه پاره
و حضـرت  در مورد انطباق ایـن آیـه بـر انبیـا و فرسـتادگان احمدالحسناین سخن سید  -5

 ،بـودمی باشد و اگر سخن فق  در باب فرزنـدان رسـول خـداو اوصیا از عترت طاهره می محمد
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هر دو محور حول شناخت فضـیلت  ،صرف نظر از انبیا و مرسلین ،به عبارت دیگر .داشتتفاوت می

همـان گونـه  ،یعنى شناخت امام و تسلیم شـدن در مقابـل او ؛چرخدو اقرار کامل به آن می اهل بیت

 :آیدکه در روایت بعدی مى

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکيتَابَ در مورد این سخن خداوند عزوجل  از ابا جعفر :از سالم نقل شده است

إيذْني اهللي ذَليكَ هُوَ بيالَّذيینَ اصْطَفَیْنَا مينْ عيبَادينَا فَمينْهُمْ ظَاليٌم لينَفْسيهي وَمينْهُمْ مُقْتَصيدٌ وَمينْهُمْ سَابيقٌ بياْلخَیْرَاتي 

ها( امام است و مقتصد، گیرنده در نیکیسابق بالخیرات )پیشی) :فرمود .سوال نمودم الْفَضْلُ الْکَبيیرُ

 .554ص  5ج  :کافى .(آنکه امام را شناخت و ظالم به نفس خویش، کسی که امام را نشناسد

چرا  ؛خارج نشده است از والیت و اطاعت اهل بیت ،باید توجه داشت که ظالم به نفس خود

 ،وارد بهشت نخواهد شد و از آنجا که این آیه ،از دنیا برود که کسی که بر والیت غیر از اهل بیت

باشند و واضح است که پس جزو اهل بهشت می ،این سه گروه را انتخاب شده توصیف نموده است

ظلم در اینجا به معنى کوتاهى در شناخت یا کوتاهی  .کندخداوند کسی از اهل جهنم را انتخاب نمى

 .باشدمی ،در اطاعت و اقرار و تسلیم شدن

 :آیدمی ،که در این خصوص نقل شده است در ادامه متنی از امام رضا

و برخی از علماى سایر طوایف در مجلس مأمون عباسى صورت  اى بین امام رضادر مناظره

 .ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکيتَابَ الَّذيینَ اصْطَفَیْنَا مينْ عيبَادينَاناى این آیه را به من بگویید مع :مأمون گفت :....گرفت

 ؟گوییدچه می ،ای ابا الحسن :مأمون گفت  .باشدتمام امَّت می ،مقصود خداوند از این آیه :علما گفتند

گویم: خداوند عترت طاهره مىگویند، نیست، بلکه نظر من آن گونه که آنها می) :فرمود امام رضا

 امام رضا ؟!باشد و نه امَّتچگونه مقصود عترت طاهره می :مأمون گفت .(را قصد نموده است

ی آنها در بهشت وارد شوند؛ اما خداوند پس از این بود، باید همهاگر مقصود کل امَّت می) :فرمود

 مُقْتَصيدٌ وَمينْهُمْ سَابيقٌ بيالْخَیْرَاتي بيإيذْني اهللي ذَليكَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبيیرُفَمينْهُمْ ظَاليمٌ لينَفْسيهي وَمينْهُمْ  سخن خود

بعضی بر خود ستم کردند و بعضی راه میانه را برگزیدند و بعضی به فرمان خدا در کارهای نیك پیشی )

جَنََّاتُ  :استهر سه گروه را در بهشت جاى داده و فرموده ( گرفتند؛ و این است بخشایش بزرگ

ی آنها است داخل هایی که جایگاه جاودانهبه بهشت) عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا یُحَلََّوْنَ فيیهَا مينْ أَسَاويرَ مين ذَهَبٍ 

اند از همین رو، وارثان مخت  عترت طاهره گردیده(؛ آرایندشانشوند در آنجا به دستنبدهای زر میمی

 .151ص  :امالى شیخ صدوق .(نه غیر ایشان
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هاى پیشین و انبیا و فرستادگان را با والیت اهل آن گونه که مشخ  است خداوند متعال ملت

همان طور که  ؛را به آن امتحان نمود همان گونه که امَّت محمد ،و اقرار به آن امتحان نمود بیت

 :نقل شده است در روایت آتی از امیر المؤمنین

الَّذيی هُمْ فيیهي  *عَني النَّبَأي الْعَظيیمي  *عَمَّ یَتَسَاءَلُوَن ی آیهاز ابو الحسن امام رضار در خصوص 

روایت شده  (کنندپرسند؟ * از آن خبر بزرگ * که در آن اختالف میاز چه چیز می) مُخْتَليفُونَ 

تر بزرگاى تر از من و آیهفرمود: به خدا سوگند، خبرى عظیم امیر المؤمنین على) :است که فرمود

هایشان عرضه نمود و هاى پیشین با وجود اختالف زباناز من نزد خدا نیست. خداوند فضل مرا بر امت

 .151ص  1ج  :مستدر  سفینه بحار شیخ نمازى .(به فضل من اقرار نکردند

 ای که برخی انبیا نسبت به برخی دیگر داشتند بر حسب اقرار آنها به فضل و برتی محمدبرتری

به جهت عظم آنها  حتی انبیای اولو العزم .شان بوده استهر کدام مطابق با وضعیت حمدو آل م

همان طور که در  ؛اندتوصیف شده ،با این صفت در اقرار به فضیلت و برتری محمد و آل محمد

 :روایت بعدی آمده است

آدَمَ مينْ قَبْلُ فَنَسيیَ وَ لَمْ وَ لَقَدْ عَهيدْنا إيلی در خصوص این سخن خداوند متعال  از ابو جعفر

 (قدم نیافتیمو ما پیش از این با آدم پیمان بستیم ولی فراموش کرد و او را استوار و ثابت) نَجيدْ لَهُ عَزْماً

بود که فراموش  ی بعد از اوو ائمه عهد ما بر او نسبت به محمد) :روایت شده است که فرمود

آنها چنین هستند، نداشت و اولو العزم فق  به این جهت اولو العزم  کرد و عزم و استواری در اینکه

و روش و سیرت او را  و مهدى و اوصیای بعد از او نامیده شدند که خداوند عهد محمد

 .451ص  5ج  :کافى .(شان را در این خصوص و اقرار به آن جمع نمودگرفت و تمام عزم و تالش

پس  ؛باشدمی ی مراتب انبیا و مرسلین و ائمهدر اینجا درباره احمدالحسنپس سخن سید

چرا که در اقرار به خداوند متعال و  ؛باشندمی و آل محمد محمد ،هاگیرنده در نیکیپیشی

آیا من ) ألَستُ بيربِّکُماجابت ندای او وقتى تمامی مخلوقات را در عالم ذر مورد خطاب قرار داد که 

باشند و می رو امامان از انبیا و مرسلینمقتصد یا میانه .از سایرین پیشی گرفتند ؟(ستمپروردگار شما نی

بینیم از همین رو است که می ؛ای است که ظالمان )به معنی خاصی( به آن نایل نخواهند شداین مرتبه

شود که این گونه پاسخ داده می  ،کنداز امامت در نسل و فرزندان خود سوال می وقتی ابراهیم

وَإيذي ابْتََلى إيبَْراهيیمَ رَبَُّهُ بيکَليمَاتٍ فَأَتَمََّهُنََّ قَالَ إينيَّی  :فرمایدخداوند متعال می .رسندظالمان به آن نمی
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وَإيذي ابْتَلَى إيبْرَاهيیمَ رَبَُّهُ بيکَليمَاتٍ فَأَتَمََّهُنََّ قَالَ إينيَّی  :فرمایدمیخداوند متعال 

چون  و) (5)یَنَالُ عَهْديی الظََّاليميینَجَاعيلُكَ ليلنََّاسي إيمَاماً قَالَ وَمين ذُريَّیََّتيی قَالَ الَ 

 به تمامی به را کارها آن ابراهیم و بیازمود چند کاری به را او ابراهیم پروردگار

 را فرزندانم: گفت گردانیدم. مردم پیشوای را تو من: گفت خدا رسانید، انجام

 .(دربرنگیرد را کارانستم من پیمان: گفت هم؟

بلکه تقصیر و باشد نمیمعصیت گناه و  ،انبیا و ظلم انبیایعنى ظالمان از میان 

اگر   باشد؛می ،به امامت رسیده یدر مقایسه با انبیاوظایف کوتاهى در انجام 

ی انجام تکلیف شود، نحوه و به حضرت محمد یونسانجام یك کار به 

دهد، انجام می به مانند آن گونه که حضرت محمد ی یونسوظیفه

ظلم به خودش  یونسسوی از انجام وظیفه کوتاهى در این  د.نخواهد بو

شود که جزو انبیای به امامت رسیده از شود، و همین باعث میمحسوب می

شود که در سطح قرار نگیرد و همچنین باعث می فرزندان حضرت ابراهیم

 (5).قرار نگیرد حضرت محمد

                                                                                                          
پروردگار ابراهیم او را به  و چون) جَاعيلُكَ ليلنََّاسي إيمَاماً قَالَ وَمين ذُريَّیََّتيی قَالَ الَ یَنَالُ عَهْديی الظََّاليميینَ 

کاری چند بیازمود و ابراهیم آن کارها را به تمامی به انجام رسانید، خدا گفت: من تو را پیشوای مردم 

 ،کننده بر خویشتنو ظلم( کاران را دربرنگیردگردانیدم. گفت: فرزندانم را هم؟ گفت: پیمان من ستم

 ،شودکسانی که در چیزی که گناه و معصیت محسوب نمی ؛باشندمی سایر انبیا و فرستادگان

دهد و از همان گونه که خداوند خبر می ؛ها در بهشت جای دارندی این گروههر سه .اندکوتاهی داشته

 .یعنی کسانی که خداوند براى امامت یا رسالت یا نبوَّت برگزیده است ؛برگزیدگان هستند
 .554 :بقره -5
ها خداوند والیت مرا بر اهل آسمان) :فرمود امیر مؤمنان :یت شده استی عرنى روااز حبه -5
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آیه هستید، کتاب  تری در خصوص ایندر صورتی که مایل به تفصیالت بیش

 (5).متشابهات را مطالعه نمایید

ــه :551پرســش  ــدی ی آی ــین ی ــدموا ب ــوا ال تق ــذین آمن ــا ال ــا أیه ی

 ...اهلل

یا أَیَهَا الَّذيینَ آمَنُوا لَا  حجرات چیست؟ یکریمه از سوره یتفسیر این آیه

 ایمان که کسانی ای) اهللَ سَميیعٌ عَليیمٌ  تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیي اهللي وَرَسُوليهي وَاتَّقُوا اهللَ إينَّ

 و شنوا که خدا خدا بترسید، از و مگیرید پیشی بر پیامبرش و خدا بر اید،آورده

 (.دانا است

 رغد  امَّ :فرستنده

                                                                                                          
منکر شد؛ پس  اى منکر شدند. یونساى اقرار کردند و عدهو بر اهل زمین عرضه نمود؛ عده

ص  5ج  :سید هاشم بحرانى -مدینة المعاجز  .(خداوند او را در شکم ماهی زندانى کرد تا اقرار نمود

21. 

دانی داستان ایوب و آیا می.... ) :گویی با سلمان محمدی به او فرموددر گفت امیر المؤمنان

 .تر است و شما اى امیر مؤمنانخداوند آگاه :سلمان گفت .(؟نعمت خداوند بر او چه بود علت تغییر

وقتى حقیقت من براى ایوب گفته شد، ایوب در پادشاهی من شك کرد و به گریه افتاد و ) :فرمود

ن سخنی بزرگ و امرى است بس عظیم! خداوند فرمود: اى ایوب، آیا تو در تصویرى که من گفت: ای

نمایم، تردید داری؟! من آدم را آزمودم، ولی او را بخشیدم و با تسلیم شدنش به به تو ارایه می

گویى: سخنی بزرگ و امرى است بس عظیم؟! به عزتم المؤمنین از او درگذشتم و حال تو مى امیر

المؤمنین به سوی من توبه کنی.  چشانم تا اینکه در اطاعت از امیرسوگند، تو را آنچنان عذابى می

 .25ص  5ج  :سید هاشم بحرانى -مدینة المعاجز  .()سپس او از طریق من به سعادت رسید
 .و صفحات بعد از آن 58ص  5چاپ  4ج  :متشابهات -5
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 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

یا أَیَهَا الَّذيینَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیي اهللي وَرَسُوليهي سخن خداوند متعال: 

بر  و خدا بر اید،آورده ایمان که کسانی ای) (5)وَاتَّقُوا اهللَ إينَّ اهللَ سَميیعٌ عَليیمٌ 

فرمان یعنى از  ؛(دانا است و شنوا که خدا خدا بترسید، از و مگیرید پیشی پیامبرش

به با وصیَّتش  اهللرسولکه فرمانی همان  ؛پیروی کنیدمتعال  خداوند سبحان و

یعنی دوازده امام  شما را به اطاعت از اولو االمر آل محمدآن با د و یشما رسان

و دوازده مهدی، سفارش کرد و نظرات و هواهای خود را بر فرمان خداوند 

پیروان از خدا بترسید و مطیع امر او باشید و از  سبحان و متعال مقدَّم ندارید؛

در  وند سبحانخدادستور که از کسی نباشید؛ که لعنت خدا بر او باد، ابلیس 

ی خداوند قرار داد و خود را مقدَّم بر خلیفهو سرپیچی نمود  اشاطاعت از خلیفه

 د.بر او سجده نکرد و شما را به انحراف و گمراهی از صراط مستقیم وعده دا

ـــد متعـــال :551پرســـش  ـــد اهلل لیـــذهب عـــنکم  :ســـخن خداون امنـــا یری

 ...الرجس

السالم علیکم و رحمة اهلل و  ،الحسناحمدسید  .بسم اهلل الرحمن الرحیم

                                                
 .5 :حجرات -5
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 برکاته.

کند که من حیران میمطرح برای من اشکاالت را برخی  وی دارم سنَّ یدوست

نَّمَا یُريیدُ اهللُ ليیُذْهيبَ عَنکُمُ إيمانم؛ در خصوص این سخن خداوند متعال که می

 از را پلیدی خواهدمی خدا بیت، اهل ای) الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتي وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهيیراً 

 (.گرداند پا  باید، که چنان را شما و دور کند شما

ملزم شدن به آیا  ،؟ و اگر چنین باشدوجود داردتکوینى  یآیا در اینجا اراده

 یا امام صادق امام باقراین خصوص در آید؟ ی جبر پیش میمقوله

عصمت به معنی  ،از شك   شدنآیا پااند؛ تفسیر فرمودهرا به شك  «رجس»

 ؟ باشدمی

 شیما حسن على :فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

االئمة والمهدیین وصلی اهلل علی محمد و آل محمد  ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

 شمتعال است که در موردسبحان و و خواست خداوند  هارادآری، این 

 بخواهد چون) (5)إينَّمَا أَمْرُهُ إيذَا أَرَادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ: فرمایدمی

 موجود پس شو، موجود: گویدمی که است این فرمانش بیافریند، را چیزی

نَّمَا یُريیدُ اهللُ ليیُذْهيبَ عَنکُمُ إياما تحقق این خواست الهى در این آیه  ؛(شودمی

                                                
 .85 :یس -5
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 را پلیدی خواهدمی خدا بیت، اهل ای) (5)الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتي وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهيیراً 

قهر و اجبار بر  یبه وسیله (گرداند پا  باید، که چنان را شما و دور کند شما از

خال  اطاعت و تر  معصیت نیست بلکه با کشف حقایق بر آنها پس از 

تمسَّك با عصمت آنها پس از  باشد؛وند سبحان و متعال میبراى خداشدنشان 

حقیقت دنیا را براى انسانى خداوند اگر  که متعال؛به خداوند سبحان و جستن 

ای از سگان برایش به که گلهد اى ببینالشه کشف کند و انسان دنیا را همانند

 بدون گوشت خوکی در دست یكرا همچون استخوان  و آنخیزند رقابت برمی

دیگر تا مثالى هم این  ؟!!روى آوردآن به  دتوانچگونه می (5)جزامی ببیندفرد 

 ییاگر فرد نابینا»عصمت و معنای آن را برای شما توضیخ دهد:  دبتوانشاید 

. باید از فرد بینایى کمك بگیرد ،راهى عبور کندهای به سالمت از لغزشبخواهد 

الجرم باید این فرد نابینا تسلیم فرد بینا و به او معتصم شود، تا از عصمت بینا 

کمك گیرد و فرد بینا او را کمك کند تا به سالمت از راه، عبور کند. در این 

دهنده شود و بینا عصمتنا معصوم میشود؛ پس نابیمثال، نابینا، معتصم به بینا می

هستند که از خداوند یاری و کمك  انبیا و اوصیا کسانی«. گرددبه نابینا می

طلبند تا دست آنها را بگیرد و به سرای امن رهنمون سازد؛ آنها کسانی هستند می

و اگر  (2)کنند تا آنان را معصوم بداردکه دستان خود را به سوی خداوند دراز می

                                                
 .22ی بخشی از آیه :احزاب -5
به خدا سوگند که این دنیاى شما در نظر من از استخوان خـوکی کـه » :فرمایدمی  امام على -5

 .15ص  4ج  :نهج البالغه .«تر استارزشدر دست یك جذامی قرار گرفته باشد، بى
در امام از ما باید معصـوم باشـد و عصـمت » :روایت شده است که فرمود  از على بن حسین -2

اى  :به ایشان گفته شد .«ظاهر خلقت نیست که شناخته شود؛ از همین رو معصوم باید وصیَّت داشته باشد
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را انجام دهد و به  اندانجام دادهآنها در مشرق یا مغرب زمین آنچه ای دهبن

را نگاه خواهد داشت )معصوم خواهد نمود(؛ خداوند او گردد، معتصم  وندخدا

هایشان به و دراز کردن دستمتعال  وندخداپناه جستن به ولى بیشتر مردم در 

را به طور واضح و آشکار کنند که راه کنند و حتی ادعا میمیکوتاهى سوی او 

ی بینند! در حالی که دست خداوند متعال همیشه و به سوی همهشناسند و میمی

گونه قرابت و هیچ مردم کشیده شده است و بین او و هیچ یك از مردم،

ی خویشاوندی وجود ندارد بلکه او خالق ایشان است ولی دست مردم با اراده

 (5).ستخودشان از درگاه الهی بسته شده ا

                                                                                                          
کسی که به ریسـمان خـدا چنـگ زده و اسـت، » :فرمود ؟معناى معصوم چیست   فرزند رسول خدا

آن هدایت ریسمان خداوند همان قرآن است و آن دو تا قیامت از هم جدا نخواهند شد؛ امام به سوى قر

إينََّ هَـذَا الْقُرْآنَ یيهْـديی : فرمایدکند و قرآن به سوى امام، و این سخن خداوند عزوجل است که میمى

ص  15ج  :بحـار االنـوار .(«نمایدها راه میترین آیینبه درستی که این قرآن به درست) ليلََّتيی هيیَ أَقْوَمُ

514. 

امـام بایـد معصـوم »این سخن شما که  :به هشام بن حکم گفتم :از حسین بن اشقر روایت شده است

معصوم کسـی » :فرمود .پرسش نمودم این موضوع را از ابا عبد اهلل :گفت ؟دهدچه معنایی می« باشد

إينََّ : فرمایـدها منع شده باشد، که خداونـد تبـار  و تعـالی میاست که توس  خداوند از تمامی حرام

بحـار  .(«نمایدها راه میترین آیینبه درستی که این قرآن به درست) یيهْديی ليلََّتيی هيیَ أَقْوَمُهَـذَا الْقُرْآنَ 

 .514ص  15ج  :االنوار
اگر بنده به خدا نزدیك شود، خداوند به او نزدیك خواهد شد. هر » :فرمایدمی  رسول خدا -5

شود و هر کس ذراعى بـه او نزدیـك مىکس وجبى به او نزدیك شود خداوند یك ذراع به او نزدیك 

زنان به سـوى خـدا بـرود، شود و هر کس قدمی قامت دو دست به او نزدیك مىشود، خداوند به اندازه

خداوند به صورت هَروله به سوى او خواهد آمد و هـر کـس خـدا را در جمعـى یـاد کنـد، خداونـد در 

گوید، خداوند او را در مقامی بلنـدتر شـکر  تر او را یاد خواهد کرد و هر کس او را شکرجمعى شریف
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 ...یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسولی آیه :551پرسش 

السالم علیکم و رحمة اهلل و  ،الحسناحمدسید  .بسم اهلل الرحمن الرحیم

 برکاته.

کند که من حیران میمطرح برای من اشکاالت را برخی  وی دارم سنَّ یدوست

یَا أَیَهَا الَّذيینَ آمَنُواْ أَطيیعُواْ اهللَ مانم؛ در خصوص این سخن خداوند متعال که می

وَأَطيیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْليی األَمْري مينکُمْ فَإين تَنَازَعْتُمْ فيی شَیْءٍ فَرُدَوهُ إيلَى اهللي وَالرَّسُولي 

 که کسانی ای)  وَالْیَوْمي اآلخيري ذَليكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْويیالًإين کُنتُمْ تُؤْمينُونَ بياهللي

 و برید لواالمرتان فرمانوا و رسول از و کنید اطاعت خدا از اید،آورده ایمان

 و خدا به دارید، ایمان قیامت روز و خدا به اگر کردید، اختالف امری در چون

اگر معصومى  .(دارد بهتر سرانجامی و شما است خیر این، در کنید رجوع پیامبر

 ؟را فرمان نداده استاالمر  وچرا رجوع به اولدارد وجود 

 شیما حسن على :فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

وَإيذَا فرماید: خداوند متعال مى ،سورهچند آیه بعد از این آیه در همین  -5

                                                                                                          
گشـاید تـا آنچـه از اى خیرى اراده فرماید، چشمان قلـبش را مىخواهد کرد، که اگر خداوند براى بنده

 .513ص  1ج  :مستدر  الوسایل میرزاى نورى .«چشمانش به دور بود است را مشاهده کند
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جَاءَهُمْ أَمْرٌ مينَ الْأَمْني أَوي الْخَوْفي أَذَاعُوا بيهي وَلَوْ رَدَوهُ إيلَى الرَّسُولي وَإيلَى أُوليی الْأَمْري 

تُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ مينْهُمْ لَعَليمَهُ الَّذيینَ یَسْتَنْبيطُونَهُ مينْهُمْ وَلَوْال فَضْلُ اهللي عَلَیْکُمْ وَرَحْمَ

 جا همه در را آن رسد، آنها به ترس چه و ایمنی چه خبری، چون و) (5)إيلَّا قَليیالً

 کردند،می رجوع االمرشان لووا و پیامبر به آن در اگر آنکه حال و کنندمی فاش

 اندکی، جز نبود، خدا رحمت و فضل اگر و یافتنددرمی آنان از را امر حقیقت

به  رجوعفرمان به در این آیه خداوند متعال  .(کردیدمی پیروی شیطان از همگان

برای کسی که گوش شنوا دارد و از شاهدان باشد، و داده است  اولى االمر

 همین کافی است.

؛ چرا که یعنی بعد از او، مراجعه به ایشان خدابه رسول  همراجع -5

هستند و در غیر این صورت، با وفات رسول ی همان دعوت الهی آنها، ادامه

حکم  اتی به او رجوع شود تا بهمنازع هنگامکه در  اگر حاکمی نباشد خدا

فَإين تَنَازَعْتُمْ فيی شَیْءٍ فَرُدَوهُ إيلَى اهللي مُرد: ، این آیه نیز میخدا عمل کند

 چون و) (5)ري ذَليكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْويیالً وَالرَّسُولي إين کُنتُمْ تُؤْمينُونَ بياهللي وَالْیَوْمي اآلخي

 پیامبر و خدا به دارید، ایمان قیامت روز و خدا به اگر کردید، اختالف امری در

در این صورت،  ؛(دارد بهتر سرانجامی و شما است خیر این، در کنید رجوع

 د.یگردمنتفى مىنیز سبحان  وندمراجعه به رسول و خدا

 ؛به دور است که بندگان خود را گمراه کند وندی بسیخداساحت از  -2

رجوع شخصی را برای  ،هنگام منازعه ای از زمان،برههچگونه ممکن است در 
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کننده  هدایتآنها را بدون  ،در میان آنها قرار دهد و در زمان دیگریکردن به او 

 و اگر بگویند بعد از !عدل الهى است؟از نظر آنها، این آیا رها کند؟! 

سری فرو قطعاً در عناد و خیرهکنیم به قرآن و سنت او مراجعه مى اهللرسول

پس  ؟!تى وجود نداشتو سنَّنازل نشده قرآن  ،آیا قبل از نزول این آیه اند؛رفته

بلکه براى هر ! ؟صرفاً اکتفا به مراجعه به این دو ننموده استچرا خداى سبحان 

وجود دارد که  ونداز جانب خدا یحکمرخدادی، و براى هر سخنی اى حادثه

خداوند که  ینیئمه و مهدیا یعنی آل محمد ازاالمر  وو اول خدارسول 

 بگویند بعد از محمدیا شاید دانند. را مى آن امر به اطاعت از آنها کرده است

هیچ نزاعى بعد از دیگر ست کامل شد و ا که نزد آنهانبوی دین با قرآن و سنت 

 وجود ندارد!او 

برم که ها سال گذشته نمیشان در احکام الهى در صدهاین آنها را به نزاعم

پیشوایان و حتی کند، مى ش، حالل و دیگری حرامی واحد را یکیلهیك مسئ

تکفیر  ،قرآنی مخلوق بودن و شناخته شدهمعروف  یلهئآنها همدیگر را در مس

 ؛ست را مطرح کنما آنهاگیر خواهم مصیبتى که امروز گریبانولى مى کردند؛می

جایز بودنش را به شه یسال که عادادن به فرد بزرگ مصیبت حالل دانستن شیر

نسبت داد؛ در حالی که چنین فسادی از رسول خدا که  خدارسول دروغ به 

صلوات و سالم پروردگارم بر او وخاندانش باد، بسی به دور است؛ فسادی که 

به وی نسبت داد و تنها کسی که به آن عمل عایشه دختر ابو بکر آن را به دروغ 

و زن  ل زن نوحثَو هنگامی که خداوند مَ کرد، حفصه دختر عمر بود

این مثل آنها را از هیچ کاری باز نداشت و جز طغیان  ،را برای آنها آورد لوط
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وَامْرَأَتَ ضَرَبَ اهللُ مَثاَلً ليلَّذيینَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ و سرکشی به آن دو نیفزود: 

لُوطٍ کَانَتَا تَحْتَ عَبْدَیْني مينْ عيبَادينَا صَاليحَیْني فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ یُغْنيیَا عَنْهُمَا مينَ اهللي شَیْئاً 

 را لوط زن و نوح زن مَثَل کافران برای خدا) (5)وَقيیلَ ادْخُال النَّارَ مَعَ الدَّاخيليینَ 

 خیانت دو آن به و بودند ما صالح بندگان از تن دو نکاح در دو هر که آوردمی

به آن  در مقابل خداوند باز دارند و خود زنان نتوانستند چیزی از آنها و ورزیدند

آنها این بزرگ این است که  یو فاجعه( درآیید آتش به دیگران با: شد دو گفته

 اند.دانند و بخاری و مسلم نیز آن را روایت کردهحدیث را صحیح می

حدیث دانشگاه ی دایرهاخیراً رئیس  که کنممصیبت را براى شما نقل مىاین 

 سال را صادر نموده است:شیر دادن بزرگمصر جواز  االزهري

اصول  یحدیث در دانشکدهی دایرهدکتر عزت عطیه رئیس آنجا که »

کارمند با همکار مرد در اتاقی زن اگر دانشگاه االزهر فتوا داد که دیني 

ی یکی از آن دو دري اتاق بتواند باز شود، زن که فق  به واسطهبسته باشند 

تواند به همکارش شیر دهد تا هنگام خلوت کردن با او حرامی حاصل می

 «.نشود

سال شیر دادن به بزرگکه کند میالعربیه تأکید ی به شبکهعطیه دکتر »

. هد شدازدواج نخوامانع از  لیخلوت را مباح کند و تا باید پنج بار باشد

آن مرد در حضور حجاب خود را تواند میآن زن  در این صورت،

اینکه این سازد به شرط برهنه را کنار بگذارد و موى سرش همکارش 

ثبت گردد و در قرارداد ذکر شود که موضوع به طور رسمی و مکتوب 
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 را شیر داد. مرد ، فالنفالن زن

ملت »مجلس  فراکسیونعضو یك العربیه ی های شبکهنوشتپیدر 

این بود وجود دارد که در این موضوع ی منفی نکتهگفت: « پشت سر خدا

 کهآن مطالعه نشد ی درباره یكصورت علمى و آکادمه گاه بکه هیچ

تبلیغات ولى در مورد آن  کردله فرق میمسئ صورت گرفته بود،اگر 

که گویی کسانی وجود دارند صورت گرفت که  آمیزیتمسخر

 .گسترش دهندبین مردم فحشا را خواهند مى

باالترین که اسالمی تحقیقات مجمع پیشین عسکر وکیل سید اما شیخ 

جماعت اخوان نایب رئیس االزهر است و دانشگاه هیئت علمی فقهی در 

خارج از را  این موضوع را رد کرد و آنباشد، میالمسلمین در مجلس 

توان از خاص نمی اینکه برای یك حالتو  اجماع علمای عامَّه دانست

آن را باعث تقاضای منع آن را نمود؛ چرا که و  قیاس استفاده کرد

 .دانستمیرذایل و فساد در بین مسلمین گسترش 

با عنوان )الوطنی الیوم(  ی وطن امروزروزنامهدر دکتر عزت عطیه 

گوی حزب حاکم که اکثریت اعضای مجلس را در اختیار دارند، سخن

راه حلی برای مشکل خلوت سال، ر دادن به بزرگشی» کند:تصریح می

حمایت از ناموس و شرف مردم از مقاصد چرا که  ؛زن و مرد استکردن 

گذاری شده بسیاری از احکام با همین هدف پایهاصلی شریعت است و 

با تأکید بر این مطلب که این شیر دادن به طور رسمی، مکتوب شود  است.

را شیر داد و خدا را گواه مرد ، فالن ن زنفالکه قید گردد و در قرارداد 
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و بعدها این مطلب را در « دهیمنیز بر آن گواهی میو ما گیریم می

 ی فرهنگی نیل، تکرار نمود.ای در شبکهبرنامه

اهلل بن عمر  اش سالم بن عبداضافه نمود که سیده حفصه برادر زادهوی 

تا بتواند در شیر بخورد شه یشه فرستاد که از خواهر عایعابه حضور را 

و خواهر شیر خورد شه یاز خواهر عاسالم سه بار  باشد؛ کهخلوت با او 

بر شه یعابنابراین سیده  ؛شد و پنج بار به اتمام نرسیدخسته و رنجور شه یعا

 «.قبل از انجام این عمل، مُردو او او وارد نشد 

/  1ن فتوا در ماه در مورد ایجمعی های رسانهای از چیزی بود که گوشهاین 

های توانید در خصوص این فتوی در شبکهمیو میالدی اعالم شد  5553

 رسانی و اینترنت به تحقیق بپردازید.اطالع

، دقت گویدمیاسالمی تحقیقات مجمع پیشین عسکر وکیل سید به آنچه شیخ 

د رذایل و فساگسترش آن را باعث تقاضای منع آن را نمود؛ چرا که : ».... کنید

فساد و باعث گسترش متوجه نیست که آنچه گویی «. در بین مسلمین دانست

به دروغ به رسول را  آنکسی که در صحیح مسلم و بخاری آمده و است، رذایل 

تواند بگوید آنچه در اما آیا این شیخ میباشد. میشه یعانسبت داده،  خدا

بکر و حفصه دختر وشه دختر ابیتوس  عاروایت شده و صحیح مسلم و بخاری 

 باشد؟!بین مسلمانان میفساد و رذایل اجرا شده است، باعث گسترش عمر 

را یك  آنها آن ولی دانمرا مصیبت می من آن است.مصیبت به هر حال، این 

این باید رجوع کنند؟ مورد به چه کسی این در  حال مورد اختالف؛ یمسئله

اگر بگوید به خدا  !قوم را برطرف نمایدنزاع تا شاید فتوا دهد به آنها ی خواهر سنَّ
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در بین مردم نه پیغمبری خواهد بود، چرا که قرآن منظورش  ،کنیممراجعت می

یعنی سنت رسول  خداو اگر بگوید به رسول  ای،و نه وصیوجود دارد 

اند با این گفته که مسلم و بخاری روایت کرده خدایا حدیث رسول  خدا

ی اصول دین دانشگاه ی حدیث دانشکدهعطیه رئیس دایرهفتوای دکتر عزت 

چیزی در جهت منع شیر دادن در قرآن است؛ چرا که مردم را تأیید کرده االزهر 

اند و در صحیح مسلم و بخاری یافتهاند و حتی جواز آن را سال پیدا نکردهبزرگ

عمل ین دروغبه این حدیث دختر عمر و حفصه بکر دختر ابوشه یکه عااند دیده

 (5).اندهکرد

کنند تا این مردمی که با رجوع به مجلس مصر با یکدیگر مشورت می

کنم میبرگردد خواهش  شبر عطیه فشار بیاورند تا از فتوایشان حل شود یا نزاع

 در فتوا دادنشان عجله کنند که باالخره به چه کسی باید رجوع کنند؟!!

را مطرح این خواهر سنی هستم که این گونه اشکاالت پاسخ من منتظر 

اگر واقعاً طالب حق و حقیقت است، در پاسخش انصاف و خواهش دارم کند می

 اندازم:به ابوذر می به خرج دهد و او را به یاد این سخن رسول خدا

حق را ای ابوذر، »فرمود: به من  خداگفت: حبیبم رسول غفاری ابوذر 

  .«فتم و هیچ دوستی را برایم باقی نگذاشتمن حق را گ ؛بگو

این سخن در مورد  : از ابا جعفرروایت شده استاز بُرید عجلی  -4

إينَّ اهللَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدَوا الْأَماناتي إيلى أَهْليها وَ إيذا خداوند عزوجل سوال کردم: 

                                                
 از انتشارات انصار امام مهدی« سالبدعت شیر دادن به بزرگ»پاسخ علیه این بدعت در کتاب  -5

 توانید به آن مراجعه نماییدمی ؛به تفصیل داده شده است. 
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 که دهدمی فرمان شما به خداوند) حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسي أَنْ تَحْکُُموا بيالْعَدْلي 

 به نشینید داوری به مردم میان در چون و بازگردانید صاحبانشان به را هاامانت

باید که امام پیشین  هستیمما منظور، » فرمود: ایشان (.کنید داوری عدل

به و چون میان مردم » تحویل دهدها و علم و سالح را به امام بعد از خود کتاب

سپس  .ستا شما اندستدر یعنی به آنچه « به عدالت حکم کنیدداوری نشینید 

اید! خدا را اطاعت که ایمان آورده کسانیای » :فرمایدمیخدای تعالی به مردم 

 این مخصوص ما است،« کنید و رسول و والیان امر از خودتان را اطاعت کنید

و چون از »است ما امر فرموده ن را تا روز قیامت به اطاعت از امؤمن یخدا همه

ارجاع اولو االمرتان امری ترسیدید، آن را به خدا و رسول و  نزاع و اختالف در

چگونه ممکن است خدای عزوجل به اطاعت و این گونه نازل شده است  «دهید

آنها را بر کنار  هایشان،نزاع و اختالفدر  در حالی کهوالیان امر فرمان دهد از 

نیست که ارجاع دادن باید به مأمورینی باشد که در موردشان  جز این؟!! دارد

در  (5).««خدا را اطاعت کنید و رسول خدا را و اولو االمرتان را» گفته شده است

بیانی بر شأن نزول این آیه از سوی خداوند سبحان و متعال وجود  ،این روایت

 دارد.
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.. و هو .اال هوهو اهلل الذی ال اله سخن خداوند متعال  :551 پرسش

 العزیز احلکیم

هُوَ اهللُ الَّذيی لَا إيلَهَ إيلَّا هُوَ عَاليمُ  فرماید:حشر خداوند متعال می یدر سوره

هُوَ اهللُ الَّذيی لَا إيلَهَ إيلَّا هُوَ الْمَليكُ الْقُدَوسُ  *الْغَیْبي وَالشَّهَادَةي هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحيیمُ 

هُوَ اهللُ  *السَّلَامُ الْمُؤْمينُ الْمُهَیْمينُ الْعَزيیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحَانَ اهللي عَمَّا یُشْريکُونَ 

حُ لَهُ مَا فيی السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضي وَهُوَ الْحُسْنَى یُسَبِّ الْخَاليقُ الْبَاريئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ

 و نهان دانای نیست، او جز خدایی هیچ یگانه، خدایی او است) (5)الْعَزيیزُ الْحَکيیمُ 

 دیگری خدای هیچ که یگانه خدای است * او است مهربان و بخشاینده و آشکار

 بخش ایمنی است، عیب هر از عاری ، است پا  است، روافرمان نیست، او جز

 چه هر از و بزرگوار، و است جبروت با است، پیروزمند است، نگهبان است،

 است، آفریدگار که خدایی است * او است منزَّه دهندقرار می شریك او برای

 زمین و هاآسمان در چه هر او است، آني از نیکو هایاسم است، بخشصورت

 (.است حکیم و پیروزمند او و هستند او گویتسبیح است

 تفسیر این آیات کریم چیست؟   :5 والس

تا چهارده  ،کریم یدر این سه آیه وندخدانیکوی سما ها یا اَنام :5 والس

 ها با چهارده معصوم چیست؟ این نامی باشد. رابطهمی

 ؟ باشدمی ندر معصومیخداوند ها انعکاس صفات آیا این نام :2 والس

 ابراهیم رغیل  :فرستنده
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 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

ُهُوَ اهللُ الَّذيی لَا إيلَهَ إيلَّا هُوَ عَاليمُ الْغَیْبي وَالشَّهَادَةي هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحيیم (او است 

 و بخشاینده و آشکار و نهان دانای نیست، او جز خدایی هیچ یگانه، خدایی

 (.است مهربان

 ُهُوَ اهللُ الَّذيی لَا إيلَهَ إيلَّا هُوَ الْمَليكُ الْقُدَوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمينُ الْمُهَیْمينُ الْعَزيیز

 خدای هیچ که یگانه خدای او است) الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحَانَ اهللي عَمَّا یُشْريکُونَ

 ایمنی است، عیب هر از عاری ، است پا  است، روافرمان نیست، او جز دیگری

 هر از و بزرگوار، و است جبروت با است، پیروزمند است، نگهبان است، بخش

 (.است منزه دهندقرار می شریك او برای چه

 یُسَبِّحُ لَهُ مَا فيی السَّمَاوَاتي هُوَ اهللُ الْخَاليقُ الْبَاريئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى

 بخشصورت است، آفریدگار که خدایی او است) وَالْأَرْضي وَهُوَ الْعَزيیزُ الْحَکيیمُ

 گویتسبیح است زمین و هاآسمان در چه هر او است، آني از نیکو هایاسم است،

 (.است حکیم و پیروزمند او و هستند او

متعال است و هر سبحان و خداوند صفتی برای  ،بدانیم که الوهیتباید  :اول

باشد. خداوند متعال میمشر  ای، مرتبهدر  ،را عبادت کند اهلل ی کهکس

 خدا به بیشترشان و) (5)وَمَا یُؤْمينُ أَکْثَرُهُمْ بياهللي إيالَّ وَهُم مَشْريکُونَ: فرمایدمی
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 (.شر  با مگر نیاورند ایمان

عظیم در  یکند ولی نقصایمان خارج نمیصاحبش را از اگرچه این شر  

ها صفتها و با نامهمان که  ؛باشدمیسبحان و متعال معرفت معبود شناخت و 

این  ندارد؛داللت کامل بر ایشان ها صفتها و ، در حالی که نامشودشناخته می

متعال سبحان و  «هو»و متعال قرار دارند  سبحان وخداوند ها در مسیر شناخت اسم

ها و با اسم اعظم اعظم )اهلل( صفتو ها اسمبا این  سبحان و متعال« هو»باشند؛ نمی

شود نه پرستیده تا شناخته و ی صفات است، متجلَّی شد ی همهکه دربرگیرنده

شود و پرستیده میها شناخته و نامو اسامی پرستیده شوند؛ پس با ها اینکه این نام

محدود کند هرگز به تمام ها ها و صفتاسم این بهمعرفتش را شناخت و هر کس 

توان به آن رسید مگر با نهایت اخالص نمیتوحیدی که  ؛توحید نخواهد رسید

ذات را عبادت کند در نهایت  که هر کسبرای او سبحان و متعال، در حالی که 

هُم وَمَا یُؤْمينُ أَکْثَرُهُمْ بياهللي إيالَّ وَ : خود را از همین مشرکین خواهد دید

 (5).(شر  با مگر نیاورند ایمان خدا به بیشترشان و) (5)مَشْريکُونَ
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ها دالیــل و هــا و صــفتنام .توجــه کنــدکســی کــه خواســتار کمــال توحیــد اســت بــه حقیقــت  -5

کسی که به دلیل یا عالمـت  .کنند تا به این وسیله شناخته شودهایی هستند که به خدا داللت میعالمت

توجه او به واقع به آن معنایی که این دالیـل و  ،مشغول شود و آنکه به سوی او داللت دارند را رها کند

مَثَل چنین کسی مانند کسـی اسـت کـه بـه صـدا در آمـدن  .هد بودنخوا ،کنندها به آن اشاره میعالمت

 ؛غافـل شـود ،کنـدزنگ خانه را بشنود و از این صدا لذت ببرد اما از کسی که این صدا به او داللت می

ها مشـغول شـود و بنـابراین کسـی کـه بـه صـفت .یعنی کسی که پشت در ایستاده است تا در بـاز شـود

کننـد هـا بـه او داللـت میخویشتن را از کسی که این صفت ،متمرکز کند بصیرت خود را صرفا بر آنها
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ی شـناخت خـدا و بنـابراین انسـان بایـد از مرحلـه .)یعنی حقیقت او سبحان( در حجاب قرار داده اسـت

 ؛چرا که او مظهر آثار، و  ظاهری است که غایب نیسـت ؛استدالل بر خداوند متعال با آثارش عبور کند

  :فرمایددر دعای عرفه می   همان طور که امام حسین

إلهی تَرَدَدی فی اآلثاري یُوجيبُ بُعدَ المَزاري، فاجمَعْنی عَلَیكَ بيخيدمَةٍ تُوصيلُنی إلَیكَ، کَیفَ یُستَدَلَ 

كَ حتَّى یَکونَ هُوَالمُظهيرَ عَلَیكَ بيما هُوَ فی وُجوديهي مُفتَقيرٌ إلَیكَ؟! أیَکونُ ليغَیري َ مينَ الظَهوري ما لَیسَ لَ

لَكَ؟! متى غيبتَ حتَّى تَحتاجَ إلى دَلیلٍ یَدُلَ عَلَیكَ؟! وَمَتی بَعُدْتَ حَتَّی تَکُونَ الْآثارُ هيی الَّتی تُوصيلُ 

كَ نَصیباً! ايلهی اَمَرْتَ ايلَیْكَ؟ عَميیَتْ عَیْنٌ ال تَرا َ عَلَیْها رَقیباً، وَخَسيرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مينْ حُبي

کَما دَخَلْتُ بيالرَجُوعي ايَلی الْاثاري، فَاْرجيعْنی الیك بيکيسوَةي الْاَنْواري وَهيدایَةي الْايسْتبْصاري حَتَّی اَرْجعَ ايلَیْكَ مينْها، 

 ءٍ قَدیرُ.عْتيمادي عَلَیْها، اينَّكَ عَلی کُلِّ شَیايلَیْكَ مينْها مَصُونَ السِّرِّ عَني النَّظَري ايَلیْها وَمَرْفُوعَ الْهيمَّةي عَني الْاي

ات توجه کنم، راه وصول و شهودت از من دور .... معبود من! چون به یکایك آثار برای شناسایی

گردد، پس مرا خدمتی فرما که به وصال و شهود جمالت زود رساند. چگونه من به آثاری که در وجود 

تو نباشد خود محتاج تو هستند بر وجود تو استدالل کنم؟ آیا موجودی غیر از تو ظهوری دارد که مال 

و بتواند مظهر تو و سبب ظاهر شدن تو باشد؟ تو کيی از نظرها پنهان بودی تا به دلیل و برهان محتاج 

ای باشی که به تو راهنمایی کند؟! و کيی از ما دور بودی تا آثار و مخلوقات ما را به تو برساند؟! دیده

ای ندارد. ای که از محبت تو بهرهندهبیند، کور است و زیان دیده قلب آن بکه تو را همراه خود نمی

خدای من! فرمان دادی تا به سوی آثار بازگردم؛ پس مرا در کسوت انوار و هدایت بینش به سوی خود 

بازگردان تا اینکه از آثار به سوی تو بازگردم همان طور که در آنها داخل شدم در حالی که سریر و 

به آن تکیه کند، برداشته شده باشد که تو بر هر چیز توانایی. قلبم از توجه به آن مصون و همتم از اینکه 

 (551ص  11)بحار االنوار: ج 

خدای من! فرمان دادی تا به سوی آثار بـازگردم؛ پـس مـرا در » :توجه نمایید  به این سخن امام

طـور کـه کسوت انوار و هدایت بینش به سوی خود بازگردان تا اینکه از آثار به سوی تو بازگردم همان

در آنها داخل شدم در حالی که سریر و قلبم از توجه به آن مصون و همَّتم از اینکـه بـه آن تکیـه کنـد، 

کند که اگر حتی با این سخن خود بیان می  امام حسین .«برداشته شده باشد که تو بر هر چیز توانایی

ند باید تالش کند تا بـاطن و الزم باشد که انسان برای شناخت و معرفت حق به آثار و صفات مراجعه ک
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با ضمیر ی که حقیقت وجود دارد؛حقیقت این بیانی از ، و در آیات ذکر شده 

اسم اعظم اعظم اعظم است حقیقتی که همان  شود؛به آن اشاره میغایب )هو( 

سجده از آني او است، در پس  در عبادتش متوجه او باشد؛باید کننده عبادتکه 

نه و حقیقت است و اسم اهلل همان ای برای کُاهلل )ذات الهی( قبلهحالی که 

 (5).باشدنمی ،حقیقت

                                                                                                          
سریرش را از نگاه کردن و مشغول شدن و کوتاه کردن نگاهش به آنها مصون دارد تا همتش را از آنهـا 

شـوند و باعـث هایی به غیر از خداوند متعال میگاهچرا که آنها زیارت ؛بردارد و به خداوند متعال برسد

طور که بنده به آثـار نهما ،آیدبنابراین الزم می ؛دندگرها بین بنده و پروردگارش میزیاد شدن حجاب

از آنها خارج گردد بدون اینکه از آنها اثر پذیرد و به آنها اعتماد کند و به آنها مشـغول  ،وارد شده است

طـور تا اینکه از آثار به سوی تو بازگردم همـان» :فرمایددر دعا می  همانگونه که امام حسین ،گردد

روزی کـه متولـد شـدی و روزی کـه بـه شـهادت  ،سالم بر تو ای مـوالی مـن .«خل شدمکه در آنها دا

را اجابـت فرمـود و   خداونـد متعـال دعـای امـام حسـین .رسیدی و روزی که زنـده مبعـوث شـوی

 .او را راضی و مرضی به سوی خدش بازگردانید ،شودطور که در روایت بعدی دیده میهمان

ی فجـر را در نمازهـای واجـب و مسـتحب سـوره» :روایت شده است که فرمـود  از ابو عبد اهلل

ابو اسـامه  .«است و به آن راغب باشید، خداوند شما را بیامرزد   ی امام حسینبخوانید چرا که سوره

آیا » :فرمود ؟گشت  چگونه این سوره از آني امام حسین :که در مجلس حاضر بود به حضرت گفت

 *إيرجعـی إيلـی ربيَّـكَ راضـیةً مَرضـیة  *یَا أَیََّتُها النََّفسُ المُطمَئينََّة  ایمتعال را نشنیدهاین سخن خداوند 

ــی عيبــادی  ای نفْــس آرامــش یافتــه! * خوشــنود و پســندیده بــه ســوی ) وَادخلــی جَنََّتــی *فَــادخلی في

منظور از ایـن آیـه ؟ (ی بندگان من داخل شو * و به بهشت من دَرآیپروردگارت بازگرد * و در زمره

 45ج  :بحـار االنـوار .«...ی مرضـیه اسـتی راضـیهاو دارای نفس مطمئنهاست؛  فق  حسین بن علی

 .12ص 
ی سید ی فاتحهتواند به کتاب تفسیر سورهکسی که خوستار توضیحات بیشتری است می -5

 .نمایدمراجعه  81و  85و  11ص  5چاپ  5و همچنین کتاب متشابهات ج احمدالحسن 
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ها، ی آیهبنابراین در همه ؛«هو اهلل» ،«هو اهلل» ،«هو اهلل»بینیم: میدر هر سه آیه 

دیگر او شود؛ به عبارت توصیف میبا ذات الهی )اهلل( سبحان و متعال  «هو»

ذات الهی هر بار ولی سبحان و متعال با ذات الهی )اهلل( بر خلق متجلَّی شده است؛ 

هُوَ اهللُ الَّذيی لَا إيلَهَ هایی که با دیگری فرق دارد، توصیف شده است: اسم)اهلل( با 

توحید با  یکلمه. در این آیه، إيلَّا هُوَ عَاليمُ الْغَیْبي وَالشَّهَادَةي هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحيیمُ 

شاهد غایب سبحان و متعال او پذیرد، پایان میو با )هو( شود شروع می)هو( 

در  شما را به شناخت حقیقت خواهد رسانیداهلل شود. توصیف می «اهلل» بااست که 

 .باشدمیشاهد غایب متعال، سبحان و  «هو» حالی که

با ذات متعال معبود سبحان و کند؛ میبیان آن توحید را از الف تا یاء  ،این آیه

با ذات الهی شناخته و پرستش او سبحان و متعال تجلَّی یافت و  الهی )اهلل(

و نق  تاریکی  و ظلمت، مخلوقات یحقیقت و هویت همهاز آنجا که شود. می

شود )اهلل، ذات رو می به روآنها با کمال مطلق متعال با سبحان و خداوند  ،است

 الهی(.

 عَاليمُ الْغَیْبي وَالشَّهَادَةي:  ،ولی اگرچه این صفت برای ذات الهی است

سبحان و متعال شاهد غایب « هو»ی شدیدی با شناخت حقیقت و کُنه دارد؛ رابطه

 نماید.داللت به غیب می« واو»داللت بر شهود و « هاء»است، 

 ُهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحيیم: بیان کردم که الرحمن تر در موارد متعددی پیش

متعال و اگر خداوند سبحان و  (5)می باشدذات الهی )اهلل(  یالرحیم دروازه

                                                
و  15و  15ص  5چـاپ  5و ج  1ص  5چـاپ  5ی فاتحه و کتاب متشـابهات ج در تفسیر سوره -5

 .و سایر موارد 85
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به هرگز توانایی داد، هیچ یك از مخلوقات قرار نمیذات رحمت را  یدروازه

 آورد.را به دست نمیکمال و رسیدن به معرفت و پرستش دست آوردن 

یَا أَیَهَا الَّذيینَ آمَنُوا لَا تَتَّبيعُوا خُطُوَاتي الشَّیْطَاني وَمَن فرماید: یخداوند متعال م

وَلَوْلَا فَضْلُ اهللي عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا یَتَّبيعْ خُطُوَاتي الشَّیْطَاني فَإينَّهُ یَأْمُرُ بيالْفَحْشَاء وَالْمُنکَري 

 کسانی ای) (5)وَلَکينَّ اهللَ یُزَکِّی مَن یَشَاءُ وَاهللُ سَميیعٌ عَليیمٌ  زَکَا مينکُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا

 شیطان پای جای بر پا که هر و مگذارید شیطان پایي جایي پا اید،آورده ایمان که

 که رحمتی و فضل اگر و دهدمی فرمان منکر و فحشا فق  به او که بداند گذارد،

 پاکی رویي  هرگز شما از یك هیچ بود،نمی است داشته ارزانی شما بر خدا

دانا  و شنوا خداوند و سازدمی پاکیزه بخواهد که را کس هر خدا ولی دیدنمی

عَاليمُ  :شایسته است در اینجا به این سخن خداوند متعال توجه نماییم (.است

عَالَمُ الغَیبي وَ الشَّهَادَةي نفرموده است و  الْغَیْبي وَالشَّهَادَةي هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحيیمُ

با در این آیه خداوند سبحان و متعال بیان فرموده است که او  ؛الرَّحمَنُ الرَّحیمُ 

ذات الهی  یدروازههمینطور از آنجا که تجلَّی نمود و  شذات الهی )اهلل( بر خلق

تی نمود و حدروازه تجلَّی این با او همچنین  ،جزئی از آن است «الرحمن الرحیم»

گیرد: صورت می «الرحمن الرحیم»ذات الهی  یدروازهاز طریق مواجهه خلق 

قُلي ادْعُواْ اهللَ أَوي ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَیًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ األَسْمَاء الْحُسْنَى(5) (اهلل چه: بگو 

 (.استاو  آني از نیکو هاینام بخوانید، که را کدام هر را، رحمان چه بخوانید را

با بیان فرماید که او سبحان و متعال خواهد میو متعال سبحان  وندخدابنابراین 
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 .555 :إسراء -5
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از  .ذات الهی )الرحمن الرحیم( یبا دروازههمچنین ذات الهی )اهلل( تجلَّی نمود و 

 .هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحيیمُ و  هُوَ اهللُفرماید: همین رو می

 َإيلَّا هُوَ الْمَليكُ الْقُدَوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمينُ الْمُهَیْمينُ الْعَزيیزُ هُوَ اهللُ الَّذيی لَا إيلَه

این سخن خداوند در این آیه بعد از  :الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحَانَ اهللي عَمَّا یُشْريکُونَ 

 اآنها ب یهمهواقع  و دروجود دارد هشت نام  هُوَ اهللُ الَّذيی لَا إيلَهَ إيلَّا هُوَ  تعالم

ی ذات الهی یا همان باشند؛ با ظاهر و باطن دروازهمرتب  میذات الهی  یدروازه

ی توبه در تر بیان نمودم که بسمله سورهالرحمن الرحیم و الواحد القهار. پیش

ی ذات الهی، ظاهری دارد است و بیان نمودم دروازه« بسم اهلل الواحد القهار»واقع 

 و باطنی.

 (5)بَابٌ بَاطينُهُ فيیهي الرَّحْمَةُ وَظَاهيرُهُ مين قيبَليهي الْعَذَابُ فرماید: وند متعال میخدا

همان الرحمن  شباطن ؛(عذاب آن بیرون و باشد رحمت آن درون باشد که دری)

الواحد  شو ظاهرشود به آن را شامل میکه موحدین وارد شده است الرحیم 

  (5).گیردمیرا دربرکه کافرانی که از وارد شدن امتناع کردند است القهار 

گانه به دو قسمت های هشتکه نامکنیم مالحظه میگردیم و به آیه برمیحال 

                                                
 .52ی بخشی از آیه :حدیدی -5
« الـرحمن الـرحیم»و باطن آن « الواحد القهار»در اینجا صحبت از آخرت است که ظاهر دروازه  -5

رحمت شامل حال کافران و منافقان نخواهد شد و مواجهه با آنها با قدرت  ،چرا که در آخرت ؛باشدمی

« الـرحمن»اما در زندگی ایـن دنیـا ظـاهر دروازه  .و قهر و عذاب )الواحد القهار( صورت خواهد گرفت

در دنیـا  است که« الرحیم»باشد و باطن دروازه است که شامل همه حتی کافران و منافقان و همه چیز می

تواننـد بـه تفسـیر تـر هسـتند میکسـانی کـه خواسـتار توضـیح بیش .و آخرت به مؤمنان اختصاص دارد

 .مراجعه نمایند ...و  52ص  5چاپ  5ی فاتحه و کتاب متشابهات ج سوره
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 یباطن دروازه اچهار نام اول ب اند؛مساوی بین باطن و ظاهر دروازه تقسیم شده

 . باشدمیمرتب   ،ظاهر دروازه االرحمن الرحیم و چهار نام بعدی ب

 ُهُوَ اهللُ الَّذيی لَا إيلَهَ إيلَّا هُوَ الْمَليك:  برای)الملك( اسم الهی اهمیت این 

پذیرند کسانی که به حاکمیَّت خدا اعتراف دارند و حاکمیَّت مردم را نمی

هر  .بهشت و دوزخ است یکننده دانند که این نام تقسیمآنها می .پوشیده نیست

شود و هر کس کس به تجلَّی این نام در خلق اعتراف کند وارد بهشت می

. حجَّت خدا اندشده (اهلل تلعن)ابلیس پیرو اعتراف نکند از کسانی خواهد بود که 

موضوع تجلَّی این نام در خلق است و ابلیس از کسانی بود که به این  ش،بر خلق

عدم اعتراف به حاکمیَّت خداوند  در این کُفر واز بنی آدم بسیاری کفر ورزید و 

باشد و حتی میتوحید اصلی های این نام در این آیه از آیهپیروی نمودند. از او 

بر حاکمیَّت و ملك  هُوَ اهللُ الَّذيی لَا إيلَهَ إيلَّا هُوَ این سخن خداوند متعال: بعد از 

د و کافر موحَّ ،به آناعتراف کننده دهد که توحید داللت دارد و نشان می باخدا 

 باشد.میمشر   ،به آن

 هُوَ اهللُ الْخَاليقُ الْبَاريئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى یُسَبِّحُ لَهُ مَا فيی السَّمَاوَاتي

 ئ وخالق، الباراست: در این آیه سه نام آمده : وَالْأَرْضي وَهُوَ الْعَزيیزُ الْحَکيیمُ 

تفاوت این سه نام یا . باشندمیذات الهی )اهلل( های فتها، صاسمر و این المصوَّ

اول کمال ذات الهی و  یچهارگانههای ی قبل در این است که نامهای آیهنام

های کنند اما این نامقهر ذات الهی را بیان میو هیمنه و چهار نام بعدی تسل  

 .دندهگانه بخشش و عطا و فیض خدای سبحان را بر غیر نشان میسه
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 و اذکر فی الکتا  مریم... حتتک سریاالی آیه :551پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم، و الحمد هلل رب العالمین.

از و فق   رفاعیاست برادران انصار در شهر از طرف ای از سؤاالت مجموعه

 باشد:جانب من نمی

وَاذْکُرْ فيی الْکيتَابي مَرْیَمَ إيذي انتَبَذَتْ مينْ أَهْليهَا مَکَانًا : فرمایدخداوند متعال می

 *فَاتَّخَذَتْ مين دُونيهيمْ حيجَابًا فَأَرْسَلْنَا إيلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويیًّا  *شَرْقيیًّا 

قَالَ إينَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكي ليأَهَبَ لَكي * قَالَتْ إينِّی أَعُوذُ بيالرَّحْمَن مينكَ إين کُنتَ تَقيیًّا 

قَالَ  *قَالَتْ أَنَّى یَکُونُ ليی غُلَامٌ وَلَمْ یَمْسَسْنيی بَشَرٌ وَلَمْ أَ ُ بَغيیًّا  *غُلَامًا زَکيیًّا 

 *کَانَ أَمْرًا مَّقْضيیًّا کَذَليكي قَالَ رَبَكي هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَلينَجْعَلَهُ آیَةً ليلنَّاسي وَرَحْمَةً مِّنَّا وَ

فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إيلَى جيذْعي النَّخْلَةي قَالَتْ یَا لَیْتَنيی  *فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بيهي مَکَانًا قَصيیًّا 

كي فَنَادَاهَا مين تَحْتيهَا أَلَّا تَْحزَنيی قَدْ جَعَلَ رَبَ *ميتَ قَبْلَ هَذَا وَکُنتُ نَسْیًا مَّنسيیًّا 

 به خویش خاندان از که آنگاه کن، یاد را مریم کتاب این در) (5)تَحْتَكي سَريیًّا

 حجابی آنان و خود گزید * میان دوری آفتاب، آمدن بر سوی به رو مکانی

شد *  نمودار او بر کامل، انسانی چون و فرستادیم نزدش را خود روح ما کشید.

 من: باشی * گفت پرهیزگار برم اگر،می پناه رحمان خدای به تو از: گفت مریم

چگونه : ببخشم * گفت پاکیزه پسری را تو تا هستم تو پروردگار یفق  فرستاده

 هم بدکاره من و مرا لمس نکرده است بشری هیچ آنکه حال باشد، فرزندی مرا

 آن ما است. آسان من برای این: است گفته اینچنین تو پروردگار: ام * گفتنبوده
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امری  این دهیم واز سوی خودمان قرار می بخشایشی و آیتی مردم برای را پسر

 به خود با را او و شد آبستن او به شده است * پس رانده حکم به آن که است

 کشانید. خرمایی درخت یتنه سوی به را او زاییدن، برد * درد افتاده دور مکانی

 زیر از بودم * کود  شده فراموش یادها از و مرده این از پیش کاش ای: گفت

 (.ساخت روان آبی جوی تو پای زیر از پروردگارت ناراحت مباش،: داد ندا او

 ؟ برگرفت، چه حجابی بود 53ی حجابی که حضرت مریم در آیه :5 والس

 ؟کیست و چرا مانند انسان ظاهر شداست، که در آیه آمده « ما روح» :5 والس

 ؟ داشتیا سبب دیگری اطمینان و آرامش یابد، آیا فق  برای اینکه 

نفخه آیا نفخه؟ آیا از طریق ازدواج یا  چگونه به وی بخشیده شد؟ :2 والس

 قدرچمدت زمان بارداری چگونه بود و بارداری کیفیت ؟ یانو یا روحبود مادی 

به صورت طبیعی بوده بارداری آیا چگونه بارداری آشکار نشده بود؟  ؟بود

 ؟ است

ای کاش پیش از این مرده ) ....قَالَتْ یَا لَیْتَنيی ميتَ قَبْلَ هَذَا :4 والس

، و یا بودیده یزااو را آیا از درد زایمان بود یا از ترس اینکه بدون پدر  ؛(....بودم

 علت دیگری داشت؟

مطرح شده  ها از طرف شیخ حمود کنانی برای سیداین سؤال :توجه

 است.

 ابراهیم رغیل  :فرستنده

 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
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وصلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة والمهدیین  ،والحمدهلل رب العالمین

 .تسلیماًموسلَّ

 از دور و تنها؛ چرا که عبادت بود محراب حجاب مریم :5واب سوال ج

 .  خواندمی مردم نماز

)از تو « یسئلونك عن الروح»در کتاب مطلب تفاصیل این  :5 واب سوالج

های ظاهر شدن وی به یکی از علتاما  .خواهد آمد پرسند(ی روح میدرباره

  انسان به جهت اطمینان بخشیدنش بوده است.صورت 

نفسانی متعلق به نفس به  یدن نطفهی( یعنی رساندمیدن)نفخه  :2سوال  وابج

ازدواج به  یدن آن نیازیمادی است و رسان ینطفه غیر از نطفه این .رحم مریم

تواند میو  دهداست، صورت انسان را شکل میای لطیف نطفهاین نطفه،  .ندارد

ی مادی این نطفه، نطفهشکم. یا بینی طریق دهان، از  ؛وارد شود یاز هر مکان

 نیست که تعارضی ایجاد کند و ماده از آن جلوگیری نماید.

به عبارت دیگر خلقت او با  ؛شدمتولد از مادر و بدون پدر فق   عیسی

خداوند باشد. که بدون پدر و مادر متولد شد، متفاوت می خلقت آدم

قرار  در رحم مریم سلول تخم کامل کهرا در این عالم جسمانی از  عیسی

آید با این میدان ی که از تخمکیعنی از تخم خلق نمود؛و به صورت طبیعی داد 

ی باید به نطفهو فق   یازی به تلقیح نداشتتفاوت که این سلول کامل بود و ن

ام. روح، این شد. من این مطلب را در چند مورد بیان نمودهنفسانی متصل می

 به وجود آمد، ی نفسانی را آورد و آن را به سلول تخمی که از آن عیسینطفه

 متصل نمود.
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و نفس باشد متصل می انینفس ینطفهبه مادی جسمانی  ینطفه به طور طبیعی،

اما  .گرددبه آن متصل میبارداری در ماه چهارم تقریباً ی ملحق و اننفس یبه نطفه

 ینطفه ،روحبه همین جهت  ؛جسمانی وجود نداشت ینطفه عیسیمورد در 

به تلقیح سلول تخمی که نیازی )آورد تا به سلول تخم متصل نماید را نفسانی 

بود،  انینفس ینطفهاین اتصال به نفسی که متعلق به  ،از آنپس ( تا نداشت

جدید شکل مخلوق  ،این جسمبا متصل شدن به و در نهایت پذیر گردد امکان

 گیرد.

جز سبك قرار داد و ای بارداریرا  مدت بارداری نه ماه است اما خداوند آن

رابش و های پایانی، برای مردم چیزی آشکار نبود؛ به همین دلیل از محدر ساعت

فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بيهي مَکَانًا مکان عبادتش و خلوتش با خداوند سبحان خارج شد: 

  (.پس باردار شد و او را به مکانی دور افتاده برد) (5)قَصيیًّا

غیب و و همه سیر و سلو  به همراه خداوند از این پس  :4 واب سوالج

این تنها تصور کسی مریم از مردم ترسید؟ تواند بگوید: هیچ عاقلی میآیا  اعجاز،

نه به آنها و نه به و ترسید داند که او نه از مردم میاست که چیزی از حقیقت نمی

را آورد تا به آنها  او با کمال تأنَّی و آرامش عیسی داد؛سخنانشان اهمیتی می

فَأَتَتْ  ور شده بودند:اش نماید، در حالی که آنها با تمام قوا به وی حملهعرضه

یَا أُخْتَ هَارُونَ مَا کَانَ أَبُو ي  *بيهي قَوْمَهَا تَحْميلُهُ قَالُوا یَا مَرْیَمُ لَقَدْ جيئْتي شَیْئًا فَريیًّا 

 آورد. خود قوم نزد و برداشت را کود ) (5)امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا کَانَتْ أُمَكي بَغيیًّا

                                                
 .55 :مریم -5
 .58و  53 :مریم -5



 .......تفسیر قرآن قائم آل حممد .................... 225
 مرد پدرت نه هارون! خواهر ای! * ایکردهو ناپسند  قبیح کاری مریم! ای: گفتند

به خودش زحمت پاسخ دادن حتی  و مریم (!بدکاره زنی مادرت نه و بود بدی

فَأَشَارَتْ إيلَیْهي قَالُوا کَیْفَ نُکَلِّمُ مَن کَانَ فيی الْمَهْدي  دهد:به آنها را نیز نمی

 است گهواره در که کودکی با چگونه: گفتند کرد. اشاره فرزند به) (5)صَبيیًّا

 (.؟!گوییم سخن

از محراب و محل به خاطر همین بارداری  لیوترسید؛ نمی مریمپس 

فََحمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بيهي مَکَانًا  ه بودخارج شد شبا خدای خود شعبادت و خلوت

را به نوزاد او این  و حاال (پس باردار شد و او را به مکانی دور افتاده برد) قَصيیًّا

فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إيلَى جيذْعي النَّخْلَةي قَالَتْ یَا لَیْتَنيی ميتَ قَبْلَ هَذَا آورده بود دنیا 

 کشانید. خرمایی درخت یتنه سوی به را او زاییدن درد) (5)وَکُنتُ نَسْیًا مَّنسيیًّا

 (.بودم شده فراموش یادها از و بودم مرده این از پیش کاش ای: گفت

از مکان عبادتش محروم خواهد تا ابد که مطمئن بود  مریماکنون دیگر 

باز نخواهد که آیات الهی برایش متجلَّی شده بود، دیگر  ششد و به محراب

 ای: فتگ) قَالَتْ یَا لَیْتَنيی ميتَ قَبْلَ هَذَا وَکُنتُ نَسْیًا مَّنسيیًّااز همین رو  .گشت

خداوند به او اما  .(بودم شده فراموش یادها از و بودم مرده این از پیش کاش

 و گشایشی فرج شوالدتدر اسرائیل است و پادشاه بنینوزاد اطمینان داد که این 

باشد: و سرگرم شدن به تربیت او، طاعت و عبادت خداوند می ،برای مردم
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یًّافَنَادَاهَا مين تَحْتيهَا أَلَّا تَحْزَنيی قَدْ جَعَلَ رَبَكي تَحْتَكي سَري(5) ( او زیر از کود 

 (.ساخت روان آبی جوی تو پای زیر از پروردگارت ناراحت مباش،: داد ندا

ابو علی شیخ  مرا به عزیزگرم مرا و خواهشمندم سالم بود  این داستان مریم

از خداوند  ی.برسانکه خداوند از هر شرَّ و بدی در امانش دارد، حمود الکنانی 

ن را نصیبم امؤمناو و تمامی با  ممتعال مسئلت دارم که توفیق زیارت و دیدار

 .ناصالحگر یاریو است من یاور او فرماید. 

ان الــــذین اذا تفســــیر ســــخن خداونــــد متعــــال:  :502پرســــش 

 مسهم.... ثم الیقصرون

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
 المهدییناللهم صل علی محمد و آله االئمة و 

سالم بر تو ای آقا و موال و پدرم، ای احمد! سالم و صلوات پروردگارم بر تو 

 و پدران امام و فرزندان مهدیت!

إينَّ الَّذيینَ اتَّقَواْ إيذَا مَسَّهُمْ طَائيفٌ مِّنَ  سرورم! تفسیر این دو آیه چیست:

وَإيخْوَانُهُمْ یَمُدَونَهُمْ فيی الْغَیِّ ثُمَّ الَ  *الشَّیْطَاني تَذَکَّرُواْ فَإيذَا هُم مَبْصيرُونَ 

ای به آنها کنند چون از شیطان وسوسهکسانی که پرهیزگاری می) ،(5)یُقْصيرُونَ

شان ایشان اند * و برادرانکنند زیرا مردمی صاحب بصیرتبرسد، خدا را یاد می

 (.کنندکشند و )هیچ( کوتاهی نمیرا به ضاللت می
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 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.
 ....خُذي الْعَفْوَ وَأْمُرْ بيالْعُرْفي وَأَعْريضْ عَني الْجَاهيليینَ :فرمایدخداوند متعال می

عفو پیشه کن و به نیکی فرمان ) ،(5)الَ یُقْصيرُونَ وَإيخْوَانُهُمْ یَمُدَونَهُمْ فيی الْغَیِّ ثُمَّ 

ای به تو رسد به ده و از جاهالن روی گردان * و چون از سوی شیطان وسوسه

کنند چون از خدا پناه جوی که او شنوا و دانا است * کسانی که پرهیزگاری می

کنند زیرا مردمی صاحب ای به آنها برسد، خدا را یاد میشیطان وسوسه

کشند و )هیچ( کوتاهی شان ایشان را به ضاللت میاند * و برادرانرتبصی

 (.کنندنمی

گردانی از جاهالن و ستیزه را به روی  خداوند سبحان و متعال پیامبر

نکردن با آنها دستور داده است؛ چرا که آنها در پيی حق و حقیقت نیستند بلکه به 

شان( آنها را بخشند، و شیاطین )یارانمیهنگام مناقشه، نادانی خویش را استمرار 

دهند تا آنها را به عمق این کنند و گام به گام به جلو سوق میگمراه می

بخش وارد سازند. بنابراین نادانی و شیطان دو یار و یاورند که رویارویی زیان

 . آوردتاریکی آنها را گرد هم می

وَإيمَّا یَنزَغَنَّكَ مينَ الشَّیْطَاني نَزْغٌ فَاسْتَعيذْ بياهللي إينَّهُ سَميیعٌ  :فرمایدحق تعالی می
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و ) إينَّ الَّذيینَ اتَّقَواْ إيذَا مَسَّهُمْ طَائيفٌ مِّنَ الشَّیْطَاني تَذَکَّرُواْ فَإيذَا هُم مَبْصيرُونَ  *عَليیمٌ 

که او شنوا و دانا ای به تو رسد به خدا پناه جوی چون از سوی شیطان وسوسه

ای به آنها برسد، کنند چون از شیطان وسوسهاست * کسانی که پرهیزگاری می

 (.اندکنند زیرا مردمی صاحب بصیرتخدا را یاد می

مؤمن، نور است و از نور، و شیطان، تاریکی و از تاریکی است. اگر تاریکی 

وَإيمَّا یَنزَغَنَّكَ مينَ  :سازداش را تیره نماید و بصیرتش را تار به مؤمن برسد و آینه

به نور خداوند سبحان و متعال پناه  إيذَا مَسَّهُمْ طَائيفٌ مِّنَ الشَّیْطَاني  ....الشَّیْطَاني نَزْغٌ 

کند و از ظلمتی که به او رسیده است به نور خدای متعال برد و او را یاد میمی

ظلمتی که به سراغش آمده از او گیرد و گاه نور او را فرا میجوید. آنپناه می

فَاسْتَعيذْ بياهللي إينَّهُ سَميیعٌ عَليیمٌ  .... :گرددکناره گرفته، بصیرتش به سوی وی باز می

وارد شدن ما به این زندگی دنیوی، چیزی جز . تَذَکَّرُواْ فَإيذَا هُم مَبْصيرُونَ .....

باشد. تقواپیشگان است، نمیهای ظلمت و شیطان که به ما رسیده ای از گونهگونه

 :گردنداند باز میشوند و به مبدأ خود یعنی نوری که از آن آمدهمتذکر می

ُالَّذيینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئينَ قُلُوبُهُم بيذيکْري اهللي أَالَ بيذيکْري اهللي تَطْمَئينَ الْقُلُوب،(5) ( آنان که

یابد. آگاه باشید که با یاد خدا، میهایشان به یاد خدا آرامش ایمان آوردند و دل

 (.یابدها آرامش میدل

 احمد الحسن 
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 َرُسوٌل َأِمنٌي ...َوَلَقْد َفَتْنا َقْبَلُهْم َقْوَم :تفسیر خداوند متعال :505پرسش 

 .ل محمدآبسم اهلل الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و 

ولٌ کَـريیمٌوَلَقَدْ فَتَنَّا  یات چیست؟آتفسیر این   قَبْلَهُمْ قَوْمَ فيرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسـُ

ولٌ أَميـینٌ *  را فرعـون قـوم آنهـا از پـیش) (5)أَنْ أَدَوا إيلَیَّ عيبَادَ اللَّهي إينِّی لَکُمْ رَسـُ

 تسـلیم مـن بـه را خـدا بندگان آمد * که نزدشان ای بزرگوارفرستاده و آزمودیم

 (.ای امینمفرستادهبرای شما  من که کنید

 کار حقیر در پیشگاه خدای گنهبنده

 عادل بودن از مغرب :فرستنده

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

تـش آکـه خشـم او و  هاخواهم که تو را از شـرترین شـراز خدای سبحان می

کـه رضـایت او و بهشـت اسـت موفـق خیرها ست بازدارد و تو را بر بهترین خیر ا

 .کندمن است و صالحین را سرپرستی مییاور او . بدارد

ولٌ أَميـینٌ فرماید:خدای متعال می  کـه) أَنْ أَدَوا إيلَیَّ عيبَادَ اللَّهي إينِّی لَکُـمْ رَسـُ

یعنی امر مرا  ؛(ای امینمبرای شما فرستاده من که کنید تسلیم من به را خدا بندگان

 خدا در زمینش هستم و این همان ندای ابراهیم یاطاعت کنید زیرا من خلیفه
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وَ أَذيَّنْ فيی النَّاسي بيالْحَجيَّ یَأْتُو َ ريجاالً وَ عَلی کُليَّ ضاميرٍ یَأْتيینَ مينْ کُـليَّ  است که:

 از تکیـده شـتران بـر سـوار یـا پیـاده تـا فراخوان حج به را مردم و) (5)فَجٍَّ عَميیقٍ

مـردم کـافی بـرای سخن حجت و دعوتش فق  یعنی  ؛(بیایند تو نزد دور هایراه

ورنـد و اطـاعتش کننـد و احتیـاجی بـه آاست تا فرمانش را بپذیرند و به او ایمان 

مـردم او را حـق باشـد،  اگـر بـرکـه بر ایـن اسـت آوردن دلیل نیست زیرا فرض 

ن خدایی هسـتند کـه او آپیوندی با خدا دارند و در اتصال با آنها زیرا شناسند می

ه است؛ همان خدایی که آنها را آفرید و در این زمین پراکنده سـاخت. را فرستاد

خویش را تباه نمودنـد  یاند و بهرهولی آنها در حقیقت، این اتصال را از بین برده

شنوند؛ مشـکل بینند و نه از او چیزی میمیو کورهایی شدند که نه از سوی خدا 

خـدا در  ینـد زیـرا کـه خلیفـهاعذاب یدر خود آنها است و آنهـا خـود شایسـته

تشخی  دادن، در وجود  یزمینش را نشناختند و تشخی  ندادند؛ چرا که وسیله

خود آنها قرار دارد کـه همـان، پرسـیدن از خـدا و شـنیدن از او سـبحان و متعـال 

به آنان این قدرت را داده است ولی آنها، آن را تباه کردنـد و بـا ایـن است. خدا 

و  هـاها و حجتها، رحمت خداوند، غالب است. خدا نشانهحال در بیشتر رسالت

فرستد تا آنها را به مردمی که فطرت خـویش را کـه خـدا دالیل را با رسوالن می

 ، بشناسانند.برای شناخت حق به آنها بخشیده است، آلوده و گم کردند

فرض این است که مردم، به صيرف ایـن کـه حجـت خـدا اعـالم بنابراین پیش

 وَ أَذيَّنْ فيی النَّـاسي بيـالْحَجيَّ یَـأْتُو َکند، با علم و معرفت او را اجابت کنند: می

دهی، پس به محض این که فرمان می (بیایند تو نزد تا فراخوان حج به را مردم و)
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شناسـند و بـه سـوی تـو فرض بر آن است که آنها تـو را مـیآیند. به سوی تو می

)ابراهیم( فرمان نداد که در ابتـدای کـار، فقـ   آیند و خدای سبحان به اومی

 دلیل بیاورد.

أذَّن هایی هستند کـه فطرتشـان را یعنی صدا بزن و به دعوت بخوان. انسان

د و آنهـا بـه محـض کننشنوند و از خدا درخواست میآلوده نساختند، از خدا می

 ینـد. اینهـا ماننـد بقیـهامردم یکنند و اینان، حجت بـر بقیـهآمدن ندا، اجابت می

ند، فق  فطرت خویش را نیالودند و دانسـتند کـه فرسـتاده، حقـی از طـرف امردم

 آیند )یاتو (.دهد )اذَّن( به سوی او می سر خدا است؛ پس همین که ندا

او آمدند همان گونه که خدای متعـال خبـر ها، همه به سوی در حقیقت انسان

کنم داند که درواقع چه هستند؛ ولی تاکید میخلق، خدا می یداده است، اما بقیه

 شوند.که آنها انسان نیستند، اگرچه به این نام خوانده می

 الحسن احمد

  

ِ.فسیر : ت122پرسش   َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَرى َعَلَ اللَِّه َكـِذب ا َفـإ ن َيشـَ

 اللَُّه .... إ نَُّه َعِليٌم ب َذاِت الصُُّدور 

أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اهللي کَذيبًا فَإين یَشَأي اهللُ  ی مبار  چیست:تفسیر این آیه

یَخْتيمْ عَلَى قَلْبيكَ وَیَمْحُ اهللُ الْبَاطيلَ وَیُحيقَ الْحَقَّ بيکَليمَاتيهي إينَّهُ عَليیمٌ بيذَاتي 
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بندد. اگر خدا بخواهد بر دل تو مُهر گویند بر خدا دروغ مییا می) ،(5)الصَدُوري 

گرداند. او به هر چه نهد و خدا با کلمات خود باطل را محو و حق را ثابت میمی

 (.گذرد دانا استها میدر دل

 قم مقدسه  -فرستنده: ابوعلی 

 پاسخ:

ذَليكَ الَّذيی یُبَشِّرُ  :فرمایدکه میی قبل از خودش است این آیه، مرتب  با آیه

اهللُ عيبَادَهُ الَّذيینَ آمَنُوا وَعَميلُوا الصَّاليحَاتي قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهي أَجْرًا إيلَّا الْمَوَدَّةَ فيی 

أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَى  *الْقُرْبَى وَمَن یَقْتَريفْ حَسَنَةً نَّزيدْ لَهُ فيیهَا حُسْنًا إينَّ اهللَ غَفُورٌ شَکُورٌ 

عَلَى اهللي کَذيبًا فَإين یَشَأي اهللُ یَخْتيمْ عَلَى قَلْبيكَ وَیَمْحُ اهللُ الْبَاطيلَ وَیُحيقَ الْحَقَّ بيکَليمَاتيهي 

این همان چیزی است که خدا به آن گروه از ) ،(5)إينَّهُ عَليیمٌ بيذَاتي الصَدُوري 

دهد. اند، به آن مژده میکارهای شایسته کرده اند وبندگانش که ایمان آورده

کنم مگر دوست داشتن خویشاوندان بگو: بر این رسالت مزدی از شما طلب نمی

افزاییم که خداوند آمرزنده و شکرپذیر اش میو هر که کار نیکی کند به نیکویی

نهد بندد. اگر خدا بخواهد بر دل تو مُهر میگویند بر خدا دروغ میاست * یا می

گرداند. او به هر چه در و خدا با کلمات خود باطل را محو و حق را ثابت می

 (.گذرد دانا استها میدل

قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهي أَجْرًا إيلَّا الْمَوَدَّةَ فيی الْقُرْبَى  منظور از این سخن خداوند
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بگو: بر این رسالت مزدی از شما طلب ، )وَمَن یَقْتَريفْ حَسَنَةً نَّزيدْ لَهُ فيیهَا حُسْنًا

اش کنم مگر دوست داشتن خویشاوندان و هر که کار نیکی کند به نیکویینمی

است. والیت آنها همان حسنه )نیکویی( و فزونی   آل محمد( افزاییممی

در   )زیادت(، والیت سابقین است. پس کسی که حجت خدا از آل محمد

ه او پاداش عمل با اصحاب والیت گذشته از انبیا زمانش را پیروی کند، خداوند ب

فرماید و به همین صورت کسی که حجت خدا را عطا می  شدهو اوصیای فرستاده

های شود که حجتی کسانی نوشته میدر زمانش را تکذیب کند، در زمره

 . اندپیشین را تکذیب کرده

لرَسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ ليلنَّاسي وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا کَذَّبُوا ا: فرمایدخداوند می

و قوم نوح را چون پیامبران را تکذیب ) ،(5)آیَةً وَأَعْتَدْنَا ليلظَّاليميینَ عَذَابًا أَليیمًا

کاران عذابی کردند غرق کردیم و آنها را برای مردم عبرتی ساختیم و برای ستم

را تکذیب کردند ولی خداوند آنها را اگرچه آنها نوح (. ایمدردآور آماده کرده

اند در نظر گرفته است. را انکار نموده  به عنوان کسانی که تمام پیامبران

خواهد مقام امامت را که از دید کردند که میرا متهم می  منافقین، پیامبر خدا

داری دنیوی بود، به اهل بیتش منحصر گرداند، لذا در مجالس و آنها فق  زمام

کردند که او از زدند و ایشان را متهم میطعنه می  خود به آن حضرت محافل

کند و این آیات را در حق آنها به دروغ به خداوند نسبت اهل بیتش هواداری می

دهد و یا به عبارت دیگر آن حضرت از جانب خودش آیاتی را به علی و می

مَا یُريیدُ اهللُ ليیُذْهيبَ إينَّ دهد، مانندفاطمه و فرزندان معصوم آنها اختصاص می
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خواهد ای اهل بیت، خدا می) ،(5)عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتي وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهيیرًا

از منافقانی که (. پلیدی را از شما دور کند و شما را چنان که باید، پا  گرداند

ایستد و این می  هر روز بر در خانه علی و فاطمه  دیدند رسول خدامی

إن علیاً منی : فرمایدمی  شنیدند که پیامبر خداکند و میآیه را قرائت می

چنین « علی برای من مانند هارون برای موسی است». کهارون من موسى

  رفتاری دور از انتظار نبود.

این کلمات مقدس قرآن کریم پاسخی به حرکات و سخنان آن منافقین بود؛ 

آیاتی که خوشنودی پیامبر، تشکر از آن حضرت و دوستی و مودت ایشان را به 

قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهي أَجْرًا إيلَّا : نموددوست داشتن اهل بیتش منحصر و محدود می

کنم مگر بگو: بر این رسالت مزدی از شما طلب نمی)، الْمَوَدَّةَ فيی الْقُرْبَى

 (.دوست داشتن خویشاوندان

سپس اوضاع و احوال منافقین را تبیین نموده و گفته که آنها اصوالً به این که 

آورند؛ چطور در ظاهر گرویدن به آن ی خداوند است ایمان نمیمحمد فرستاده

انی از روی دروغ به خدا کنند که سخنحضرت را ادعا و سپس او را متهم می

پندارند که خداوند سبحان و بسته که مورد رضای او نیست؟! حتی آنها چنین می

متعال از ثابت گرداندن حق و محو نمودن باطل ناتوان است و خداوند سبحان و 

کردند که از حال گذرد آگاه است، متهم میها میمتعال را که به هر چه در دل

أَمْ ! اطالع است و جهل دارد! تعالی اهلل علوا کبیراده، بیکسی که برایشان فرستا

یَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اهللي کَذيبًا فَإين یَشَأي اهللُ یَخْتيمْ عَلَى قَلْبيكَ وَیَمْحُ اهللُ الْبَاطيلَ وَیُحيقَ 
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بندد. خدا دروغ میگویند که بر یا می، )الْحَقَّ بيکَليمَاتيهي إينَّهُ عَليیمٌ بيذَاتي الصَدُوري 

نهد و خدا با کلمات خود باطل را محو و حق اگر خدا بخواهد بر دل تو مُهر می

 (.گذرد دانا استها میگرداند. او به هر چه در دلرا ثابت می

 َإين یَشَأي اهللُ یَخْتيمْ عَلَى قَلْبيك( ،نهداگر خدا بخواهد بر دل تو مُهر می :) مُهري

است: یك نوع آن به معنای جلوگیری از استقبال )پذیرش( بر قلب بر دو نوع 

خَتَمَ اهللُ عَلَى قُلُوبيهمْ وَعَلَى سَمْعيهيمْ وَعَلَى أَبْصَاريهيمْ : باشد؛ مانند این آیهمی

شان مهر نهاده و بر هایشان و بر گوشخدا بر دل) ،(5)غيشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظيیمٌ 

 (.ت و برایشان عذابی است بزرگای اسشان پردهروی چشمان

و نوع دیگر آن جلوگیری از اعالن و انتشار در جهتی مشخ  یا در تمامی 

اگر خدا ، )فَإين یَشَأي اهللُ یَخْتيمْ عَلَى قَلْبيكَ : باشد، مانند این آیهها میجهت

در اینجا مراد، جلوگیری از اعالن و در جهتی (. نهدبخواهد بر دل تو مُهر می

و امتناع از   است؛ یعنی کسانی که در نپذیرفتن اهل بیت آن حضرت معین

قبول مقام و منصبی که خداوند آنها را به آن منصوب فرموده است و نیز پیروان و 

به مأل اعلی این اتفاق   تابعان آنها، با او مواجه شدند و با انتقال حضرت پیامبر

 !محقق گشت. جانم فدای او باد

 ُاهللُ الْبَاطيلَ وَیُحيقَ الْحَقَّ بيکَليمَاتيهي وَیَمْح( ، و خدا با کلمات خود باطل را

که کلمات خدایند،   خداوند با آل محمد(: گرداندمحو و حق را ثابت می

ها و ها و توطئهرغم نیرنگگرداند، علیباطل را محو و حق را استوار و پابرجا می

منصبی که خداوند به آنها داده است روا هایی که شما نسبت به این طعنه
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دارید؛ چه بخواهید و چه نخواهید. ای کسانی که به تنصیب الهی اعتراض می

  کنید! خداوند باطل را محو و نابود خواهد کرد و حق را با آل محمدمی

وَمَا : فرمایدبخشد. خداوند متعال می)کلمات خدا( و با قائم آنها تحقق می

الَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مين قَبْليهي الرَسُلُ أَفَإين مَّاتَ أَوْ قُتيلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابيکُمْ مُحَمَّدٌ إي

جز این ) ،(5)وَمَن یَنقَليبْ عَلَىَ عَقيبَیْهي فَلَن یَضُرَّ اهللَ شَیْئًا وَسَیَجْزيی اهللُ الشَّاکيريینَ 

اند. آیا اگر پیامبرانی دیگر بودهنیست که محمد، پیامبری است که پیش از او 

گردید؟ هر کس که بازگردد بمیرد یا کشته شود، شما به آیین پیشین خود باز می

(. گزاران را پاداش خواهد دادهیچ زیانی به خدا نخواهد رسانید و خداوند سپاس

لَن یَضُرَّ  ارتداد و تالش آنها عبارت است از محو کردن حق و تثبیت باطل که

( زیرا خداوند سبحان و متعال چنین هیچ زیانی به خدا نخواهد رسانید، )شَیْئًا اهللَ

 حق را با آل محمد  مقرر داشته است که باطل را محو سازد و پس از محمد

 استوار گرداند : وَیَمْحُ اهللُ الْبَاطيلَ وَیُحيقَ الْحَقَّ بيکَليمَاتيهي( ، و خدا با کلمات

ای که بنابراین اقدام منافقین بر نتیجه(. گرداندحق را ثابت میخود باطل را محو و 

خدای سبحان و متعال اراده فرموده )که همان احقاق حق در نهایت امر است( 

وَقَدْ : چند نیرنگ آنها بسی بزرگ و عظیم باشد هیچ تأثیری نخواهد داشت، هر

آنان ) ،(5)نَ مَکْرُهُمْ ليتَزُولَ مينْهُ الْجيبَالُمَکَرُواْ مَکْرَهُمْ وَعيندَ اهللي مَکْرُهُمْ وَإين کَا

هایشان آگاه بود هر چند از های خود را اجرا نمودند و خداوند از نیرنگنیرنگ

 (.شدها به زیر افکنده میهایشان کوهنیرنگ

                                                
 .544 :آل عمران - 5
 .41 :ابراهیم - 5



 .......تفسیر قرآن قائم آل حممد .................... 212
وَإين کَانَ  یدرباره  از جمیل بن دراج نقل شده است: شنیدم ابا عبد اهلل

وإن کان مکر بنی العباس بالقائم لتزول منه : فرمودمی ليتَزُولَ مينْهُ الْجيبَالُ مَکْرُهُمْ 

های هر چند نیرنگ بنی عباس نسبت به قائم چنان باشد که دل» قلوب الرجال

 (5)«.مردمان را از جا برکند و متزلزل سازد
 إينَّهُ عَليیمٌ بيذَاتي الصَدُوري( ،دانا است گذردها میاو به هر چه در دل :) قدری

توجه کنید، شاید متذکر شوید و حجت بر شما تمام و رسا گردد: کسی که 

گذرد آگاه باشد و او خدای ها میدهد، الزاماً باید به هر چه که در دلمنصب می

از جانب خود   سبحان و متعال است نه مردم! و بدانید که حضرت محمد

إينْ هُوَ إيلَّا وَحْیٌ : دهدمنصب میگوید و او همان کسی نیست که سخن نمی

 (.شودچه وحی مینیست این سخن جز آن) ،(5)یُوحَى

 الحسناحمد

 ...الذين يَنزون الذهب والفضٌی تفسیر آیه :123پرسش 

الَّذيینَ یَکْنيزُونَ الذَّهَبَ وَالْفيضَّةَ واَلَ یُنفيقُونَهَا فيی سَبيیلي تفسیر این آیه چیست: 

و  ....(کننداندوزند و در راه خدا انفاقش نمیکسانی را که زر و سیم می) ....اهللي

یابد، آیا این آیه اکنون محقق شده است یا این که هنگام ظهور امام تحقق می

 اگر بخواهم برخی جواهرآالتم را به صورت هبه به امام بدهم؟

 فرستنده: ام بنین ـ استرالیا
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 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً. 

ی اموال زکات است، چه اموالی که زکاتش را این آیه به طور کلَّی درباره

اندوزد. نداده باشد یا کسی که زکات اموال نزدش جمع شده باشد و آنها را می

در زمان قیام قائم، این آیه بر کسی منطبق است که مالی بیش از نیازش دارد و 

بخشد. در پیشگاه قائم نمی کند و برخی از آن را برای جهادآن را نگهداری می

ها آورد جزو اندوختهطال و جواهرآالتی که زن جهت زینت برای خود فراهم می

 .نیست

 احمد الحسن

درود و سالم خداوند بر تو ای بقیه اهلل و بر پـدرانت و بـر اهـل  :502سؤال/ 

 بیت پاکت

 تفسیر این آیات چیست؟

مَصَدِّقُ الَّذيی بَینَ یدَیهي وَليتُنذيرَ أُمَّ الْقُرَی وَمَنْ حَوْلَهَا وَهَذَا کتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَ  ﴿

)و این کتاب ( 5)﴾وَالَّذيینَ یؤْمينُونَ بياآلخيرَةي یؤْمينُونَ بيهي وَهُمْ عَلَی صاَلَتيهيمْ یحَافيظُونَ
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تان )تورات و انجیل( است چه بین دستانمبارکی است که آن را نازل نمودیم، آن

نماید، تا به واسطه آن ام القری )مادر شهرها( و مردم حوالی آن را تصدیق میرا 

ها بر این قرآن ایمان دارند و آن انذار کنی، و کسانی که به آخرت ایمان دارند به

 کنند(.نمازشان محافظت می

( 5)﴾فَبَشِّرْهُ بيمَغْفيرَةٍ وَأَجْرٍ کريیمٍإينَّمَا تُنذيرُ مَني اتَّبَعَ الذِّکرَ وَخَشيی الرَّحْمَن بيالْغَیبي ﴿

توانی اينذار کنی که از ذيکر تبعیت کنند و از خداوند )همانا تو کسانی را می

ی غیب بترسند، پس این فرد را به بخشش و اجری کریمانه رحمان به واسطه

 بشارت ده(.

احتجاج بر علیه  توانیم از این آیه را درانذار دهنده در این آیات کیست، و ما می

 مخالفین  به عنوان شاهد استفاده کنیم؟؟

یا أَیهَا الَّذيینَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللَّهَ یجْعَل لَّکمْ فُرْقَاناً وَیکفِّرْ ﴿ تفسیر این آیة چیست؟

ایمان )ای کسانی که ( 5)﴾عَنکمْ سَیئَاتيکمْ وَیغْفيرْ لَکمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلي الْعَظيیمي

تان دهیم و گناهانآوردید اگر تقوای الهی را پیشه کنید برای شما فرقان قرار می

 آمرزیم و خداوند صاحب فضیلتی بزرگ است(.پوشانیم و برای شما میرا می
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( 5)﴾قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کبيیرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إين کانُوا ینطيقُونَ﴿تفسیر این آیة چیست: 

 گوید(.شان این کار را کرد، پس از او سؤال کنید اگر سخن میبزرگ)بلکه بت 

صادقانه است، ولی تاویل  شکی نداریم در اینکه سخن حضرت ابراهیم 

 شان انجام داده، چیست؟؟اینکه بزرگ

به خاطر کوتاهیم در عمل مرا ببخش، و مرا در دعایت یاد کن ای موالی من، 

 نماید، آمین یا رب العالمین..خداوند ما را زیر پرچمَت جمع 

 فرستنده: أبو هاشم

 بسم اهلل الرحمن الرحیم جواب:

الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً کثیراً.

چنین حجت است، و هم مُنذر )هشدار دهنده( همان حضرت محمد  :5ج س

میرد باشد، و قرآن زنده است و نمیخدا و خلیفه او در زمین در هر زمان منذر می

  و برای هر زمان منذری است...

یا أَیهَا الَّذيینَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللَّهَ یجْعَل لَّکمْ ﴿فرمودند خداوند متعال:  :5ج س

تقوای خداوند  .﴾سَیئَاتيکمْ وَیغْفيرْ لَکمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلي الْعَظيیميفُرْقَاناً وَیکفِّرْ عَنکمْ 

متعال، نتیجه اجتناب بنده از هر آن چیزی است که خداوند به آن رضایت نداشته 
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یا أَیهَا الَّذيینَ آمَنُواْ ﴿و التزام به هر آن چیزی که خداوند آن را دوست دارد، 

ای کسانی )( 5)﴾ا کتيبَ عَلَی الَّذيینَ مين قَبْليکمْ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَکتيبَ عَلَیکمُ الصِّیامُ کمَ

طور که بر ایمان آوردید روزه بر شما نوشته شده )واجب شده( است همانکه 

 (.گذشتگان شما واجب شده بود شاید تقوا پیشه کنید

شود که خداوند در همه حرکات این میو این تقوا موجب توجه انسان به 

کند، پس چگونه وسَکَناتش مراقب وی هست، و این بنده خداوند را یاد می

چه که او برای نجات و خالصی نیاز دارد را برای خداوند او را یاد نکند و هر آن

ای برای او روشن نکرده و به او نشناساند؟؟ در نتیجه فرد باتقوا صاحب وسیله

پس فرد باتقوا حق را  -استو آن نور یا فرقان -شود شناخت حق از باطل می

کند، پس در کند و باطل را شناخته و از آن ايجتناب میشناخته و از آن تبعیت می

ای از درجات عصمت است که خداوند به هر کس که قیمت آن نتیجه تقوا درجه

دهد، و قیمت آن، توجه انسان به خداوند و یاد او در هر حالی و را عرضه کند می

چه خداوند به آن رضایت به آن راضی است و اجتناب از آن چه خداانجام آن

 باشد.ندارد می

)آن کتابی ( 5)﴾ذَليك الْکتَابُ الَ رَیبَ فيیهي هُدی لِّلْمُتَّقيینَ﴿فرماید: خداوند متعال می

 است که هیچ شکی در آن نیست و هدایتی است برای پرهیزکاران(.
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ای برای شناخت بله آن هدایتی است برای متقین )پرهیزکاران(؛ زیرا متقیان وسیله

ها را از سرپیچی و مخالفت حق از باطل دارند که خداوند به واسطه آن وسیله، آن

یا أَیهَا الَّذيینَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللَّهَ یجْعَل لَّکمْ ﴿از حجتَش معصوم نگه داشته است 

ایمان آوردید اگر تقوای الهی پیشه کنید خداوند برای )ای کسانی که  ﴾فُرْقَاناً

این فرقان ونور کند به ، انسان تا زمانی که زندگی میدهد(شما فرقان قرار می

نیازمند است؛ زیرا او در امتحان همیشگی است، حتی اگر او به حجت خدا در 

ند او را به حجت بعدی زمانَش ایمان داشته باشد زیرا شاید حجت بمیرد و خداو

 امتحان کند، و شاید از مسیر گمراه شود اگر صاحب این نور و فرقان نباشد.  

یا أَیهَا الَّذيینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمينُوا بيرَسُوليهي یؤْتيکمْ ﴿فرماید: خداوند متعال می

( 5)﴾وَیغْفيرْ لَکمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيیمٌکفْلَیني مين رَّحْمَتيهي وَیجْعَل لَّکمْ نُوراً تَمْشُونَ بيهي 

ایمان آوردید تقوای الهی پیشه کنید و به رسولَش ایمان آورید تا )ای کسانی که 

اش به شما ببخشد و برای شما نوری قرار دهد که بدان راه دوسهم از رحمت

طور که معلوم همان .روید و شما را بیامرزد و خداوند آمرزنده مهربان است(

تواند برای نجات کفایت بکند، بخصوص است ایمان به رسول به تنهایی نمی

زمانی که رسول یا حجت بمیرد و وصی او بیاید و انسان در شناخت و مُلحق 

جا ایشان شکست بخورد، به همین دلیل خداوند روشن نمودند که در اینشدن به 

دارد، و این وسیله قیمتی نیز گمراهی نگه می ای وجود دارد که انسان را ازوسیله

طور که در آیات معلوم است، تقواست، و این وسیله دارد، و قیمت آن همان
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ی آن حق را از باطل تشخی  همان نور و فرقان است که انسان به واسطه

 دهد.می

و این وسیله عبارت است از وَحی خداوند متعال بر بندگان باتقوا، و شناساندن 

ترین شکل این وحی که همه تقریباً آن را ها، و روشناز باطل برای آن حق

بینند، و خداوند راه حق را از باطل به شناسند همان رؤیایی است که مردم میمی

ماند، شناساند، و فق  ایمان به غیب و عمل به آن باقی میواسطه رؤیا به متقی می

داشته باشد و به آن عمل کند، زیرا و در حقیقت فرد باتقوا باید ایمان به غیب 

 صفت ایمان به غیب ماُلزمه اوست .

الَّذيینَ یؤْمينُونَ بيالْغَیبي وَیقيیمُونَ الصَّالةَ  *ذَليك الْکتَابُ الَ رَیبَ فيیهي هُدًی لِّلْمُتَّقيینَ ﴿

مُتقین )آن کتاب هیچ شکی در آن نیست هدایتی برای ( 5)﴾وَميمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینفيقُونَ

چه که به کنند و از آنایمان به غیب دارند و نماز را اقامه می است* کسانی که

 کنند(.ها روزی دادیم انفاق میآن

 الحسنأحمد                                                                                        

 هـ 5425ذو القعدة/ 
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معنــی مغفــرت بـرای نشــتیان در ایــن ســخن : 501سـؤال/ 

 .َوَمْغِفَرٌة مأن ْربأه ْمخدای متعال: 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 اللهم صل علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین وسلم تسلیماً.

أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَیري آسينٍ مَثَلُ الْجَنَّةي الَّتيی وُعيدَ الْمُتَّقُونَ فيیهَا ﴿ بيسْمي اللَّهي الرَّحْمَني الرَّحيیمي

صَفًّی وَأَنْهَارٌ مين لَّبَنٍ لَّمْ یتَغَیرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّاريبيینَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مَ

النَّاري وَسُقُوا مَاءً  وَلَهُمْ فيیهَا مين کلِّ الثَّمَرَاتي وَمَغْفيرَةٌ مِّن رَّبِّهيمْ کمَنْ هُوَ خَاليدٌ فيی

)وصف بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده )این  (5)﴾حَميیمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

است که( در آن نهرهایی است از آبی که نگندد، و نهرهایی از شیر که مَزه اش 

دگرگون نشود، و نهرهایی از شراب که برای نوشندگان لذتی است، و نهرهایی 

ای برایشان هست، )از همه باالتر( خال . و در آنجا هرگونه میوهاز عسل 

آمرزشی از پروردگارشان. )آیا چنین کسی( مانند کسی است که جاودانه در 

هایشان را از هم شود پس رودهآتش است و آبی جوشان به خورديشان داده می

 می پاشد؟(.

سخن  ﴾وَمَغْفيرَةٌ مِّن رَّبِّهيمْ﴿ ی قرآن از بهشت و وعده خدا که به متقین داده شدهآیه

ها ها در بهشت هستند؟ و اگر آنگوید، مقصود از این مغفرت چیست اگر آنمی

ها شده چیست؟ آیا مغفرت وارد بهشت شدند مقصود از متقین که خطاب به آن
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قبل از ورود به بهشت است یا بعد از آن؟ همین و از شما موالیم  تقاضای دعا 

 دارم. 

 عراق -فرستنده: ابن الطف 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم جواب:

و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

مَثَُل الْجَنَّةي الَّتيی وُعيدَ الْمُتَّقُونَ فيیهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَیري آسينٍ ﴿فرماید: خداوند متعال می

فًّی أَنْهَارٌ مين لَّبَنٍ لَّمْ یتَغَیرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّاريبيینَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مَصَوَ

وَلَهُمْ فيیهَا مين کلِّ الثَّمَرَاتي وَمَغْفيرَةٌ مِّن رَّبِّهيمْ کمَنْ هُوَ خَاليدٌ فيی النَّاري وَسُقُوا مَاء 

شان و شیعیان . مُتقون )پرهیزکاران( محمد و آل محمد ﴾طَّعَ أَمْعَاءهُمْحَميیماً فَقَ

 اند.ها اهل بهشت و مغفرتهستند، و آن

ای ها به حسب حال خود مرتبهمغفرت و بخشش مراتبی دارد، و هر یك از آن

شان را بپوشاند ها این است که خداوند گناهان و بدیدارند، مغفرت بعضی از آن

دانستند و یا گناهان بندگان را و خداوند آن را حتی از فرشتگان نویسنده که می

ها نیز گناهان خود را ود آنکند، بلکه خمشاهده کرده را دچار فراموشی می

های بهشت که بر شان موجب تلخی نعمتکنند، و گناهان و بدیفراموش می

 شود. ها داده شده، نمیآن
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اش همان فتح مبین و بخشش گناهی ها مقام باالتری دارد و مغفرتو بعضی از آن

بخشیده شد، یعنی مغفرت گناه انا )منیت(، و اما  است که برای محمد 

، و این امر را در مواضع زیادی روشن تر از محمد ای پایینصی با درجهشخ

  توانی به متشابهات مراجعه کنی خداوند شما را توفیق دهد.نمودم، و می

إينَّا فَتَحَْنا لَك فَتْحاً ﴿فرماید: می  خداوند متعال در خطاب به حضرت محمد

ليیغْفيرَ لَك اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مين ذَنبيك وَمَا تَأَخَّرَ وَیتيمَّ نيعْمَتَهُ عَلَیك وَیهْديیك  *مَبيیناً 

)همانا ما برای تو فتح و گشایشی آشکار نمودیم* تا خداوند ( 5)﴾صيرَاطاً مَسْتَقيیماً

ا به ات را ببخشد و نعمتش را بر تو تمام نموده و تو ربرای تو گناه گذشته و آینده

  راه حق و صراط مستقیم هدایت نماید(.

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

 الحسنأحمد                                                                            

 هـ 5425ربیع األول/                       

                                                
 .5 – 5فتح:  -5



 .......تفسیر قرآن قائم آل حممد .................... 212
َُــْم در ایــن ســخن خداونــد متعــال  :121پرســش  وٌل إ نِّــی َل َرســـُ

 ؟کیست« رسول» ، َأِمنٌي

 السالم علیکم یا آل محمد و رحمة اهلل و برکاته، السالم علی یمانی آل محمد 

وذریته الطیبین الطاهرین و رحمة اهلل و برکاته، السالم علی أنصار  و رحمة اهلل و 

 برکاته.

 آقای من، در قرآن کریم این آیات مبار  وارد شده است:

أَنْ أَدَوا إيلَی عيبَادَ اللَّهي إينِّی لَکمْ  *وَلَقَدْ فَتَنَّا َقبْلَهُمْ قَوْمَ فيرْعَوْنَ وَجَاءهُمْ رَسُولٌ کريیمٌ ﴿

ای ها قوم فرعون را آزمایش نمودیم و فرستاده)و همانا پیش از آن (5)﴾رَسُولٌ أَميینٌ

م کنید، همانا من برای ها آمد* که بندگان خدا را به من تسلیبزرگوار برای آن

 شما پیامبری امین هستم(.

 فرماید:این فرستاده کیست، و محدوده عصمت اش چگونه است بطوری که می

)که بندگان خدا را به من تسلیم ، ﴾أَنْ أَدَوا إيلَی عيبَادَ اللَّهي إينِّی لَکمْ رَسُولٌ أَميینٌ﴿

دهد و امانتی که به خود نسبت میکنید، همانا من برای شما پیامبری امین هستم( 

ای از جانب امام بود، و محدوده رسالتش چیست، و آیا پیش از شما فرستاده

 چگونه بود، آیا فق  برای حوزه یا برای همه مردم بود؟ و الحمدهلل وحده.

 إیران -فرستنده: شیخ إیاد 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم جواب:

 علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل

 سلم تسلیماً.

أَنْ  *وَلََقدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فيرْعَوْنَ وَجَاءهُمْ رَسُولٌ کريیمٌ ﴿فرماید: خداوند متعال می

وَأَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَی اللَّهي إينِّی آتيیکم بيسُلْطَانٍ  *أَدَوا إيلَی عيبَادَ اللَّهي إينِّی لَکمْ رَسُولٌ أَميینٌ 

فَدَعَا * وَإينْ لَّمْ تُؤْمينُوا ليی فَاعْتَزيلُوني  *وَإينِّی عُذْتُ بيرَبِّی وَرَبِّکمْ أَن تَرْجُمُوني  *مَبيینٍ 

وَاتْرُ  الْبَحْرَ رَهْواً  *کم مَتَّبَعُونَ فَأَسْري بيعيبَاديی لَیالً إينَّ *رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاء قَوْمٌ مَجْريمُونَ 

ها قوم فرعون را آزمایش نمودیم و )و همانا پیش از آن (5)﴾إينَّهُمْ جُندٌ مَغْرَقُونَ

ها آمد* که بندگان خدا را به من تسلیم کنید، همانا ای بزرگوار برای آنفرستاده

شی نکنید که من برای شما ککه بر خدا گردنمن برای شما پیامبری امینم* و این

برم حجتی آشکار آوردم* و همانا من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می

آورید، پس از من کيناره گیرید* از اینکه سنگسارم کنید* و اگر به من ایمان نمی

پس پروردگار خود را خواند که اینان مردمی گناهکارند* پس )گفتیم( بندگان 

بده، که شما مورد تعقیب خواهید بود* و دریا را آرام پشت سر مرا شبانه حرکت 

 ها سپاهی غرق شدنی هستند(.بگذار که آن

قَوْمَ ﴿گویند و این از مقدمه  روشن است سخن می آیات از حضرت موسی 

  .﴾إينَّهُمْ جُندٌ مَغْرَقُونَ﴿اش و از پایان ﴾فيرْعَوْنَ
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و در زمان   در زمان رسول خدا محمدو این مَثَل و تشبیه را زدند که مردم 

نیز قائم بود و به او نیز همانند قائم آل  قائم از آنان پند گیرند، زیرا موسی 

  محمد بشارت داده شده بود.

وَنُريیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذيینَ اسْتُضْعيفُوا فيی الْأَرْضي ﴿فرماید: خداوند متعال می

وَنُمَکنَ لَهُمْ فيی الْأَرْضي وَنُريی فيرْعَوْنَ وَهَامَانَ  *وَنَجْعَلَهُمْ أَئيمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَاريثيینَ 

که در زمین  خواستیم بر کسانی)و می (5)﴾وَجُنُودَهُمَا مينْهُم مَّا کانُوا یحْذَرُونَ

ها را امام گردانیم و ایشان را وارثان زمین قرار مُستضعف شدند مينت نَهیم و آن

شان چیزی را که شان دهیم و به فرعون و هامان و سپاهدهیم* و در زمین تمکین

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته. از آن حذر داشتند نشان دهیم(.

 الحسنأحمد                                                                                           

 هـ 5425ربیع األول/ 

 

 ُمْشَتب ه ا َوَغْيَر ُمَتَشاب ٍه :معنی سخن خداوند :501پرسش 

السالم علیکم یا آل محمد و رحمة اهلل و برکاته، سالم بر یمانی آل محمد و بر 

 فرزندان پا  و طاهرت.
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وَهُوَ الَّذيی أَنزَلَ مينَ السَّمَاءي مَاءً ﴿موالی من در قرآن این آیات مبار  آمده است: 

فَأَخْرَجْنَا بيهي نَبَاتَ کلِّ شَیءٍ فَأَخْرَجْنَا مينْهُ خَضيراً نَخْريجُ مينْهُ حَبَّاً مَتَرَاکباً وَمينَ النَّخْلي 

نْ أَعْنَابٍ وَالزَّیتُونَ وَالرَمَّانَ مُشْتَبيهاً وَغَیرَ مُتَشَابيهٍ مين طَلْعيهَا قينْوَانٌ دَانيیةٌ وَجَنَّاتٍ مِّ

)و اوست  (5)﴾انظُرُواْ إيليی ثَمَريهي إيذَا أَثْمَرَ وَینْعيهي إينَّ فيی ذَليکمْ آلیاتٍ لِّقَوْمٍ یؤْمينُونَ

کسی که از آسمان، آبی فرود آورد؛ پس به وسیله آن از هر گونه گیاه 

های از آن )گیاه( جوانه سبزی خارج ساختیم که از آن، دانهبرآوردیم، و 

هایی است نزدیك به هم. آوریم. و از شکوفه درخت خرما خوشهمُتراکمی بر می

خارج نمودیم. به  -همانند و غیر همانند-هایی از انگور و زیتون و انار و )نیز( باغ

ها برای در این میوه آن چون ثمر دَهَد و به )طرز( رسیدنش بنگرید. قطعاً

معنی و یا تأویل این کلمات از آیه:  هاست(.آورند نشانهایمان میکه مردمی

چیست در حالی که خداوند سبحان از درختان و گیاهان  ،﴾مُشْتَبيهاً وَغَیرَ مُتَشَابيهٍ﴿

فرماید مُشْتَبيهاً وَغَیرَ مُتَشَابيهٍ، ومنظور خداوند چیست، آیا کند و میصحبت می

هستند. و الحمد هلل   منظور همان موضوع است، یا منظور آن همان آل محمد

  وحده.

 إیران -فرستنده: شیخ إیاد 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم جواب:
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و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

ها شباهتی و انار نگاه کنید، بین آنهای درخت زیتون زمانی که به شاخه و برگ

  ها شبیه به هم نیست.ی آنیابید ولی میوهرا می

کند تا بندگانش از آن سود ببرند، چنین خداوند علومی را از اولیائش ظاهر میهم

ها هایی که خداوند از آنو با این که اولیاء خداوند شبیه به هم هستند ولی میوه

بینید که خداوند دعاء را بر زبان زین العابدین ظاهر نموده شبیه نیست، مثالً می

. ه را بر زبان صادق جعفر بن محمد ظاهر نمود، و فق علی بن حسین 

  والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

 الحسنأحمد                                                                                  

  هـ 5425ربیع األول/ 

َمن َكاَن َيُظنُّ معنی سخن خداوند متعال:  :501پرسش 

 ...اللَُّهَأن لَّن َينُصَرُه 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین.

السالم علیك سیدی و والدی و ولی نعمتی، أسأل اهلل أن یجعلنی من خدامکم 

 ومن أنصارکم وممن رضیتم إیمانهم.
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کنید خواهم که برایم دعا را بپرسم، از شما میکه آنسؤالی دارم ولی قبل از این

ای که شما دوست دارید تا در راه محبت و والیت شما شهید شوم، و مرا به گونه

  کنید قرار دهد.و امر می

مَن کانَ ﴿ فرماید:آقای من سؤالم از تفسیر این آیه کریمه است:خداوند متعال می

بيسَبَبٍ إيلَی السَّمَاء ثُمَّ ليیقْطَعْ فَلْینظُرْ یظُنَ أَن لَّن ینصُرَهُ اللَّهُ فيی الدَنْیا وَالْآخيرَةي فَلْیمْدُدْ 

کرد که خداوند، پیامبرش را ) هرکس که گمان می.(5)﴾هَلْ یذْهيبَنَّ کیدُهُ مَا یغيیظُ

در دنیا و آخرت هرگز یاری نخواهد کرد؛ پس سببی از آسمان قرار دهد، آنگاه 

 ز بین می برد؟(.آیا این نقشه خشم او را ا آن را قطع کرده و بينگرد که

  امیدوارم که سبب رنجش خاطر شما نشدم، والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته.

 فرستنده: أمة

 بسم اهلل الرحمن الرحیم جواب:

والحمد هلل رب العالمین، وصلی اهلل علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیین 

 وسلم تسلیماً.

آخرت و دنیا توفیق دهد، و شما را خواهم که شما را بر انجام خیر از خداوند می

 نماید.ها دین را یاری میاز کسانی قرار دهد که به واسطه آن

مَن کانَ یظُنَ أَن لَّن ینصُرَهُ اللَّهُ فيی الدَنْیا وَالْآخيرَةي ﴿فرماید: خداوند متعال می

 .﴾هيبَنَّ کیدُهُ مَا یغيیظُفَلْیمْدُدْ بيسَبَبٍ إيلَی السَّمَاء ثُمَّ ليیقْطَعْ فَلْینظُرْ هَلْ یذْ 
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ها را با فرشتگان و سربازان خویش فرستد، و آنخداوند سبحان فرستادگان را می

دهد، و در این آیه خداوند سبحان برای هایش یاری میدر ملکوت و آسمان

کند که راهی برای شناخت حق کنند بیان میکه در فرستاده شك میمردمی

ده شده حق است، و آن ها فرستاای که برای آناین که فرستاده وجود دارد، به

این است که راه بین خود و آسمان را با توجه، به سوی خدا برای شناخت راه 

مَن کانَ یظُنَ أَن لَّن ینصُرَهُ اللَّهُ فيی الدَنْیا وَالْآخيرَةي ﴿حق از جانب او باز نگه دارند: 

با فضل خدا، بین حق و تواند ، در این هنگام انسان می﴾فَلْیمْدُدْ بيسَبَبٍ إيلَی السَّمَاء

گوید بر چه میتواند راه حق را ببیند و آنباطل تشخی  دهد، و به روشنی می

گوید درحالی که وی  به سوی حق و به همراه حق صاحب حق حجت و بینه می

بیند، ها میچه در ملکوت  آسمانکند، و در این هنگام است که آنحرکت می

ی ری که نفسش را فرا گرفته تا صفحهسببی خواهد بود برای دور شدن شَ

   وجودش از ایمان و خیر پر شود. و السالم علیکم و رحمة اهلل وبرکاته.

 الحسنأحمد                                                                                             
 هـ 5425ربیع األول/ 
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 ....اْرج ع  اْلَبَصَر َكْرَتْين . ُثْم ..ی معنی آیه :121پرسش 

ثُمَّ ارْجيعي الْبَصَرَ کرَّتَیني ینقَليبْ إيلَیك الْبَصَرُ خَاسيأً ﴿ تفسیر این آیة کریمه چیست:

ولی( چشم ناکام و خسته )از  )باز دوباره چشم بيگردان )و بنگر، (5)﴾وَهُوَ حَسيیرٌ

 گردد(.یافتن عیب( به سوی تو باز می

 عراق -طائی  فرستنده: أدهم

 بسم اهلل الرحمن الرحیم جواب:

و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

الَّذيی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طيبَاقاً مَّا تَرَی فيی خَلْقي الرَّحْمَني ﴿فرماید: خداوند متعال می

ثُمَّ ارْجيعي الْبَصَرَ کرَّتَیني ینقَليبْ إيلَیك  *لْبَصَرَ هَلْ تَرَی مين فُطُورٍ مين تَفَاوُتٍ فَارْجيعي ا

 (5)﴾الْبَصَرُ خَاسئاً وَهُوَ حَسيیرٌ

کند که اوست که خداوند سبحان و متعال در این آیات، برای بندگانش بیان می

ها را با نظم و قانونی دقیق آفریده است، و قوانین الهی وجود دارد که آسمان

ها مقدر کرده کنند، تا فق  کسانی که خداوند برای آنبرآن نظام حکومت می

روج کنند و نقصی در آن است بتوانند وارد آن شده و در آن به سمت باال ع
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نیست که شخصی بتواند در آن داخل شود یا اَخبار آن را بيدُزدَد و یا حکمت 

توان به ای برای فریب مردم قرار دهد، پس نمیالهی موجود در آن را وسیله

ها عُروج کرد مگر با اجازه از خدا و وفق قانون او که بر بندگانش جاری آسمان

 است.

ها یاطین انس و جن، کمین و مانعی وجود دارد که مانع آناما برای سارقان ش

وَلَقَدْ زَینَّا السَّمَاء الدَنْیا ﴿ها وارد شوند،توانند در ملکوت آسمانشود و نمیمی

و همانا آسمان  ،)(5)﴾بيمَصَابيیحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِّلشَّیاطيیني وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعيیري 

ها را مایه راندَن شیاطین قرار دادیم، و برای هایی زینت دادیم و آنرا با چراغدنیا 

( و این آیه پاسخی است بر کسانی که ادعا ایمها عذابی دردنا  آماده کردهآن

ها دریافت کند، )به تواند اخبار آینده را از ملکوت آسماندارند شیطان می

ای متواتر مومنین در ارشاد به سمت گویند: امکان دارد رؤیاهشان که میکالم

و در آخر این توجیه را سببی برای رد نمودن اخبار  خلیفه خدا، از شیطان باشد(،

نمایند تا ها قرار دادند، اخباری که بر بندگان خدا که به سویش توجه میآسمان

حق را بشناسند، فرودآمده است، در اینجا خداوند پاسخ قطع کنندگان مسیر خدا 

ها دهد، آن دسته که چون خود از ملکوت آسمانلمای غیر عاملی را میاز ع

کنند تا مردم را نیز تالش می -چه خود کسب کردندبه دلیل آن-اند بهرهبی

بینی که با هر ها را میها را نیز گمراه کنند، به همین دلیل آنمحروم کرده و آن

د تا مردم را گمراه کرده و دهنتوانند، رؤیا را کم ارزش جلوه میروشی که می
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ها توجه کنند و حق را از جانب خدا ببینند، ها شوند که به ملکوت آسمانمانع آن

کشند تا رؤیا و کشف را کم ارزش بینید که خود را میها را میو شما امروزه آن

جلوه دهند، که این دو راه انبیاء بوده و مَطالع وحی الهی هستند، و همانا همه انبیاء 

  مبعوث شدند تا مردم را به شنیدن از ملکوت راهنمایی کنند، ولی همه فقهای

ها جنگیدند و ملکوت و رؤیا را کم ارزش جلوه گمراه در طول تاریخ با آن

ها کمك کرد،  و مردم مشغول به دنیا هستند و انبیاء دادند و جهل مردم نیز به آن

شغول شوند، تا در ملکوت بنگرند، خواهند که به ملکوت مها میآیند و از آنمی

کنند تا مردم را کنند همان گونه که اآلن تالش میو فقهای گمراه تالش می

شوند که به جلو قدم ها میطور که هستند در دنیا باقی نگه دارند، و مانع آنهمان

ارزش جلوه دادن ملکوت و بردارند تاکلمات الهی رابشنوند، و این به واسطه بی

اند با این که آن راهی گشوده و متاسفانه مردم نیز نسبت به آن جاهل رؤیاست،

برای شناخت حق از جانب خدا و شنیدن کلمات الهی است، پس زیان کار کسی 

است که این مسیر بزرگ معرفتی را از دست دهد، گرفتار )و قربانی( کسی است 

نند دستان خود را تواهایی که حتی نمیکه از فقهای کور و گمراه تبعیت کند آن

 ببینند.

خداوند شما را برای هر خیری توفیق دهد، و شما را از بینایان و از کسانی که 

 کند، قرار دهد.شنود و در  میکلمات اهلل را می

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

 أحمد الحسن                                                                                           

  هـ 5425ربیع األول/ 
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ی مجـع سـخن چرا خداونـد در برخـی آیـات بـا صـیغه :131پرسش 

 ؟!گویدمی

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 و سلم تسلیماً.صلی اهلل علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین  و

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما ای پدرم و ای امام و موالی من.

دانم چگونه از شما تشکر آقا و موال و امامم ای یمانی آل محمد، در ابتدا نمی

کنم که مایه کنم که مرا به عنوان دخترتان پذیرفتید، و از شما طلب دعا می

خواهم که به من توقیق دیدار شما اوند میخد شما باشم، پدر عزیزم از خوشنامی

 شما را یاری و در زمین تمکین نماید. بدهد و

 ی جمع سخن گفته است مانند:خداوند در بسیاری از آیات با صیغه

 ) همانا ما آن را در شب قدر نازل کردیم(.(5)﴾إينَّا أَنزَلْنَاهُ فيی لَیلَةي الْقَدْري﴿ -

چه .) اگر در آن(5)﴾مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَی عَبْدينَا فَأْتُواْ بيسُورَةٍ مِّن مِّثْليهيإين کنتُمْ فيی رَیبٍ ﴿ -

 ای مانند آن بیاورید(.مان نازل نمودیم شك دارید، پس سورهکه بر بنده
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و  ).(5)﴾وَلَقَدْ مَکنَّاکمْ فيی األَرْضي وَجَعَلْنَا لَکمْ فيیهَا مَعَایشَ قَليیالً مَّا تَشْکرُونَ﴿ -

ها قرار دادیم ها منزل گاههمانا ما شما را در زمین تمکین دادیم و برای شما در آن

 و آیات زیادی. شکر گذارند(. ولی عده کمی

 گوید؟چرا خداوند سبحان با صغیه جمع سخن می -ای امام و موالی ما –سؤال 

شما را خواهم که فرج و السالم علیکم و رحمة اهلل وبرکاته، و از خداوند می

اندازه یك چشم به هم زدن امر تر نماید و مرا از خادمان شما که حتی به سریع

 قرار دهد. یا اهلل یا کریم. شما را نافرمانی نکند

 مغرب -فرستنده: سعدیة 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم جواب:

و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و 

 م تسلیماً.سل

خداوند شما را بر انجام هر خیری توفیق دهد و خطاهایت را تسدید نماید و شما 

 کند. ها دینَش را یاری میرا از کسانی قرار دهد که به واسطه آن

که برای خداوند کارگزارانی است که  -خداوند به شما توفیق دهد-بدان 

و -ها تفضل نموده و برای رساندن رسالتش به انبیاء و فرستادگان خداوند بر آن

کند، و ها استفاده میاز آن -خواهد در عالم جسمانی محقق شودچه میآن

وند سبحان کارگزاران او از خلقَش هستند چه فرشتگان باشند و چه بشر، خدا
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ها با حول و قوه و با این که آن-کند ها را قرین خود میها را یاد نموده و آنآن

ها، زیرا او به خاطر بخشش و بزرگواری از وی بر آن -کنندامرش عمل می

 است که جزای کم را زیاد قرار داده است. کریمی

 و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

 أحمد الحسن                                                                                             

 هـ 5425ربیع األول/ 

 :در این سخن خداوند متعـال« نبی»پرسشی از : 525پرسش 

إ ْذ َقاُلوْا ِلَنب يٍّ لَُّهُم. 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 المهدیین وسلم تسلیماً.اللهم صل علی محمد و آل محمد األئمة و 

وحی و  -محل هبوط و نزول-سالم بر اهل بیت نبوت و معدن رسالت و مهب  

کند، در آیه کریمه وارد شده تنزیل از اراده خداوند است که از شما شروع می

لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا أَلَمْ تَرَ إيلَی الْمَلَإ مينْ بَنيی إيسْرَائيیلَ مينْ بَعْدي مُوسَی إيذْ قَالُوا لينَبيی ﴿: که

)آیا بزرگان بنی اسرائیل را بعد از موسی ندیدی، ( 5)﴾ ... مَليکا نُقَاتيلْ فيی سَبيیلي اللَّهي

ای مبعوث کن تا در راه خدا زمانی که به پیامبرشان گفتند برای ما فرمانده

 بجنگیم(.
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 این پیامبر بزرگوار که بود؟ اسم و صفت و حالت او چگونه است؟ -5

  چرا خداوند این پیامبر را به عنوان پادشاه انتخاب نکرد؟؟ -5
آیا پادشاهی طالوت یك پادشاهی عمومی برای بنی اسرائیل یا فق  فرماندهی  -2

  سپاهی بود؟؟

 آیا طالوت بر پیامبر ذکرشده در آیه حجت بود؟ -4

 عراق -فرستنده: أبو یوسف 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم جواب:

العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و الحمد هلل رب  و

 سلم تسلیماً.

پیامبر همان پیامبر خدا صموئیل )اسماعیل( از نسل  :4 – 2 – 5 – 5س پاسخ

یعقوب علیه السالم بود، اما صفت و حالت او، همانند اسماعیل فرزند ابراهیم علیه 

همسر  ای که مادرش نیز پیرزنی عقیم بود مثل ساره السالم بود، به گونه

در  ، و مادرش او را برای خداوند نذر کرده و همانند مریم ابراهیم نبی 

کرد و خداوند او را به عنوان پیامبر برای بنی اسرائیل خانه خدا خدمت می

کردند، برانگیخت، و در زمانش بنی اسرائیل از امر خداوند سبحان سرپیچی می

اش، بازگشته و توبه کردند و نسلی صالح در ولی در آخرین روزهای زندگی

ای تعیین کند ها فرماندهآن شان به وجود آمد، و از او طلب کردند که برایمیان

اش بجنگند، و به امر خداوند، طالوت تعیین شد، و طالوت به امر تا زیر پرچم

کرد، و بعد از این که طالوت و سپاهش بر جالوت پیامبر خدا اسماعیل عمل می
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امر نمود که داود را به عنوان خلیفه بعد  پیروز شدند، خداوند به اسماعیل نبی 

  ند، داودی که سربازی در سپاه طالوت بود.از خود برگزی

ای در زمین پادشاه نبود، این است که او پیامبر و خلیفه اما چرا اسماعیل نبی 

خواستند که ها حاکمی میبود و او حاکم منصوب از جانب خداوند بود، ولی آن

ها بجنگد، زیرا در آن زمان باید پادشاه با زیر پرچم اش بيجَنگند و به همراه آن

یرمردی مُسينَّ پ سپاه خارج شود و بجنگد، در حالی که پیامبر خدا اسماعیل 

 ها از وی اش بود، و به همین دلیل آنکه در آخرین روزهای زندگی

 ای که توانایی جنگیدن دارد، تعیین کند.خواستند که برایشان فرمانده

خداوند به شما برای هر خیری توفیق دهد و شما را از بینایان قرار دهد و از 

 کند.را در  می شنود و آنکسانی قرار دهد که کلمات الهی را می

 و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

 أحمد الحسن                                                                                        

 هـ 5425جمادی األول/ 
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و کسـانی کـه  ،شـناخت خـدا و رؤیـتش ،در خصوص حسا : 520پرسش 

 .شوندهالک منی

 الرحمن الرحیمبسم اهلل 
سالم و صلوات بر قائم آل محمد و یمانی موعود، اول مهدیین و اول مومنین و 

 .الحسن احمد زینت اولین و آخرین، آقا و موالیم

الَ یکلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إيالَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا کسَبَتْ وَعَلَیهَا مَا ﴿ بسم اهلل الرحمن الرحیم

تَحْميلْ عَلَینَا إيصْراً کمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذيینَ مين قَبْلينَا رَبَّنَا واَلَ تُحَمِّلْنَا  اکتَسَبَتْ رَبَّنَا واَلَ 

مَا الَ طَاقَةَ لَنَا بيهي وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفيرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْالَنَا فَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمي 

چه اش تکلیف نکرده است آنبیش از توانایی)خداوند هیچ نفسی را  (5)﴾الْکافيريینَ

به دست آورد برای اوست و برعلیه اوست، پروردگارا بر ما  زنجیر مَبَند 

چه ما طور که بر کسانی که پیش از ما بودند انداختی، پروردگارا آنهمان

اش را نداریم بر ما حمل مکن و از ما درگذر و ما را ببخش و به ما رحم طاقت

 مایی، پس ما را بر قوم کافر پیروز گردان(. کن تو سرور

کند، و در وسطش این آقای من، ابتدای آیه تکلیف خارج از توان را نفی می

چه که )پروردگارا بر ما آن ﴾رَبَّنَا واَلَ تُحَمِّلْنَا مَا الَ طَاقَةَ لَنَا بيهي﴿ شود:دعاء وارد می

 و منظور خداوند از این کالم چیست؟؟ توانَش را نداریم، تحمیل مکن( 

                                                
 .581بقرة:  -5



 .......تفسیر قرآن قائم آل حممد .................... 211
رَبَّنَا الَ تُؤَاخيذْنَا إين نَّسيینَا أَوْ ﴿تفسیر فرموده خداوند متعال که می فرماید:  -5

 ،)پروردگارا اگر ما فراموش کردیم یا خطاء نمودیم، ما را مواخذه مکن( ﴾أَخْطَأْنَا

 شود؟  چیست و آیا انسان به خاطر فراموشی مواخذه می

: إنَّ اهلل أجلَّ وأکرم من أن )قلت ألبی عبد اهلل عن منصور بن حازم، قال:  -2

عرض  (. ) به امام صادق صدقتیعرف بخلقه، بل الخلق یعرفون باهلل، قال: 

اش شناخته تر از آن که به واسطه خلقهمانا خداوند بزرگوارتر و باعظمت کردم:

آقای من، (. راست گفتیشوند، فرمودند: شود، بلکه خلق به واسطه او شناخته می

 منظورشان  از این سخن چیست؟؟

را برای  آقای من به بزرگواری خودتان، مقصود این کالم امیر المؤمنین  -4

ها با حقیقت ایمان او را )قلب ،القلوب بحقائق اإلیمان( )رأتهما بیان کنید: 

 بینند(.می

)جاء حبر إلی أمیر  فرماید:می این حدیث آمده است که: أبی عبد اللَّه  در

فقال: یا أمیر المؤمنین، هل رأیت ربك حین عبدته ؟ فقال: ویلك  المؤمنین 

ما کنت أعبد رباً لم أره, قال: وکیف رأیته ؟ قال: ویلك ال تدرکه العیون فی 

خدمت امیر )عالمی مشاهدة األبصار, ولکن رأته القلوب بحقائق اإلیمان(. 

پرستش او  رسید و گفت ای امیر مؤمنان: پروردگارت را هنگام المؤمنین 

ام بپرستم، ئی! فرمود: وای بر تو! من آن نیستم که پروردگاری را که ندیدهدیده

ای؟ فرمود: وای بر تو دیدگان هنگام نظر افکندن عرض کرد: چگونه او را دیده

 اند(.ها با حقایق ایمان او را دیدهاو را در  نکنند ولی دل
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لَا إيلَهَ إيلَّا هُوَ کلَ شَیءٍ هَاليك إيلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُکمُ وَإيلَیهي لَا تَدْعُ مَعَ اللَّهي إيلَهاً آخَرَ ﴿ -1

)با خداوند، الهی دیگر را مَخوان، هیچ الهی غیر او نیست هر چیزی  (5)﴾تُرْجَعُونَ

 گردند(شود، حکم برای اوست و به سوی او باز میبه غیر وجه او هال  می

وجه خداوند همان امام علیه السالم است، با توجه به روایاتی که از شما اهل بیت 

علیه السالم آمده است، آقای من، منظور از هالك در کالم خداوند متعال 

  چیست؟ و به عبارتی دیگر منظور خداوند از هالکت اَشیاء چیست؟

از روستایی به نام   )امام مهدی (5) )یخرج المهدی من قریة یقال لها کرعة( -1

تان را در مورد این . آقای من به بزرگواریتان نظرشریفشود(کرعه خارج می

 حدیث بیان کنید.

دربعضی روایات واردشده که مهدی به جوانی موفق توصیف شده است، و  -3

 توانم از شما توضیح این وصف را مساَلت کنم؟ آیا می

های در آن مانده، نم یك پس ماندهآقای من، بر ایمانم باقی ماندم و یقی -8

ایمانم با آن امیدوارم که بر من تفضُل و منت نمایید و مرا کمك روحی کنید که 

کامل شود و حق و حقیقت را در نَفسم مُستقر نمایید، که با منت و بخشش شما بر 

من از آن دست برندارم، ای آقای من، به لطف بخشش و نیکی بر من عطا کن، و 

نيگری کنم، آقای من، آیا میادبی و جسارتم بر آقایم عذرخواهی میبیبه خاطر 
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به خاطر آرزوها به سمت شما آمدم، یا به اطراف ریسمانت چنگ زدم مگر 

که گناهانم مرا از سرزمین وصال دور کرده است، چه بد مَرکبی از هوای هنگامی

را زینت داده  ها و آرزوها آننفس است که نفسم دارد، وای بر او چون گمان

 است، و وای بر آن به خاطر جراتش بر آقا وموالیم.

و از موال و پدر مهربانم یمانی خواهش دارم که مرا نزد پروردگارش یاد نماید، و 

مرا در دعایش بیاد آورد، و ستم و جرم و اسراف بر نفسم و کوتاهی با ایشان و 

الم علیکم و رحمة اهلل و با پدرش امام مهدی )علیهما السالم( را ببخشد. والس

 برکاته.

 فرزند جاهل شما                                                                                             

 عراق -فرستنده : شیخ حلی 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم :پاسخ

والمهدیین و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد األئمة 

 وسلم تسلیماً.

لِّلَّهي ما فيی السَّمَاواتي وَمَا فيی األَرْضي وَإين ﴿فرماید: خداوند متعال می :5-5س پاسخ

تُبْدُواْ مَا فيی أَنفُسيکمْ أَوْ تُخْفُوهُ یحَاسيبْکم بيهي اللَّهُ فَیغْفيرُ ليمَن یشَاءُ وَیعَذِّبُ مَن یشَاءُ 

چه در زمین است، برای ها و آنچه در آسمانو آن) (5)﴾قَديیرٌوَاللَّهُ عَلَی کلِّ شَیءٍ 

تان است را آشکار نموده و یا مخفی نمایید، چه درونخداوند است و اگر آن

                                                
 .584بقرة:  -5



  ......................... 210انتشارات انصار امام مهدی 
بخشد کند پس برای هر که بخواهد میخداوند به واسطه آن، شما را محاسبه می

 .(کند و خداوند بر هر چیزی تواناستو هر که را بخواهد عذاب می

طور که از آیه روشن است، خداوند هر آن چه در نفس انسان پنهان است، همان

کند، و کند، یعنی اگرانسان شَرَّی را پنهان کند آن را محاسبه میمحاسبه می

این مسئله از دایره توانایی انسان خارج نیست، یعنی خداوند معلوم نموده که 

تواند که خیر دائمی بوده و میانسان با توجه به فطرت و توانایی که در اوست، 

تواند از کسانی باشد که خدا هیچ شری را پنهان نکند، و به واسطه فطرتش می

)همانا ما برای تو فتح و گشایشی  ﴾إينَّا فَتَحْنَا لَك فَتْحاً مَبيیناً﴿ها فتح نمود برای آن

افعالش ی حقیقی در وی و یا در نیات و ، و برای شیطان بهرهآشکار نمودیم(

این مسئله در دایره قدرت انسان است اما ما این را نخواهد داشت، ولی با این که 

ها بینیم، و این به خاطر نق  در فطرت آنخارج از توان و طاقت بیشتر مردم می

هاست، و در آخر که خدا برایشان قرار داده نیست، بلکه به سبب تقصیر خود آن

فرماید: این محاسبه که بر می -قك اهللوف-ای که آوردی خداوند در آیه

هایی که در نفس خواهد بود از بیشتر مردم برداشته شده، و خداوند مردم را  نیت

کند هرچند که مومن مگر بر حسب توان و طاقتی که بیشتر مردم دارند مکلف می

این معناست که خداوند در حقیقت باشند و این تخفیفی برای مردم است، و به 

تر از قدرتی است که در وجود آنان کند که کمرا بر قدرتی محاسبه میآنان 

 داده است.

یعنی خداوند انسان را به خاطر شری  ﴾عَلَیهَا مَا اکتَسَبَتْ﴿فرماید: خداوند متعال می

دهد و نه فق  نیت و قصد وی، یعنی که از وی صادر شده مورد محاسبه قرار می
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کند که نیت آن را داشته و از او صادر حاسبه میخداوند انسان را نسبت به شری م

شده باشد، و نسبت به کاری که نیت آن را دارد ولی توانایی انجام آن را ندارد، 

دهد، یا این که کاری انجام دهد ولی قبلش نیت انجام مورد حساب قرار نمی

 دادن آن را ندارد..

مَا کسَبَتْ وَعَلَیهَا مَا اکتَسََبتْ رَبَّنَا الَ تُؤَاخيذْنَا إين  الَ یکلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إيالَّ وُسْعَهَا لَهَا﴿

الَ نَّسيینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَالَ تَحْميلْ عَلَینَا إيصْراً کمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذيینَ مين قَبْلينَا رَبَّنَا وَ

غْفيرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَواْلَنَا فَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمي تُحَمِّلْنَا مَا الَ طَاقَةَ لَنَا بيهي وَاعْفُ عَنَّا وَا

 .﴾الْکافيريینَ

رَبَّنَا الَ تُؤَاخيذْنَا إين نَّسيینَا أَوْ أَخْطَأْنَا ... واَلَ ﴿فرماید: و فرموده خداوند متعال که می

هر انسان توانایی و قدرتی کند که برای ، این روشن می﴾تُحَمِّلْنَا مَا الَ طَاقَةَ لَنَا بيهي

است که خود انسان با عمل و سعی خودش آن را مشخ  نموده است، بر اوست 

یعنی تر  و غفلت -که از خداوند بخواهد که به خاطر کوتاهی و فراموشی او 

 نسبت به دستورات خدا درخواست بخشش نماید. -او

 چنین درخواست نماید که امتحانش بههم ﴾أَخْطَأْنَارَبَّنَا الَ تُؤَاخيذْنَا إين نَّسيینَا أَوْ ﴿

تر از از توانایی و قدرتی اندازه توانایی و قدرتش باشد، هرچند توانایی او پایین

که در فطرتش نهاده شده باشد، و هر چند علت آن کوتاهی خود اوست، و اگر 

از توانایی خداوند باالتر از حدودش او را تکلیف کند،  همه چیز را یعنی خارج 

تر از قدرت حقیقی که در چیزی که به خاطر کوتاهی اوست، کم-و قدرت او 

دهد، در خورد و همه چیز را از دست میشکست می -فطرت او نهاده شده است
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خواهد بیشتر زیان نکند این دعا به نسبت فردی که مقداری زیان دیده و مینتیجه 

وَالَ تُحَمِّلْنَا مَا الَ طَاقَةَ ﴿یت حکمت است، ها بیشتر فررندان آدم هستند، نهاکه آن

  .﴾لَنَا بيهي وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفيرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْالَنَا فَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمي الْکافيريینَ

شناساند، و این طور نیست که خداوند خودش را به آفریدگانش می :2س پاسخ

 د، این معنای حدیث است.شناسنآفریدگانش او را می

های شود،، و حجتشناخته می  هایشیعنی اگر بگوییم که خداوند با حجت

شناسند، منظور این است که خداوند خداوند افرادی هستند که خداوند را می

این که آنان به واسطه هایش با آنان شناسانده است، نه خودش را برای بقیه آفریده

 او شناختند. 

ها با آفریده هایش مُواجه شد، یعنی خداوند آنان وجه اهلل هستند که به واسطه آن 

این هایش روبه رو گردید تا شناخته شود، نه ها با آفریدهاست که با با کمك آن

 کنند.که آنان از خودشان یا خود خداوند را معرفی می

که برای آنان چیزی گونه باشد، در آن وقت حقیقت اَمر این است و اگر امر این

از امر نیست، و خداوند سبحان اراده کرده که شناخته شود و آنان را آفریده، و 

 با آنان شناخته شده و خودش را با واسطه آنان معرفی نمود.

در کتاب  -ان شاء اهلل-اما حقیقت این شناخت و چگونگی آن، را با تفصیل بیشتر 

این کتاب در حال مُنتشر شدن  ء اهللتفسیر سوره توحید خواهید یافت، و ان شا

 است. 
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دیدن خداوند سبحان همان شناخت است، و در مورد آن قبالً سخن  :4س پاسخ

این مسئله را به صورت مفصل در کتاب تفسیر سوره گفتم، ولی ان شاء اهلل 

شود، دلیلی وجود این خاطر که به زودی منتشر میتوحید خواهی یافت، و به 

جا سخن را تکرار کنم، چون طوالنی است. خداوند به تو توفیق نایندارد که 

 دهد.
وَنُفيخَ فيی الصَوري فَصَعيقَ مَن فيی السَّمَاوَاتي ﴿فرماید: خداوند متعال می :1س پاسخ

در  و) (5)﴾وَمَن فيی الْأَرْضي إيلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفيخَ فيیهي أُخْرَی فَإيذَا هُم قيیامٌ ینظُرُونَ

ها و هر که در زمین است بیهوش در شود، پس هر که در آسمانصور دَمیده می

شود و به افتد، مگر کسی که خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در آن دمیده میمی

 (.نگرندناگاه آنان بر پای ایستاده می

شوند، کسانی هستند که واقعاً وجه اهلل هستند که با آنان با افرادی که هال  نمی

که آن آفریدگانش رو به رو گردید، به خاطر کرامت آنان و کرامت اسم اعظمی

حمل کردند،   -به واسطه نور خداوند سبحان و متعال-شان های نورانیرا در قلب

روند، چون آنان خداوند شوند و اصالً از بین نمیو آنان هستند که هال  نمی

به حال آنان و چه بازگشت باقی سبحان را بر خودشان انتخاب نمودند، خوش 

 -نیستند  فق  محمد و آل محمد  -خداوند شما را توفیق دهد-خوبی! و آنان 

درب برای هر انسانی باز است تا وجه اهلل شود،  - ها قبل و بعد از آمدن آن

کوتاهی نکنید و بَهره )نصیب( خود را ضایع نکنید، و درب باز است و فرصت 

اش را از این فضل بزرگ از دست ردی است که بهرهخوبی است، و زیان دیده ف
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بدهد، خوشا به حال افرادی که خداوند سبحان را بر خودشان اختیار و برتری 

 دادند، آنان پرهیزگاران حقیقی هستند.

خواهم که مَرا برای خدمت همه شما موفق نماید، و شما را جُزو از خداوند می

میرند، بلکه آنان با باقی ماندن ند و نمیشوپرهیزگارانی قرار دهد که هال  نمی

  مانند.افرادی که خداوند سبحان و متعال و بزرگ را انتخاب کردند باقی می
یلْبَسُونَ مين سُندُسٍ وَإيسْتَبْرَقٍ  *فيی جَنَّاتٍ وَعُیونٍ  *إينَّ الْمُتَّقيینَ فيی مَقَامٍ أَميینٍ ﴿

لَا  *یدْعُونَ فيیهَا بيکلِّ فَاکهَةٍ آمينيینَ  *کذَليك وَزَوَّجْنَاهُم بيحُورٍ عيینٍ  *مَتَقَابيليینَ 

فَضاْلً مِّن رَّبِّك  *یذُوقُونَ فيیهَا الْمَوْتَ إيلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَی وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحيیمي 

فَارْتَقيبْ إينَّهُم  *ليسَانيك لَعَلَّهُمْ یتَذَکرُونَ فَإينَّمَا یسَّرْنَاهُ بي *ذَليك هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيیمُ 

ها و به راستی پرهیزگاران در جایگاهی آسوده )اند(، در بوستان). (5)﴾مَرْتَقيبُونَ

اند. پوشند )و( برابر هم نشستهسارها. پرنیاني ناز  و دیبای سيتَبر میکنار چشمه

گردانیم. در آنجا چشم همسر میتها را با حوریاني درشچنین )خواهد بود( و آن

طلبند. در آنجا جز مرگي نخستین، ای را )که بخواهند( آسوده خاطر میهر میوه

دارد. )این( ها را از عذاب دوزخ نگاه میمرگ نخواهند چشید و )خدا( آن

بخششی است از جانب پروردگار تو. این است همان کامیابی بزرگ. در حقیقت، 

تو آسان گردانیدیم، امید که پند پذیرند. پس مراقب باش، زیرا ]قرآن[ را بر زبان 

 (.که آنان هم مراقبند
 الحسنأحمد                                                                                          

 هـ 5425ربیع األول/ 
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 :133پرسش 

إينَّ اللَّـه عينـدَهُ عيلْـمُ  فرماییـد:عالی تقاضا دارم ایـن آیـه را تفسـیر از حضرت

بُ غَـدًا وَمَـا  السَّاعَةي وَیُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فيی الْأَرْحَامي وَمَا تَدْريی نَفْـسٌ مَّـاذَا تَکْسـي

نزد خدا است. اوست که باران  (5) )علم ساعت ،(5)تَدْريی نَفْسٌ بيأَیِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

داند که فـردا چـه نمی کسیچها است آگاه است و هباراند و ازآنچه در رحممی

آیـا  داند که در کدام زمین خواهد مـرد(.چیز به دست خواهد آورد و کسی نمی

 میرد؟؟؟داند کجا و چه وقت مییمانی می احمد الحسنسید 

 پاسخ:

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه رب العالمین، و صلی اللَّه علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 و سلم تسلیماً.

و ، های قرآن نیستاین آیه جدا از دیگر بخش! خداوند شما را توفیق دهد

 إيالَّ مَني ارْتَضَىَ مين* عَاليمُ الْغَیْبي فَالَ یُظْهيرُ عَلَىَ غَیْبيهي أَحَداً  :این سخن خداوند که

، سازدآشکار نمی کسیچاو دانای غیب است و غیب خود را بر ه) (2)رَّسُول

فق  . ی آن استمحکم کننده (ای که از او خوشنود باشدمگر بر آن فرستاده

                                                
 .24 :لقمان -5

 .باشـد (زمـان خـروج قـائماشاره به )تواند اشاره به زمان قیامت کبری یا صغری می :علم السَّاعة -5

 (مترجم)

 .53و  51 :جن -2
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های خود از خلقش را بر داند و لکن پیامبران و حجتخداوند سبحان غیب می

که آیه این مطلب را  طورهمان؛ گرداندهر مقدار از غیب که بخواهد باخبر می

 .إيالَّ مَني ارْتَضَىَ مين رَّسُولٍ  :بیان کرده است خداوند توفیقت دهد

 و السالم علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

 (5)هـ. ق. 5425 األصب رجب –احمد الحسن 

 :134پرسش 

 ی مبار  خداوند چگونه خودش به الوهیت شهادت داده است:در این آیه

 أَنَّهُ الَ إيلَـهَ إيالَّ هُوَ وَالْمَالَئيکَةُ وَأُوْلُواْ الْعيلْمي قَآئيمَاً بيالْقيسْ ي الَ إيلَـهَ إيالَّ هُوَ شَهيدَ اللَّه

دهد که هیچ خدایی جز او نیست و همچنین اللَّه شهادت می) (5)الْعَزيیزُ الْحَکيیمُ 

نیست. خدایی ی عدل جز او دارندهفرشتگان و صاحبان عيلم که هیچ خدایی برپا

نیاز از بندگان . با توجه به این که وی بی(جز او نیست که پیروزمند و حکیم است

است و او نیاز ندارد که بر خودش به الوهیت گواهی دهد زیرا وی نزد کسانی 

 شناسند )عارفین به او( حاضر است و بر همین مبنا حسین بن علیکه او را می

پس آیا  ؛(2)(ای که تو را نبیندور باد دیدهک)« عمیت عین الترا » گوید:می)

شود؟ ـ یافت میسبحانهخدایی غیر از او وجود دارد؟ یا آیا مقامی برتر از او ـ

                                                
 (مترجم) .ش .هـ 5281خرداد یا تیر  -5

 .58 :آل عمران -5

 .511ص  11ج  :بحار االنوار ،در روز عرفه دعای امام حسین -2
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 کنند، منزه است.خداوند از آن چه وصف می

 عراق -فرستنده: ایاد الموسوی 

 پاسخ:

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و الحمد للَّه رب العالمین، و صلی اللَّه 

 و سلم تسلیماً.

گواهی خدا و فرشتگان و بندگان صالحش برای ! خداوند شما را توفیق دهد

آیا این سخن . گیرداز طریق وحی در رؤیا یا مکاشفه صورت می، سایر مخلوقات

نَ اللَّه وَمَا مَّا أَصَابَكَ مينْ حَسَنَةٍ فَمي :ای که فرمودخدای متعال را نخوانده

هر ) (5)أَصَابَكَ مين سَیِّئَةٍ فَمين نَّفْسيكَ وَأَرْسَلْنَا َ ليلنَّاسي رَسُوالً وَکَفَى بياللَّه شَهيیدًا

خدا و هر شری که به تو رسد از جانب خود تو  خیری که به تو رسد از جانب

کافی تو را به رسالت به سوی مردم فرستادیم و خدا برای شهادت دادن ، است

لَّـکيني اللَّه یَشْهَدُ بيمَا أَنزَلَ إيلَیْكَ أَنزَلَهُ بيعيلْميهي وَالْمَآلئيکَةُ یَشْهَدُونَ : و همچنین( است

دهد که با ولی خدا به آن چه بر تو نازل کرد شهادت می) (5)وَکَفَى بياللَّه شَهيیدًا

شهادت  برایو خدا ، دهندعلم خود نازل کرده است، و فرشتگان نیز شهادت می

وَیَقُولُ الَّذيینَ کَفَرُوا لَسْتَ : و همچنین این سخن خداوند متعال( است کافی

کافران ) (2)الْکيتَابي  عيلْمُ  عينْدَهُ  وَمَنْ وَبَیْنَکُمْ بَیْنيی شَهيیدًا بياللَّه ٰ  مُرْسَلًا قُلْ کَفَى
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خدا و هر کس که از کتاب آگاهی داشته : بگو، گویند که تو پیامبر نیستیمی

لْ قُ: و این سخن خداوند متعال( برای شهادت میان من و شما کافی است، باشد

بگو خدا میان ) (5)بَصيیرًا خَبيیرًا بيعيبَاديهي کَانَ إينَّهُ ٰ   وَبَیْنَکُمْ بَیْنيی شَهيیدًا بياللَّه ٰ  کَفَى

 .(بندگانش آگاه و بینا استزیرا او به ، من و شما برای شهادت کافی است

در این آیات تدبر کن و اندیشه نما که چگونه خدا و فرشتگان برای 

گاه که به سوی ایشان مبعوث ، آنشانقومفرستادگان الهی نزد مردم و نزد 

آیا این ؟ شودآیا این کار با رؤیا و مکاشفه انجام نمی. دهدگواهی می، شوندمی

وَإيذْ أَوْحَیْتُ إيلَى الْحَوَاريیِّینَ أَنْ : ای که فرمودنخواندهسخن خدای متعال را 

: و به حواریَّون وحی کردم) (5)آمينُوا بيی وَبيرَسُوليی قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بيأَنَّنَا مُسْليمُونَ 

گواه باش که ما تسلیم . گفتند: ایمان آوردیم، به من و به پیامبر من ایمان بیاورید

 ؟!آیا از طریق رؤیا نبود؟ خداوند چگونه به حواریَّون وحی کرد. (هستیم

با ، هایش نزد مردمفرستادگان و حجت، برای پیامبران، خدای سبحان، بنابراین

همچنین هنگامی که از طریق رؤیا با مردم سخن . دهدرؤیا و مکاشفه گواهی می

تعالی بر هر چیز شناساند و این که حق گوید و وجود خویش را به آنها میمی

ای از گواهی خدای نمونه. دهدبرای خودش گواهی می، حاکم و مُهَیمين است

سبحان بر خودش در پیشگاه مردم، این است که حق تعالی برخی امور غیبی را به 

خواهد به این او می. پیوندندنمایاند و پس از مدتی آن امور به وقوع میآنها می

خواهد که به د و حاکم و مهیمن است و از آنها میمردم بگوید که او وجود دار
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 .او روی آورند و به سوی حضرتش شتاب کنند

 و السالم علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

 هـ. ق. 5425ألصب / ارجب  - احمد الحسن

 :135پرسش 

 السالم علیکم و رحمة اللَّه و برکاته یمانی! احمد الحسنسرورم، 

پدران معصوم تو و بر مادرت زهرا و بر تو و بر و صلوات و سالم خدا بر 

 ....مهدییني پس از تو باد. اما بعد

آید؛ آیا این آیه به ای است که در پی میسؤال اول: سؤال من در مورد آیه

نازل شده است؟ تفسیر آن چیست؟ و منظور  همین صورت بر حضرت محمد

 ؟از اهل بیت در آن چه کسانی هستند

 النَّبيیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إيني اتَّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بيالْقَوْلي فَیَطْمَعَ الَّذيی یَا نيسَاء

وَقَرْنَ فيی بُیُوتيکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَجَ الْجَاهيليیَّةي * فيی قَلْبيهي مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

صَّلَاةَ وَآتيینَ الزَّکَاةَ وَأَطيعْنَ اللَّه وَرَسُولَهُ إينَّمَا یُريیدُ اللَّه ليیُذْهيبَ عَنکُمُ الْأُولَى وَأَقيمْنَ ال

وَاذْکُرْنَ مَا یُتْلَى فيی بُیُوتيکُنَّ مينْ آیَاتي اللَّه * الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتي وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهيیرًا

شما همانند دیگر زنان ، ای زنان پیامبر) (5)بيیرًاوَالْحيکْمَةي إينَّ اللَّه کَانَ لَطيیفًا خَ

پس به نرمی سخن مگویید تا آن مردی که در قلب او ، اگر از خدا بترسید، نیستید

های خود بمانید و و در خانه* و سخن پسندیده بگویید، مرضی هست به طمع افتد
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مکنید و های خود را آشکار زینت، کردندچنان که در زمان پیشین جاهلیت می

، ای اهل بیت، نماز بگزارید و زکات بدهید و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید

آن * خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را چنان که باید پا  داردخدا می

به . یاد کنید، شودهای شما خوانده میچه از آیات خداوند و حکمت در خانه

 (.درستی که خداوند لطیف و خبیر است

أَتَعْجَبيینَ مينْ  دوم: در این آیه منظور از اهل بیت چه کسانی هستند: سؤال

آیا از فرمان ) (5)أَمْري اللَّه رَحْمَتُ اللَّه وَبَرَکَاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتي إينَّهُ حَميیدٌ مَّجيیدٌ

او ، رحمت و برکات خدا بر شما اهل این خانه ارزانی باد؟ کنیخدا تعجب می

 (.ستودنی و بزرگوار است

 سؤال سوم: آیا حدیث کسا صحیح است؟ متن آن چیست؟

 .و السالم علیکم و رحمة اللَّه و برکاته

 فرستنده: احمد ـ امارات

 پاسخ:

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

والحمد للَّه رب العالمین، و صلی اللَّه علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

هیچ کسی مدعی نیست که ، ها و آیات قرآنترتیب نزول سوره در خصوص

اختالف ! مگر جاهل؛ آنها به همان صورت که نازل شده مرتب گشته است
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های ی مسلمانان ثابت شده است و طبق قرآنبرای همه، های قرآنترتیب سوره

در این . ها وجود داردحداقل بیش از یك چینش برای آیات و سوره، صحابه

توانید به کتبی که در موضوع تاریخ قرآن نوشته و آن چه که در این میخصوص 

 .باب روایت شده است، مراجعه نمایید

در این دو ، در خصوص چینش آیات و این که ترتیب آنها طبق نزول نیست

وَالَّذيینَ یُتَوَفَّوْنَ مينکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا  :فرمایدخدای متعال می. آیه تدبر نما

نَ یَتَرَبَّصْنَ بيأَنفُسيهينَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإيذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَالَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فيیمَا فَعَلْ

کسانی که از شما بمیرند و ) (5)فيی أَنفُسيهينَّ بيالْمَعْرُوفي وَاللَّه بيمَا تَعْمَلُونَ خَبيیرٌ

و چون ، باید که چهار ماه و ده روز انتظار بکشندآن زنان ، زنانی بر جای گذارند

بر ، ی خویش کاری شایسته و درخور کردنداگر درباره، شان به سر آمدمدت

 (.کنید آگاه استکه خدا به کارهایی که می، شما گناهی نیست

وَالَّذيینَ یُتَوَفَّوْنَ مينکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصيیَّةً لِّأَزْوَاجيهيم مَّتَاعًا  :فرمایدو نیز می

إيلَى الْحَوْلي غَیْرَ إيخْرَاجٍ فَإينْ خَرَجْنَ فَالَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فيی مَا فَعَلْنَ فيیَ أَنفُسيهينَّ مين 

میرند و زنانی بر جای شما که می مردانی از) (5)مَّعْرُوفٍ وَاللَّه عَزيیزٌ حَکيیمٌ 

ی زنان خود وصیت کنند که مخارج آنها را به مدت یك درباره باید، گذارندمی

در مورد ، پس اگر خود خارج شوند، شان نکنندسال بدهند و از خانه اخراج

و خدا ، گناهی بر شما نیست، گیرندای برای خود میتصمیمی که به نحو شایسته

 (.غالب و حکیم است
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ی زنی است کـه اند. این آیات مربوط به عدَّهی مذکور ناسخ و منسوخدو آیه

، یك سال تمام باشـد، که عدهشوهرش وفات کرده است. در ابتدا حکم این بود 

طور که در دین حنیف ابراهیمی چنین مقرر بـوده اسـت. سـپس ایـن حکـم همان

ناسـخ  524ی شـماره آیـهنسخ شد و عدَّه، چهار ماه و ده روز گشـت. در نتیجـه، 

ی بقره، پیش از آیه منسوخ قرار دارد ی ناسخ در سورهاست؛ یعنی آیه 545ی آیه

در حالی که اگر شما در این خصوص دقت نظر به خرج دهی، درخـواهی یافـت 

که در باب نزول آیات، منسـوخ بایـد بـر ناسـخ مقـدم باشـد. بنـابراین بـرای شـما 

اند. همـین ی بقره طبق نزول مرتب نشـدهی سورهگردد که این دو آیهآشکار می

طور قطع مدعی شد قرآنـی کـه امـروزه توان بهموضوع دلیلی کافی است که نمی

 در دسترس ما است، تمام آیات آن طبق تنزیل چینش شده است.

إينَّمَا یُريیدُ اللَّه : یآیه. ه کردم تا مطلب بعدی روشن شودئاین مقدمه را ارا

خدا ، ای اهل بیت) عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتي وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهيیرًاليیُذْهيبَ 

که شما  (خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را چنان که باید پا  داردمی

، در واقع طبق نزول مرتب نشده است و این مکان، ایدر مورد آن سؤال کرده

  ی علی و فاطمهاین آیه را به خانه  یامبرضمناً پ. مکان صحیح آن نیست

لذا حال . کرده استی آنها قرائت میآیه را بر در خانه، تخصی  داده و حضرت

مگر از سر ، دلیلی بر تعمیم آن وجود ندارد، که پیامبر آن را تخصی  داده است

 !جوییعناد و ستیزه

حْمَتُ اللَّه وَبَرَکَاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ قَالُواْ أَتَعْجَبيینَ مينْ أَمْري اللَّه رَ  ولی این آیه که
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رحمت و ؟ کنیآیا از فرمان خدا تعجب می: گفتند) (5)الْبَیْتي إينَّهُ حَميیدٌ مَّجيیدٌ 

ابراهیم ، (او ستودنی و بزرگوار است، برکات خدا بر شما اهل این خانه ارزانی باد

  عموی ابراهیمدختر ، هر دو از یك خانه بودند و ساره و همسرش ساره

 .بود

 و السالم علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

  احمد الحسن
 ق..هـ 5425محرم الحرام  

 

« حــم، یــس، حــم عســق»های تفســیر آیــات ابتــدایی ســوره:131پرســش 

 با تشکر. چیست؟

 فرستنده: شمس الصباح ـ عراق 

 پاسخ:

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

اللَّه علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و الحمد للَّه رب العالمین، و صلی 

 و سلم تسلیماً.

معنای ، در کتاب متشابهات: خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند

از شما . امها آمده است را بیان نمودهای که در ابتدای سورهحروف مقطعه
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انید تومی. کنم آن چه در این کتاب نوشته شده است را مطالعه کنیدخواهش می

به ، آنجا پرسش و پاسخ مربوط به آن را که در همین زمینه مطرح شده است

 :دست آورید

ها آمده به چه معنا ای که در ابتدای سورهحروف مقطعه: پرسش

 است؟

 «.یس، حم، المر، الم: »فرمایدخدای تعالی میپاسخ: 

ی حروف و نخستین آنها اصل و پایه« الف»  یعنی فاطمه زهرا: الف

و سایر حروف ، اولین چیزی است که بعد از نقطه به وجود آمده استو 

)به  یامبراست که پ) حرف فاطمه زهرا، و این؛ یابندنیز از آن ترکیب می

یا احمد لوال  لما » :نقل از خدای سبحان در مورد او فرموده است

 (5)«خلقت االفال ، و لو ال علی لما خلقتك، و لو ال فاطمه لما خلقتکما

و اگر علی نبود تو ، کردمها را خلق نمیآسمان، ای احمد! اگر تو نبودی)

(. نمودمو اگر فاطمه نبود شما دو تن را خلق نمی، کردمرا خلق نمی

و بر « ل» بر حرف علی یعنی« ا» یعنی  حرف زهرا، بنابراین در این مقام

اگر « )لو ال فاطمه لما خلقتکما» برای بیان« م» یعنی  حرف محمد

یعنی اگر ؛ پیشی گرفته است( نمودمفاطمه نبود شما دو تن را خلق نمی

و اگر معرفت ، وجود نداشت، آخرت که محل تجلی معرفت حقیقی است

خداوند آنها را آفرید تا ؛ شدندمخلوقات آفریده نمی، وجود نداشت
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جن و انس ) (5)یَعْبُدُوني وَمَا خَلَقْتُ الْجينََّ وَالْإينسَ إيلََّا لي: بدانند و بشناسند

 (.را جز برای پرستش خود نیافریدم

درب است و ، در ظاهر  هر چند علی، است  متعلق به علی :الم

اگر این دو با هم ترکیب ؛ دقت کن« ل» و« ا» ه. بباطن آن  فاطمه

نوشته « ل»در باطن « ا» یعنی« ال: »شودشکل آنها این گونه می، شوند

به « ال» این. احاطه دارد« ا»ظاهر و آشکار است و بر « ل» پس؛ شودمی

ی باشد و همان است که کلمهمعنی رد و نپذیرفتن حاکمیت مردم می

همان انقالب « ال» این. شودنیز با آن آغاز می« اله اال اللَّه ال»توحید یعنی 

ی نپذیرفتن حاکمیت مردم و برپاداری حاکمیت حسینی است که بر پایه

که باطن آن   یعنی حسین« ال» یا« ال اله اال اللَّه»پس . فتخدا شکل گر

طلب هدایت برای ستمگران است و ظاهرش علی  و( رحمت)فاطمه 

پیچیده شده با  الفيهمان  المزیرا ؛ باشدو نبرد با ظالمین می( قدرت)

وَأَلَنَّا لَهُ : یعنی به قدرت خداوند سبحان اشاره دارد، قدرت است

رحمت « ا»همچنین باطن آن (. آهن را برایش نرم کردیمو ) (5)الْحَديیدَ 

نقمت و عذاب برای کسانی است که به قائم « ل» برای مؤمنان و ظاهرش

همان علی بن ، در برخی روایات چنین تعبیر شده که قائم. اندکفر ورزیده

است و این لقب بین قائم و ( ی زمینجنبنده« )دابة االرض» طالب یاابی

 .باشدمشتر  می  طالببیعلی بن ا
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قوس صعود است و « میم. »بار در قرآن تکرار شده است  53محمد  :میم

 .باشدمی( ) به شکل واو برعکس

 .است  حسن :راء

 .است  حسین :حاء

 .باشدمی  حضرت مهدی :و سین

 .زیرا یاء در اینجا به خاتمه کار اشاره دارد، «س» یعنی پایان امر :یس

  یچرا که مهد ءبه تعداد اصحاب کسا، پنج بار تکرار شده سین

 .است ءکسا آلپنج تن  ییندهنما ینبهتر

 بنگر، که در آن سه حرف وجود دارد( ال اله اال اللَّه) ی توحیدبه کلمه

 و اما؛ را شناختی« الم» و« الف«. »ـهو  الم، الف: »این حروف عبارتند از

اسم اعظم « هو» زیرا اولین حرف از به معنای اثباتي ثابت است« هـ»

برای اثبات ثابت و بیان وجود و معرفت و شهود آن « هـ» پس. باشدمی

باشد چرا که خدای نیز بیانگر غیبت او و عدم ادرا  او می« واو. »باشدمی

 .سبحان شاهد غایب است

 ، خدا ی محمددلیل شهود و معرفت است. به وسیله« هـ»بنابراین 

إينَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا : پس محمد صاحب فتح المبین است، شناخته شده

است « هاء» پس او(. ایمما برای تو پیروزی نمایانی را مقرر کرده)مَبيینًا )

ی او خدای سبحان شناخته شده و او شهر کماالت الهی زیرا به وسیله

 .است

که  است« هـ» و« ل»، «ا» توحید هم مبتنی بر این حروف سه گانه یعنی
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 «علی و محمد، فاطمه: »عبارتند از

 و السالم علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

 ق..هـ 5425محرم الحرام  - احمد الحسن

 :137پرسش 

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم 

و الحمد للَّه رب العالمین، الحمد للَّه و صلی اللَّه علی محمد و آله االئمة و 

 المهدیین و سلم تسلیماً کثیراً.

 سرور و موالیم! السالم علیکم. به مناسب عید فطر، سال نو بر شما مبار  باد!

فَإيذَا النَجُومُ  ...ی آیاتی از سوره مرسالت است: سرورم، سؤال من درباره

ليأَیِّ یَوْمٍ  *وَإيذَا الرَسُلُ أُقِّتَتْ* وَإيذَا الْجيبَالُ نُسيفَتْ* وَإيذَا السَّمَاء فُريجَتْ * طُميسَتْ

... ) (5)...وَیْلٌ یَوْمَئيذٍ لِّلْمُکَذِّبيینَ * وَمَا أَدْرَا َ مَا یَوْمُ الْفَصْلي* ليیَوْمي الْفَصْلي* أُجِّلَتْ

گاه و آن* گاه که آسمان بشکافدو آن* گاه که ستارگان خاموش شوندپس آن

* وقتی معین شودشدگان را گاه که فرستادهو آن* ها پراکنده گردندکه کوه

و چه دانی که روز فصل * برای روز فصل؟* برای چه روزی معین شود

 .(....کنندگانوای بر تکذیب، در آن روز ؟*چیست

ای به خروج .... آیا این عبارت اشارهی روز فصل استسؤال من درباره

« المکذبین»باشد؟ و آیا منظور از ها میمبار  است؟ و آیا یکی از عالمت
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تان، کنند؟ با اجازهکنندگان( کسانی هستند که شما را تکذیب میذیب)تک

 کنم مطلب را توضیح دهید.خواهش می

 .... به امید دیدار، که من در آروزی دیدار شما هستم.خواهممعذرت می

 فرستنده: محمد الصفار

 پاسخ:

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و الحمد للَّه رب العالمین، و صلی اللَّه علی 

 و سلم تسلیماً.

اقوام خویش را ، های خود را رساندندپیام پیامبران و خلفای الهی در زمینش

خانمانی و تکذیب و بیبا مواردی رو به رو شدند و از جمله انذار نمودند و 

آنها و برای سبحان به آنها وعده نصرت  ولی خدای؛ شدآنها  نصیب کشته شدن

این پیروزیي آنها در سه . بشارت دادرا  آنهامانده  ناکام حق را و شانرسالت

یا رویدادهای ؛ رجعت و قیامت کبری، قیامت صغری: موقعیت خواهد بود

ی الهی که اولین آنها قیامت صغری است که همان قیام قائم آل محمد و گانهسه

 .باشدفرستادن او به سوی مردم می

إينََّهُمْ لَهُمُ * وََلقَدْ سَبَقَتْ کَليمَتُنَا ليعيبَادينَا الْمُْرسَليینَ :یدفرماخدای متعال می

وَأَبْصيرْهُمْ فَسَوْفَ * فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حيینٍ* وَإينََّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَاليبُونَ* الْمَنصُورُونَ

 ما) (5)بيسَاحَتيهيمْ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَريینَ فَإيذَا نَزَلَ * أَفَبيعَذَابينَا یَسْتَعْجيلُونَ * یُبْصيرُونَ
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که هر  *ایمفرستیم، از پیش تصمیم گرفتهی بندگانمان که به رسالت میدرباره

پس تا مدتی از آنها روی * و لشکر ما خود غالبند* خود پیروزند آینه آنان

شتاب آیا عذاب ما را به * آنها نیز خواهند دید، عاقبتشان را ببین* بگردان

شدگان چه بامداد این بیم داده، چون عذاب به ساحتشان فراز آید؟* طلبندمی

 (.!بدی خواهند داشت

لَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکيتَابَ فَاخْتُليفَ فيیهي وَلَواْلَ کَليمَةٌ سَبَقَتْ مين  :فرمایدو نیز می

در آن . به موسی کتاب دادیم) (5)مُريیبٍ  رَّبِّكَ لَقُضيیَ بَیْنَهُمْ وَإينَّهُمْ لَفيی شَكٍّ مِّنْهُ

از جانب پروردگارت صادر ، اگر نه حکمی بود که از پیش؛ کتاب اختالف شد

 (.و ایشان در آن کتاب سخت در تردیدند، میانشان داوری شده بود، شده بود

وَلَوْلَا کَليمَةٌ سَبَقَتْ مين رَّبِّكَ لَکَانَ ليزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى(5) ( اگر نه سخنی بود

عذابشان در این ، که پروردگارت پیش از این گفته و زمان را معین کرده بود

 (.بودجهان حتمی می

 َلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکيتَابَ فَاخْتُليفَ فيیهي وَلَوْالَ کَليمَةٌ سَبَقَتْ مين رَّبِّكَ لَقُضيی

در آن کتاب . به موسی کتاب دادیم) (2)مُريیبٍبَیْنَهُمْ وَإينَّهُمْ لَفيی شَكٍّ مِّنْهُ 

اگر نه حُکمی بود که از پیش از جانب پروردگارت صادر شده ؛ اختالف شد

 (.در آن کتاب سخت در تردیدند و ایشان، شده بود داوریمیانشان ، بود

 ْوَلَوْلَا کَليمَةٌ سَبَقَتْ مين رَّبِّكَ وَمَا تَفَرَّقُوا إيلَّا مين بَعْدي مَا جَاءهُمُ الْعيلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُم
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إيلَى أَجَلٍ مَسَمًّى لَّقُضيیَ بَیْنَهُمْ وَإينَّ الَّذيینَ أُوريثُوا الْکيتَابَ مين بَعْديهيمْ لَفيی شَكٍّ مِّنْهُ 

مگر از آن پس که به دانش ، از روی حسد و عداوت فرقه فرقه نشدند) (5)مُريیبٍ

پروردگار تو از پیش مقرر نکرده بود که آنها را تا زمانی معین دست یافتند و اگر 

و کسانی که بعد از ایشان وارث کتاب ، رفتبر آنها حکم عذاب می، مهلت است

 (.اندی آن سخت به تردید افتادهاند دربارهخدا شده

یابی که منظور از پیروزی خدا به وضوح درمی، اگر در این آیات بیاندیشی

 کننده به آنو برای راه و رسم الهی آنها که دعوت  شدگانهبرای فرستاد

افتد؛ همان حاکمیت خدا است که تا زمانی که قائم قیام کند به تأخیر می، هستند

او همان ؛ ای است که پروردگار تو از پیش مقرر کرده استاو همان کلمه

قیامت » یعنی« یوم الفصل اول» او همان؛ فرمانده لشکریان پیروز الهی است

 .است «صغری

توانید بپرسید می، اگر به شرح و تفصیل بیشتری نیاز دارید؛ این به اختصار بود

 .و ان شاء اللَّه تعالی در خدمت شما خواهم بود

 !را استوار سازد هایتانگامخداوند شما را توفیق دهد و 

 و السالم علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

 ق..هـ 5425 محرم الحرام -احمد الحسن 
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 :138پرسش 

اللَّهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و  ....السالم علیکم و رحمة اللَّه

 المهدیین و سلم تسلیماً.

سرور، امام و موالی من، ای قائم آل محمد، سالم خدا بر تو باد! 

 خواهشمندیم این آیات را هرچند به اختصار تفسیر فرمایید.

إينَّ اللَّه عيندَهُ عيلْمُ السَّاعَةي وَیُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فيی تفسیر این آیه چیست: 

الْأَرْحَامي وَمَا تَدْريی نَفْسٌ مَّاذَا تَکْسيبُ غَدًا وَمَا تَدْريی نَفْسٌ بيأَیِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إينَّ اللَّه 

که باران را تنها نزد خدا است و او است « ساعت» علم زمان) (5)عَليیمٌ خَبيیرٌ

داند که فردا ها است آگاه است و هیچ کس نمیباراند و از آن چه در رحممی

. داند که در کدام زمین خواهد مردچه چیز به دست خواهد آورد و کسی نمی

 (.خداوند دانا و آگاه است

 فرستنده: حسین التمیمی ـ عراق 

 پاسخ:

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

ین، و صلی اللَّه علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و الحمد للَّه رب العالم

 و سلم تسلیماً.

 ٌإينَّ اللَّه عيندَهُ عيلْمُ السَّاعَةي وَیُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فيی الْأَرْحَامي وَمَا تَدْريی نَفْس
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 علم زمان) اللَّه عَليیمٌ خَبيیرٌمَّاذَا تَکْسيبُ غَدًا وَمَا تَدْريی نَفْسٌ بيأَیِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إينَّ 

ها باراند و از آن چه در رحمتنها نزد خدا است و او است که باران را می« ساعت»

داند که فردا چه چیز به دست خواهد آورد و است آگاه است و هیچ کس نمی

این آیه (. خداوند دانا و آگاه است. داند که در کدام زمین خواهد مردکسی نمی

بندگان و زندگی آنها  رزقی علم غیب و دارد که خدای سبحان دارندهبیان می

بر روی این زمین به دست او است و حضرتش هر گونه که بخواهد آنها را جاری 

شان در زیرا وی به صالح زندگی دنیوی مردم و آن چه که خیر آخرت؛ سازدمی

فق  منحصر به  البته چنین نیست که این امور. باشددانا و آگاه می، آن است

برخی بندگانش را بر ، و این امکان منتفی نیست که خداوند، خدای سبحان باشد

بلکه ممکن است حق تعالی برخی بندگانش را بر ؛ قسمتی از اینها مطلع گرداند

چه از طریق اسباب مادی و ، از غیب باخبر سازد، فرمایدمی آن چه که خود اراده

این امکان وجود دارد که خداوند آن چه که از  حتی. ی عوامل غیبیچه به وسیله

ها قرار دهد تا این بندگان در اختیار آن، فرمایدمصالح دنیوی و اخروی اراده می

چه از طریق اسباب ، ی الهی در آن مصالح دخل و تصرف نمایندبا حول و قوه

چ در نتیجه این آیه بیانگر آن است که هی. ی عوامل غیبیمادی و چه به وسیله

طور مستقل از خدای سبحان چیزی بداند و کاری تواند بهکس از خالیق نمی

دانشی کسب کند و کاری ، ی الهیتواند با حول و قوهولی می، انجام دهد

 .که او ارحم الراحمین است؛ صورت دهد

 و السالم علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

  احمد الحسن
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 ق..هـ 5425محرم الحرام  

 

 :131پرسش 

 بسم اللَّه و صلوات بر سید ما محمد و خاندان آن حضرت.

ای کنندهام تفسیر کافی و قانعی اغلب تفاسیر معتبر، نتوانستهمن پس از مطالعه

« عبس»ی تفسیر سوره که شك و گمان و حدس در آن راه نداشته باشد درباره

 کنم.بیابم؛ لذا آن را از شما تقاضا می

 مراکش فرستنده: الشرادی یاسر ـ

 :پاسخ

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

و الحمد للَّه رب العالمین، و صلی اللَّه علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین 

 و سلم تسلیماً.

خواهی بدانی در این شاید می! خداوند شما را بر هر خیری موفق گرداند

وَمَا * األعْمَى أَنْ جَاءَهُ * عَبَسَ وَتَوَلَّى: آیات چه کسی روی تُرشْ کرده است

* فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى* أَمَّا مَني اسْتَغْنَى* أَوْ یَذَّکَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذيَّکْرَى* یُدْريیكَ لَعَلَّهُ یَزَّکَّى

 (5)فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى* وَهُوَ یَخْشَى* جَاءَ َ یَسْعَى وَأَمَّا مَنْ* وَمَا عَلَیْكَ أَال یَزَّکَّى
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، و تو چه دانی *چون آن نابینا به نزدش آمد* دانیدرو سر برگ روی ترش کرد)

که او اما آن* یا پند گیرد و پند تو سودمندش افتد* شاید که او پاکیزه شود

و اگر هم پا  نگردد چیزی * کنیتو روی خود به سوی او می* توانگر است

تو از * ترسدیو م* آیددوان به نزد تو میکه دوانو اما آن* ی تو نیستبر عهده

 (.پردازیاو به دیگری می

وی . کسی که روی ترش کرد عثمان بن عفان بود(: روی ترش کرد« )عبس»

حضرت او را بر ؛ مکتوم نابینا آمدحضور داشت که ابن امَّ   نزد رسول خدا

عثمان . نزدیك خود جای داد و با او سخن گفتن آغاز کرد، عثمان مقدم داشت

طور که خدای متعال همان، کرد پشت نابینا آن به متکبرانه و کشید همروی در

أَوْ * وَمَا یُدْريیكَ لَعَلَّهُ یَزَّکَّى* أَنْ جَاءَهُ األعْمَى* عَبَسَ وَتَوَلَّى» :خبر داده است

 .یَذَّکَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذيَّکْرَى

 سپس خداوند عمل ناپسند عثمان و تکبری که درونش النه کرده بود را بیان

آید که در گذشته جاه و مقامی داشته به این ترتیب که وقتی کسی می؛ فرمود

کند حتی اگر وی از کسانی باشد که از دعوت عثمان روی به سوی او می، بود

بدون این ، تکبر پیشه نموده باشد  پیامبر خدا روی گردانده و بر رسول خدا

وَمَا  *فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى *اسْتَغْنَى أَمَّا مَني :که کسی از او چنین چیزی خواسته باشد

 .عَلَیْكَ أَال یَزَّکَّى

خداوند برای عثمان بن عفان و کسانی که همانند او هستند و مثل او رفتار 

اش و روشن ساخته است که سزاوار است انسان را براساس حق جویی، کنندمی

ام و منزلتش و آن چه نه براساس مق، براساس میزان ترسش از خدا ارزشیابی کنند
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. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى *وَهُوَ یَخْشَى *وَأَمَّا مَنْ جَاءَ َ یَسْعَى :که مالك آن است

دوان به سوی این مجلس مبار  یعنی دوان، مکتوم با آن که نابینا بودابن امَّ 

بایست پس تو ای عثمان می، و مجلس مسلمین شتافت  مجلس رسول خدا

نه ، چرا که وی نابینا بود، داشتیشدی و او را بر خویشتن مقدم میمیخوشحال 

اش اخم کنی و از او در چهره، او را مقدم داشته بود  این که چون پیامبر خدا

 .این معنای مختصری از این آیات بود. روی برگردانی

 و السالم علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

 ق..هـ 5425محرم الحرام  - احمد الحسن
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 ....بسم اللَّه الرحمن الرحیم
 اللَّهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً.

ما ) (5)إينَّا کَفَیْنَا َ الْمُسْتَهْزيئيینَ: فرمایدخدای متعال در قرآن کریم می

دارد؟ با در اینجا چه صورتی « کفایت(. »داریمکنندگان را از تو بازمیمسخره

کنندگان بسیار و ائمه تا به امروز از دست مسخره  توجه به این که پیامبر خدا

،  طور که استهزاء مردم به حضرت حجت و وصی اواند. همانرنج کشیده

آشکار است. آیا این آیات عملی شده یا این که زمان تاویل آنها هنوز فرا نرسیده 
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 است؟

 عراق -ففرستنده: ابویوس

 پاسخ:

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

والحمد للَّه رب العالمین، و صلی اللَّه علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

رسیدن رسالت به مردم و ، خداوند تاثیر آنها و تاثیر استهزای آنها بر رسالت

بيمَا فَاصْدَعْ : فرمایدحق تعالی می. گرویدن مردم به آن را کفایت کرده است

به هر چه مأمور )  (5)إينَّا کَفَیْنَا َ الْمُسْتَهْزيئيینَ* تُؤْمَرُ وَأَعْريضْ عَني الْمُشْريکيینَ 

کنندگان را از ما مسخره* مشرکان رویگردان باش ای صریح و بلند بگو و ازشده

گر توجهی نداشته یعنی تو ابالغ کن و به این معاندیني مسخره(. داریمتو بازمی

تواند بر رسیدن رسالت الهی به ی آنها نمیکه کارها و ایرادهای نابخردانه، باش

 .تاثیرگذار باشد، آنجا که خدای سبحان اراده فرموده است

دارد و آنها مؤمنان را ثبات و خداوند سبحان فرشتگان خود را گسیل می

از خردان را ی ابلیس و ریشخند و ایرادگیری کمبخشند و وسوسهاستقامت می

چه بسا خداوند برخی از این سفیهان را به هالکت برساند یا . گردانندآنها دور می

مشغول و ، آنها را به چیزی مبتال سازد که از مسخره کردن دعوت الهی

 .و چه بسا آنها را عبرتی برای سایرین قرار دهد، شان سازدسرگرم
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 و الحمد للَّه. و السالم علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

  احمد الحسن 
 ق..هـ 5425محرم الحرام  

 :141پرسش 

 السالم علیکم و رحمة اللَّه و برکاته

 بسم اللَّه الرحمن الرحیمکنم این آیه را تفسیر فرمایید: از شما خواهش می

 قُلُوبيهيمْ فَأَنزَلَ لَقَدْ رَضيیَ اللَّه عَني الْمُؤْمينيینَ إيذْ یُبَایيعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةي فَعَليمَ مَا فيی

خدا از مؤمنان آن هنگام که زیر درخت با ) (5)السَّکيینَةَ عَلَیْهيمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَريیبًا

پس ، گذردو دانست که در دلشان چه می، تو بیعت کردند خوشنود گشت

(. منظور از مؤمنین شان دادشاآرامش را بر آنها نازل کرد و به فتحی نزدیك پاد

 در این آیه چه کسانی است؟

 عراق -فرستنده: احمد الواسطی 

 پاسخ:

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم ...
والحمد للَّه رب العالمین، و صلی اللَّه علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

                                                
 .58 :فتح -5



  ......................... 152انتشارات انصار امام مهدی 
 ْلَقَدْ رَضيیَ اللَّه عَني الْمُؤْمينيینَ إيذْ یُبَایيعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةي فَعَليمَ مَا فيی قُلُوبيهيم

خدا از مؤمنان آن هنگام که زیر ) (5)فَأَنزَلَ السَّکيینَةَ عَلَیْهيمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَريیبًا

، گذرددلشان چه میو دانست که در ، درخت با تو بیعت کردند خوشنود گشت

 (.شان دادشاپس آرامش را بر آنها نازل کرد و به فتحی نزدیك پاد

 َوَالسَّابيقُونَ األَوَّلُونَ مينَ الْمُهَاجيريینَ وَاألَنصَاري وَالَّذيینَ اتَّبَعُوهُم بيإيحْسَانٍ رَّضيی

حْتَهَا األَنْهَارُ خَاليديینَ فيیهَا أَبَدًا ذَليكَ اللَّه عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْريی تَ

قدم شدند و از آن گروه نخستین از مهاجران و انصار که پیش) (5)الْفَوْزُ الْعَظيیمُ 

خدا خوشنود است و ایشان نیز از خدا ، ها تبعیت کردندآنکه به نیکی از  یآنان

هایی که در آنها نهرها جاری است و همیشه در بهشت هابرای آن، خوشنودند

 (.این است کامیابی بزرگ، آماده کرده است، آنجا خواهند بود

ی حاکمیت الهی و بیان خوشنودی خدا از کسانی هر دو درباره، آیات فوق

این آیات . کنندی خدا بر زمینش در زمان خودشان بیعت میاست که با خلیفه

و این گونه نیست که ، مدح و ثنا گفته است، این کار مبار آنها را به دلیل 

ای برای تزکیه، اند و معتقدند این دو آیهبرخی اهل سنت آنها را وارونه فهمیده

هر کاری ، حتی اگر پس از آن، تمام کسانی است که در بیعت حاضر شدند

 !که بعد از آن انجام دادند آن چهمشابه  انجام دهند،

لَقَدْ رَضيیَ اللَّه عَني الْمُؤْمينيینَ إيذْ یُبَایيعُونَكَ تَحْتَ : متعال این سخن خداوند

خدا از ) الشَّجَرَةي فَعَليمَ مَا فيی قُلُوبيهيمْ فَأَنزَلَ السَّکيینَةَ عَلَیْهيمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَريیبًا
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و دانست که ، مؤمنان آن هنگام که زیر درخت با تو بیعت کردند خوشنود گشت

پس آرامش را بر آنها نازل کرد و به فتحی نزدیك ، گذرددر دلشان چه می

کنندگان در هنگام بیعت است و این که مدح و ستایش بیعت(، شان دادشاپاد

از ایشان ، اش در زمینش در زمان خودشانخداوند به خاطر بیعت آنها با خلیفه

ی خدا در زمینش عت با خلیفهاین رضایت مشروط به بی. راضی و خوشنود است

ی خداوند در زیرا آنها با خلیفه؛ باشدمی ( حضرت محمد)در زمان آنها 

ی یعنی بیعت با خلیفه ،زمان خودشان بیعت کردند و اگر آنها از این قانون الهی

روی برتابند نه تنها خدا از آنها راضی نیست بلکه قضیه  شانخدا در زمان

بنابراین کسانی که . شودغضب خدای سبحان منجر میدگرگون و به خشم و 

 الهی یخلیفه جوی و وظیفه داشتند که به جست، زنده ماندند  پس از محمد

به عهد و پیمان استمرار یابد  وفایشانتا ایمان آنها و نیز ، کنند بیعت او با و درآیند

رآن به و جزو کسانی نباشند که بر قانون تعیین حاکم از سوی خدا که در ق

وَإيذْ قَالَ : روشنی تمام ذکر شده است پشت پا بزنند و آن را واژگونه سازند

و چون پروردگارت به ) (5)رَبَكَ ليلْمَالَئيکَةي إينِّی جَاعيلٌ فيی األَرْضي خَليیفَةً 

و همچنین برای آن که این ( آفرینمای میمن در زمین خلیفه: فرشتگان گفت

لَقَدْ رَضيیَ : نیز بر آنها منطبق باشد  حضرت محمدی قرآن پس از وفات آیه

خدا از مؤمنان آن هنگام که با تو بیعت کردند ) اللَّه عَني الْمُؤْمينيینَ إيذْ یُبَایيعُونَكَ 

 (.خوشنود گشت

إينَّ الَّذيینَ یُبَایيعُونَكَ إينَّمَا یُبَایيعُونَ اللَّه یَدُ اللَّه فَوْقَ : فرمایدحق تعالی می
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أَیْديیهيمْ فَمَن نَّکَثَ فَإينَّمَا یَنکُثُ عَلَى نَفْسيهي وَمَنْ أَوْفَى بيمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ اللَّه فَسَیُؤْتيیهي 

که با خدا بیعت کنند جز این نیست آنان که با تو بیعت می) (5)أَجْرًا عَظيیمًا

به زیان خود ، هایشان است و هر که بیعت بشکنددست خدا باالی دست، کنندمی

شکسته است و هر که به آن بیعت که با خدا بسته است وفا کند، او را پاداشی 

شود این است که حداقل چیزی که از این آیه به وضوح فهمیده می(. عظیم دهد

بیعت و استمرار بخشیدن به آن و نیز وفا به  مشروط به، ی مزبورخوشنودی در آیه

فَمَن نَّکَثَ فَإينَّمَا یَنکُثُ عَلَى نَفْسيهي : و نه فق  به بیعت صيرف، عهد الهی است

هیچ خوشنودیي ، تبعه و ب وَمَنْ أَوْفَى بيمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ اللَّه فَسَیُؤْتيیهي أَجْرًا عَظيیمًا

متعلق به رویدادی معین و ، نیست بلکه خوشنودیابدی و دائمی در کار ، مطلق

و حتماً باید به عدم ، و الزاماً باید به وفای به عهد متصل شود، باشدمشروط می

این خوشنودی محقق ، ی پیشین خدانقض پیمان اتصال یابد و پس از وفات خلیفه

ه به بیعت کنند، تا به این ترتیب، ی بعدیشود مگر از طریق بیعت با خلیفهنمی

 .نقض ننموده باشد عهد خود وفا کرده و میثاق حقیقی را

یَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزيلَ إيلَیْكَ مين رَّبِّكَ الْحَقَ کَمَنْ هُوَ  أَفَمَن: فرمایدخدای متعال می

* الْميیثَاقَ الَّذيینَ یُوفُونَ بيعَهْدي اللَّه وَلَا یَنقُضُونَ* الْأَلْبَابي أُولُو یَتَذَکَّرُ إينَّمَاأَعْمَى 

..... *وَالَّذيینَ یَصيلُونَ مَا أَمَرَ اللَّه بيهي أَن یُوصَلَ وَیَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَیَخَافُونَ سُوءَ الْحيسَابي

وَالَّذيینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّه مين بَعْدي ميیثَاقيهي وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّه بيهي أَن یُوصَلَ وَیُفْسيدُونَ 

داند آن چه آیا کسی که می) (5)اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّاري  لَهُمُ أُولَئيكَ ٰ  أَرْضي فيی الْ
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همانند کسی است که نابینا ، از جانب پروردگارت بر تو نازل شده حق است

کنند و خود کسانی که به عهد خود وفا می* گیرندتنها خردمندان پند می؟ است

، آن چه را خدا به پیوستن آن فرمان داده است آنان که* شکنندپیمان را نمی

ترسند و از سختی بازخواست خدا دهند و از پروردگارشان میپیوند می

شکنند و آن و آنان که پیمان خدا را پس از استوار کردنش می.... *اندبیمنا 

گسلند و در زمین فساد می، چه را که خدا به پیوستن آن فرمان داده است

 (.!شان بادهای آن جهان نصیبنت بر آنها است و بدیکنند، لعمی

وَالسَّابيقُونَ األَوَّلُونَ مينَ الْمُهَاجيريینَ وَاألَنصَاري وَالَّذيینَ : فرمایدهمچنین می

نْهَارُ اتَّبَعُوهُم بيإيحْسَانٍ رَّضيیَ اللَّه عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْريی تَحْتَهَا األَ

از آن گروه نخستین از مهاجرین و ) (5)خَاليديینَ فيیهَا أَبَدًا ذَليكَ الْفَوْزُ الْعَظيیمُ

خدا خوشنود است ، رفتند آنان یقدم شدند و آنان که به نیکی از پيانصار که پیش

نهرها جاری  هاآنهایی که در بهشت برایشان، و ایشان نیز از خدا خوشنودند

(. این است کامیابی بزرگ، است و همیشه در آنجا خواهند بود آماده کرده است

. داللت دارد  اهللرسولاین آیه بر استمرار خالفت خدا بر زمینش پس از 

خود شخ  آنها نیست زیرا ایشان معصوم ، منظور از پیروی مهاجرین و انصار

برخی از ، طور یقیننیست زیرا بهی کارهای آنها همه، همچنین مراد؛ نیستند

؛ اعمال و کردارهای آنها بسیار بسیار مذموم و دوری جستن از آنها الزامی است

پرستیدند و گروهی بعد از ایمان مثالً برخی از آنها قبل از ایمان آوردن بت می

پیروی از ، پیروی از آنها لذا در اینجا مراد از. کردندآوردن شرب خمر می
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السَّابيقُونَ األَوَّلُونَ  .ی دریافت این اسامییزی است که ایشان را شایستهترین چمهم

، بوده  شان به محمدکه همان گرویدن، کرده استـ مينَ الْمُهَاجيريینَ وَاألَنصَاري 

ی خدا در زمینش حجت خدا در زمان آنها و خلیفه، به این اعتبار که آن حضرت

ان یعنی به جهت ایمان آوردن به حجت الهی در آنها به خاطر کردارش. بوده است

اند؛ این عده بر کسانی که زمانشان و سبقت جستن در گرویدن به او مورد ستایش

زیرا پیشی گرفتن آنها بر اهل ، شوند فضل و برتری ندارندپس از آنها آفریده می

ر د شانقدمیبه اعتبار پیششدن آنها  زمان خودشان مصداق دارد و لذا مدح

چرا که برتری دادن مطلق آنها بر کسانی که ؛ قیاس با اهل زمان خودشان است

حتی این . ستمی است به متاخران نسبت به آنها، شوندها پس از آنها خلق میقرن

کالمی است که با عدل الهی و فطرت انسان که بر آن آفریده شده است سر 

م و ئطور دادهد که بهآنها میاین شایستگی را به ( به ناروا)ناسازگاری دارد و 

طبیعی است که . برتری یابند، ابدی جزو برترین خالیق باشند و بر اسالف خود

اند و یکی پس از بوده  ی دو نفر که در زمان حضرت محمدشما درباره

بر آن یکی   بگویی فالنی در ایمان آوردن به محمد، دیگری ایمان آورده

ی دو نفر که در دو زمان ت که دربارهولی درست نیس، سبقت جسته است

بر آن   ی فالنی در گرویدن به حضرت محمدئاند بگومختلف به وجود آمده

بر آن یکی در پدیدار شدن در ، زیرا یکی از این دو؛ دیگری پیش افتاده است

چه یکی از این دو در زمان پیامبر بوده باشد و یا هر ؛ این عالم سبقت گرفته است

مورد ستایش  دوپیشی گرفتن از آن . آمده باشند ان آن حضرتدو پس از زم

ورزیدن نسبت  اساس رقابت و پیشی گرفتن در عمل و اخالصبوده است که بر
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 .به دیگران بوده و نه این که صرفاً به خاطر تقدم زمانی باشد

عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَالَّذيینَ اتَّبَعُوهُم بيإيحْسَانٍ رَّضيیَ اللَّه : یبنابراین منظور از آیه

و ) وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْريی تَحْتَهَا األَنْهَارُ خَاليديینَ فيیهَا أَبَدًا ذَليكَ الْفَوْزُ الْعَظيیمُ 

خدا خوشنود است و ایشان نیز از خدا ، شان رفتندآنان که به نیکی از پی

است و همیشه در آنجا  هایی که در آنها نهرها جاریبهشت برایشان، خوشنودند

عبارت است از پیروی (، خواهند بود آماده کرده است، این است کامیابی بزرگ

شان کسانی که به نیکی از پی. ی خدا در هر زمانآنها در گرویدن به خلیفه

آورند و او ی الهی در زمانشان ایمان میهایی هستند که به خلیفهتمام انسان، رفتند

و  و آنها نیز بر اساس پیشی گرفتن و کردار! تا روز قیامت، کنندرا یاری می

پیشی « )السابقون» لذا این صفت. اخالصی که دارند از فضیلت برخوردارند

و یاری رساندن نیز تا روز قیامت « مهاجرت» حتی صفت، انتهایی ندارد( گرفتگان

شود ه نمیدوم یا سوم گفت، فق  به چند نفر در قرن اول« تابعین. »انتها استبی

 .تا روز قیامت، هستند( ی ناجیهفرقه) یافتگانبلکه تابعین گروه نجات

دوم یا ، اما این ادعا که تابعین تنها به چند تن مشخ  و محدود به قرن اول

کسانی ؛ های متاخَّر استظلم و اجحاف در حق مؤمناني زمان، شودسوم اطالق می

تر های اول نیز برتر و بافضیلتستهاز د، که چه بسا به خاطر اخالصی که دارند

صفت کسانی است ، قدم شدندگروه نخستین از مهاجرین و انصار که پیش. باشند

 آورند. لذا اینها همراه محمدی خدا در هر زمان ایمان میکه مخلصانه به خلیفه

 برتری هر کس . یعنی جزو همان کسانی که به آن حضرت گرویدند؛ هستند

 اینها با حضرت علی. شودعمل و اخالصش تعیین می، قدمیپیشبراساس میزان 
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 و هر زمانی دارای، چنان استمرار داردو این موضوع هم، نیز هستند 

 السَّابيقُونَ األَوَّلُونَ مينَ الْمُهَاجيريینَ وَاألَنصَاري است. 

 و السالم علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

  احمد الحسن
 ق..هـ 5425محرم الحرام  

ــــــه :520پرســــــش  ــــــوُ   یآی َمَ.زَّْت ُقُل ــــــَدُه اشــــــْ ــــــَر اهلُل َوْح َو إ ذا ُذِك

 الَّذيَن....

وَ إيذا ذُکيرَ اهللُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذینَ ال یُؤْمينُونَ بيالْآخيرَةي وَ إيذا  یآیه

های آن تنها خدا را یاد کنند، دلچون ) ذُکيرَ الَّذینَ منْ دُونيهي إيذا هُمْ یَسْتَبْشيرُون

اند، نفرت گیرد، و چون نام دیگری جز او برده کسان که به قیامت ایمان نیاورده

 را شرح دهید. (شود، شادمان شوند

Taha سلیمانیه ـعراق  ـ 

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

المهدیین و والحمدهلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و 

 سلم تسلیماً.

 َوَ إيذا ذُکيرَ اهللُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذینَ ال یُؤْمينُونَ بيالْآخيرَةي وَ إيذا ذُکير
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های آن چون تنها خدا را یاد کنند، دل) (5)الَّذینَ مينْ دُونيهي إيذا هُمْ یَسْتَبْشيرُون

نفرت گیرد، و چون نام دیگری جز او برده اند، کسان که به قیامت ایمان نیاورده

 (.شود، شادمان شوند

پرسش اینجا است: آیا کسی وجود دارد که وقتی تنها خداوند یاد شود، بیزار 

 گردد؟

شوند؛ چرا که اصالً به وجود خداوند اعتقادی ندارند تا از مُلحدان بیزار نمی

دارند او خداوند است؛  شوند؛ چرا که اعتقاداو بیزار شوند. مشرکان بیزار نمی

پس چطور از یاد خداوند بیزار شوند؟ به عالوه آنها به ظاهر، به آخرت نیز ایمان 

 دارند.

ی او در زمین یا وجه خداوند یا بنابراین منظور از یاد خداوند )اهلل(، یاد خلیفه

 باشد.همان اهلل در خلق است و منظور از آخرت نیز، غیب می

ورزند، هر زمان به جانشین خداوند در زمینش کُفر می بنابراین کسانی که در

شوند؛ آید، بیزاز میکسانی هستند که وقتی در حضورشان تنها یاد او به میان می

ی کنند با معجزهچرا که آنها به غیب )آخرت( ایمان ندارند و درخواست می

گذارد، کننده( که هیچ مجالی برای غیب یا آخرت باقی نمی مادی قاهر )مجبور

عملشان یاد حالی که اگر علمای بی به ایمان به جانشین خداوند مجبور شوند؛ در

جنگند و ی خداوند در زمانشان میشوند؛ کسانی که با خلیفهشوند، شادمان می

نمایند که هیچ مجالی برای غیب یا آخرت ی مادی قاهری درخواست میمعجزه

ارد و کسانی که در ایمانشان، گذارد. کسی که به غیب ایمان ندباقی نمی
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جایگاهی برای غیب نباشد، در حقیقت، به آخرت ایمان ندارند؛ چرا که آخرت، 

ی کند ایمانش صدر در صد مبتنی بر معجزهغیب است. کسی که درخواست می

مادی ظاهری باشد، به طوری که هر جایگاهی را برای حضور غیب در ایمان از 

 آورد؟ یب( ایمان میبین ببرد، چگونه به آخرت )غ

کسی که خلیفه و جانشین ـ بنابراین در زمان رسول خدا حضرت محمد

جستند ولی آمد بیزاری میـ کافران وقتی یاد او به میان میخداوند در زمینش بود

شدند؛ آمد، شادمان میعملشان به میان میاگر یاد سروران، بزرگان و علمای بی

 چه احناف و چه یهود یا نصارا.

 والسالم علیکم ورحمة اهلل و برکاته

 احمدالحسن 

 (5)ه 5425حرام محرم ال 

ــا ایــن ســخن حــق تعــالی  :522پرســش  ــَن آی ــاَل إ نَّــَك ِم ق

 کند؟بر وجود بیش از یک منظر داللت می اْلُمْنَظرين

 بسم اهلل الرحمن الرحیم. 

اللهم صل علی محمد وآل محمد االئمة والمهدیین و سلم تسلیماً. سالم علیکم 

 ورحمة اهلل وبرکاته.

خواهم که شما ای اهل بیت، به سالمت باشید. اما بعد.... از خداوند می

                                                
 هـ.ش )مترجم(. 5281آذر یا دی  -5
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قالَ إينَّكَ مينَ ی کریم امیدوارم پرسش مرا پاسخ گویید. آقای من! در این آیه

چنین استنباط  الْمُنْظَرین( از عبارت یافتگانیگفت: تو از مهلت)(5 )الْمُنْظَرین

وجود دارد. همچنین فهمیدم که ایلیای شده  داده کردم که بیش از یك مهلت

و همچنین امام محمد بن الحسن العسکری که خداوند در زمین  نبی و خضر

باشند. آقا، موال، حبیبم و تاج سرم! شدگان میداده تمکینش دهد نیز از مهلت

خواهم در یاری و تمکین شما مرا یاری و اصالح نمایی. از خداوند میامیدوارم 

فرماید، و مرا برای در هم کوبیدن دشمنان خداوند سنگی در دستان شما تعجیل 

قرار دهد، و میان من و شما جدایی نیندازد، تا آن هنگام که با او دیدار کنم. از 

شما سرورم تقاضا دارم برای ثابت قدم ماندن و رستگاری با شما ای آل محمد، 

 دعا فرمایی.

 علیکم و رحمة اهلل و برکاته.والحمدهلل وحده وحده وحده، والسالم 

 عراق  ـاحسان علی مهدی حلفی 

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمدهلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

لعنت خداوند شدگانی غیر از ابلیس ) داده آری، خداوند توفیقتان دهد. مهلت

کنم شما را بر خیر آخرت و دنیا ( نیز وجود دارند. از خداوند درخواست میبر او
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هایتان را استوار، و عاقبت به خیر کند. او سرپرست من است و موفق، گام

 سرپرستي شایستگان. 

 والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته.

 ه 5425احمدالحسن ـ محرم الحرام 

إ َلْيِك ب ز ْذع  الْنْخلٌَِ ُتساِقْط َعَلْيِك َو ُهزأ  ی تفسیر آیه :522پرسش 

 ُرَطباال َجِنيًّا

بسم اهلل الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وآل محمد االئمة والمهدیین و 

 سلم تسلیماً.

، ای موالی من! احمدالحسندرود و سالم بر تو ای ولیَّ خداوند، ای امام من، 

وَ هُزِّی إيلَیْكي اهلل الرحمن الرحیم ی مریم چیست؟ بسم سوره 51ی تفسیر آیه

و نخل را به سوی خودت تکان بده تا ) بيجيذْعي النَّخْلَةي تُساقي ْ عَلَیْكي رُطَباً جَنيیًّا

 (؟چیده برایت فرو ریزدخرمای تازه

 رحمة اهلل و برکاته.والسالم علیکم و

 استرالیا  ـنجمه الجدی  :فرستنده

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمدهلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.
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جيذْعي النَّخْلَةي قالَتْ یا  فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بيهي مَکاناً قَصيیًّا * فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إيلى

قَدْ جَعَلَ رَبَكي  نَسْیًا مَنْسيیًّا * فَناداها مينْ تَحْتيها أَالَّ تَحْزَنیميتَ قَبْلَ هذا وَ کُنْتُ  لَیْتَنی

وَ  تَحْتَكي سَريیًّا * وَ هُزِّی إيلَیْكي بيجيذْعي النَّخْلَةي تُساقي ْ عَلَیْكي رُطَباً جَنيیًّا * فَکُلی

إينِّی نَذَرْتُ ليلرَّحْمني صَوْماً فَلَنْ  فَقُولی وَ قَرِّی عَیْناً فَإيمَّا تَرَیينَّ مينَ الْبَشَري أَحَداً اشْرَبی

أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إينْسيیًّا * فَأَتَتْ بيهي قَوْمَها تَحْميلُهُ قالُوا یا مَرْیَمُ لَقَدْ جيئْتي شَیْئاً فَريیًّا * یا 

أَشارَتْ إيلَیْهي قالُوا أُخْتَ هارُونَ ما کانَ أَبُو ي امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما کانَتْ أُمَكي بَغيیًّا * فَ 

نَبيیًّا  کَیْفَ نُکَلِّمُ مَنْ کانَ فيی الْمَهْدي صَبيیًّا * قالَ إينِّی عَبْدُ اهللي آتانيیَ الْکيتابَ وَ جَعَلَنی

بيالصَّالةي وَ الزَّکاةي ما دُمْتُ حَیًّا * وَ بَرًّا  مُبارَکاً أَیْنَ ما کُنْتُ وَ أَوْصانی * وَ جَعَلَنی

جَبَّاراً شَقيیًّا * وَالسََّلَامُ عَلَیََّ یَوْمَ وُليدْتُ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ  وَ لَمْ یَجْعَلْنی دَتیبيوالي

پس به او آبستن شد و او را با خود به مکانی دورافتاده برد * درد ) (5)أُبْعَثُ حَیًَّا

ی درخت خرمایی کشانید. گفت: ای کاش پیش از این زاییدن او را به سوی تنه

مرده و از یادها فراموش شده بودم * از زیر او ندا داد: ناراحت مباش، 

خودت  پروردگارت از زیر پای تو جوی آبی روان ساخت * و نخل را به سوی

چیده برایت فرو ریزد * پس ای زن، بخور و بیاشام و تکان بده تا خرمای تازه

شادمان باش و اگر از آدمیان کسی را دیدی، بگوی: برای خدای رحمان روزه 

گویم * کود  را برداشت و نزد ام و امروز با هیچ بشری سخن نمینذر کرده

ای! * ای خواهر پسند کردهقوم خود آورد. گفتند: ای مریم! کاری قبیح و نا

هارون! نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زنی بدکاره! * به فرزند اشاره کرد. 

گفتند: چگونه با کودکی که در گهواره است سخن گوییم؟! * کود  گفت: 
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ی خدایم، به من کتاب داده و مرا پیامبر گردانیده است * و هر جا که من بنده

ام به نماز و زکات وصیت کرده است * و نیز نیکی زندهباشم مرا برکت داده و تا 

کردن به مادرم، و مرا جبار و شقی نساخته است * سالم بر من، روزی که زاده 

 (.شوممیرم و روزی که دیگر بار زنده برانگیخته میشدم و روزی که می

 

یك زن است و به طور عادی برای یك زن تکان دادن درخت   مریم

ای محکم دارد! کوچکی دشوار است، چه برسد به درخت خرما؛ درختی که تنه

تکان دادن آن برای یك مرد هم کاری است دشوار، چه برسد به یك زن! به 

عالوه، مریم به تازگی وضع حمل نموده و در نتیجه در سختی بود و به آسایش و 

حتی نیاز داشت و اینکه شخ  دیگری به او توجه کند و غذایی را که نیاز را

بینیم که به طور معمول مردم به زنی که دارد، برایش فراهم نماید. از همین رو می

هایي نزدیکش ورزند و برخی از خانمبه تازگی وضع حمل نموده، مهربانی می

شود که مردم به ر میکنند. حال، چطوهایش را برطرف میآیند و نیازمی

کند؟! به کنند، ولی خداوند به مریم لطف و مهربانی نمیهایشان مهربانی میزن

کسی که با عبادت کردن برای او از همه چیز بریده بود؟! و او را به تکان دادن 

 کند؟!ی خرما موظَّف میتنه

خرما آورد، ای که به وجود میآیا امکان نداشت خداوند با هر سبب و وسیله

ی عبادت با تر در خانهرا از درخت فرود آورد؟ چرا به همان صورت که پیش

آمد، ادامه نداد، کرد و غذایش بدون اینکه کاری کند، نزدش میمریم رفتار می

برد و به اینکه در حالی که اکنون، از نظر بدنی و نفسانی در سختی به سر می
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 یار نیازمندتربود؟!غذایش بدون هیچ کاری برایش آماده باشد، بس

ی درخت خرما را تکان که تنهدر حقیقت علت دستور دادن خداوند به مریم ـ

ی عبادت و بریدن از همه چیز، به خاطر خداوند ـ این بود که او از خانهدهد

دست آوردن او بود که برای بهبیرون آمده و به سوی دنیای مردم رفته بود، و بر 

 او بود که برای محافظت از جانشین خداوند عیسیغذایش تالشی کند و بر 

او بود که برای محافظت از خویشتن تالشی تالشی به خرج دهد و همچنین بر 

ها استفاده کند. این همان رسالتی بود که به نماید. او اکنون باید از اَسباب و وسیله

 ی خرما را تکان دهد.رسیده بود تا تنه مریم 

ی درخت تالشی نمود؟ و چرا آیا او برای تکان دادن تنهاما این مسئله که 

تر از آن، غذایش را برایش فراهم نکرد؟ خداوند بر او رحم نیاورد و مانند پیش

ی درخت خرما را تکان داد. پاسخش ساده است؛ باید بفهمیم مریم چگونه تنه

فرمان الزم نبود او آن را با نیروی خودش تکان دهد، بلکه به محض اینکه به 

ی درخت خرما نهاد، درخت خرما به شدت الهی گردن نهاد و دستش را بر تنه

شروع به تکان خوردن نمود و خرما فرو ریخت؛ و این موضوع، در نهایت 

تر بیان کردیم، این واقعه به این شکل صورت حکمت بود. عالوه بر آنچه پیش

ن گونه که برای قبول اتفاق افتد و آ ای قابلپذیرفت تا به صورت ساده

وَ أَلْقي  شوکه نشود و نترسد: رخ داد، بر اثر این اتفاق مریم  موسی

ال تَخَفْ إينِّی ال  عَصا َ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزَ کَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبيراً وَ لَمْ یُعَقِّبْ یا مُوسى

عصایت را بیفکن. چون دیدش که همانند ماری ) (5)یَخافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُون
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جنبد، گریزان بازگشت و به عقب ننگریست. ای موسی، مترس که فرستادگان می

وَ أَنْ أَلْقي عَصا َ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزَ کَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى  (،نباید در حضور من بترسند

و عصایت را ) (5)ال تَخَفْ إينَّكَ مينَ الْآمينینأَقْبيلْ وَ  مُدْبيراً وَ لَمْ یُعَقِّبْ یا مُوسى

جنبد، گریزان بازگشت و به عقب بینداز. چون دیدش که همانند ماری می

 (. ننگریست. ای موسی، پیش آی و مترس که تو در امان هستی

نشست و این درخت بدون اینکه او نزدیك درخت خرما می اگر مریم 

ترسید. اما اگر مسئله شد و میقطعاً او شوکه میخورد، بداند، به شدت تکان می

همان گونه که خداوند متعال برایش بیان فرمود انجام شود، او دیگر شوکه 

ی خرما را تکان دهد و نه فق  دستش را بر شود. به مریم دستور داده شد تنهنمی

درخت خرما بگذارد. خداوند به او نفرمود دستت را بر درخت خرما بگذار و 

خورد؛ چرا که این موضوع نیز باعث شوکه شدن او و خت خودش تکان میدر

شد؛ خداوند به او فرمود: درخت را تکان بده. لذا او درخت چه بسا ترسیدنش می

خواهد درختي خرما را تکان دهد و دانست که میرا با دستانش گرفت و می

رموده بود. در درخت خرما تکان خواهد خورد؛ چرا که خداوند این طور اراده ف

شود و به هیچ وجه نتیجه ایشان با تکان خوردن درخت خرما شوکه نمی

خواهد انجام دهد و آنچه خداوند ترسد؛ چرا که او به کاری که مینمی

نتیجه علت تکان خوردن درخت  خواهد عملی شود، آگاهی کامل دارد. درمی

باشد. در نتیجه عاملی شد خرما برای مریم معلوم بود و اینکه از سوی خداوند می

ی نیرو و داد و نه ترسش را؛ و حتی آشکار کنندهکه اطمینان او را افزایش می
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نتیجه  احاطه دارد. در بر مریم   ی مریم قدرت الهی است که به واسطه

فهمد که در آنجا فرشتگانی حضور دارند که بر او احاطه دارند و می مریم 

یا مَرْیَمُ لَقَدْ  گوینداو را از مکر و فریب کسانی که می کنند واز او نگاهبانی می

نمایند. به محافظت می( ای!ای مریم! کاری قبیح و ناپسند کرده) جيئْتي شَیْئاً فَريیًّا

ی درخت خرما را به تنه) هُزِّی إيلَیْكي بيجيذْعي النَّخْلَةي  این ترتیب این اتفاق

ی خداوند شود که کارهای مورد ارادهیسنگی الهی م( طرف خودت تکان بده

ی درخت خرما را تکان دستور داده شد تنه سازد. وقتی به مریم را محقق می

ی خداوند تا هنگامی که دهد، دانست که از امروز برای تربیت و رشد خلیفه

اساس آنها عمل نماید.  زمان برانگیخته شدنش فرا رسد، باید به اسباب تکیه و بر

که با تکان خوردن   ی خرما همانندي موسیبا تکان خوردن تنه مریم 

در اثر وضع حمل در  عصا هنگامی که به مار تبدیل شد، شوکه نشد. مریم 

نتیجه خداوند با او در نهایت رأفت و مهربانی رفتار نمود و  رنج و سختی بود. در

شوکه شود  ی درخت خرمایی همخواستش این نبود که حتی با تکان خوردن تنه

نجا نیروی بزرگی ی خرما دانست که آنیز از تکان خوردن تنه و مریم 

ی درخت خرمایی را که تکان دادنش هست که بر او احاطه دارد؛ این نیرو تنه

دشوار است، تکان داد و حتی آن را به شدت تکان داد و در نهایت به آسانی 

را افزایش داد و  نفسانی مریم خرما از آن فرو افتاد و به این وسیله اطمینان 

 یا مَرْیَمُ لَقَدْ جيئْتي شَیْئاً فَريیًّا گویندی او برای رویارویی با کسانی که میاراده

راسخ شد. او مولودی را برای کسانی ( ای!ای مریم! کاری قبیح و ناپسند کرده)

دادند. او این مولود که منتظرش بودند، آورد؛ همان کسانی که باید او را یاری می
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تر، منتظر را برای یهودیان معاند نیاورد، بلکه او را برای کسانی برد که پیش

بود، جا   تر از اینکه این مولود، دختر یعنی مریم والدتش بودند و پیش

بودند. اکنون مریم، مولودی را برایشان آورد که منتظرش بودند و انتظار خورده 

کشیدند. حتی آنان به طور خاص منتظر والدت او از سوی والدین والدتش را می

مریم بودند؛ به عبارت دیگر تغییر بزرگی ایجاد نشده بود؛ فق  به جای اینکه 

بود. سخنانی که  مریم مولود همان مریم باشد، مولودي مورد انتظار، فرزند 

نمودند، پلیدترین سخنانی بود که امکان داشت زنی با آنها  متوجه مریم 

ای ) یا مَرْیَمُ لَقَدْ جيئْتي شَیْئاً فَريیًّا گری:مورد اتهام قرار بگیرد؛ یعنی فاحشه

چیز زشت و ناپسندی    یعنی عیسی(؛ ای!مریم! کاری قبیح و ناپسند کرده

زاده است! این همان سخنانی است که مؤمنان منتظر بیان کردند؛ اماست! یعنی حر

بخشي آنان که منتظرش بودند، به طور قطع و یقین کسانی که اعتقاد داشتند رهایی

از گروه دیگری از یهود چه  باشد!! حال، مریم می از والدین مریم 

توانست داشته باشد؛ کسانی که عبارت بودند از علمای هیکل و انتظاری می

کینه به دل داشتند  پیروانشان؛ در حالی که پیش از این رخداد، آنها از مریم 

ای که گریزی آمدهای ناگواری برایش بودند. پس باید معجزهانتظار پیشو چشم

از کيید و فریب آنان رها شود؛ یعنی  ه باشد، تا مریم از آن نیست وجود داشت

همان سخن گفتن کود  در گهواره. خداوند چنین اراده فرمود که تعدادی از 

کسانی که این معجزه پیش رویشان اتفاق افتاد، ایمان آورند. آنها ایمان آوردند، 

واستند، خی چیره و قاهر میچرا که به غیب ایمان داشتند و کسانی که معجزه

ایمان نیاوردند؛ گفتند: این جادو است؛ و گفتند: شیطانی از جن، بر زبانش سخن 
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راند؛ و گفتند: اوهام و خیاالت است. به این ترتیب هر حجت و دلیلی را محو می

تر مردمان این گونه که متأسفانه وضعیت بیشکردند تا به آن کافر شوند؛ همان

یك کود  به وضعیت طبیعی خودش  نیز مانند  باشد. عیسیچنین می

بازگشت تا وارد دنیای امتحان شود و هدفش را در امتحان از روی استحقاق، 

عملی سازد و عدالت خداوند را به انجام برساند. بنابراین آنچه از سخن گفتنش 

طور که وضعیت خودش را در برد؛ هماندر گهواره حاصل شده بود را از یاد 

  ه در حجاب جسد قرار گرفت، از یاد برد. مریم، عیسیعالَم ذر آن هنگام ک

را برداشت و برای تربیت کردنش از آنان دور شد و از او محافظت نمود، تا 

اینکه خداوند او را مبعوث نماید و رسالتش را به انجام برساند؛ و در عین حال، 

د  بود. این اتفاق، انتظار را بین مؤمنان ادامه داد؛ هر چند که تعدادشان ان

مبعوث شد، کسانی که منتظرش بودند، یافت شدند و در  هنگامی که عیسی 

سازی نمودند؛ غیبتی که از والدت تا مبعوث شدنش ادامه داشت. غیبتش زمینه

 .آنان با او به پا خاستند و دین خدا را یاری نمودند

پرسیدم:   از یزید کناسى روایت شده است که گفت: از ابا جعفر امام باقر

آیا عیسى بن مریم هنگامی که در گهواره سخن گفت، حجت خدا بر اهل 

او آن زمان پیغمبر و حجت غیرمرسَلي )فرستاده نشده( خدا »: زمانش بود؟ فرمود

ی خدایم. خدا من بنده» :فرمایدشوی که میبود. مگر از این سخن او متوجه نمی

باشم پر برکتم قرار داده و تا زنده  به من کتاب داده و پیغمبرم ساخته و هر جا که

عرض کردم: آیا در آن زمان و  «.باشم مرا به نماز و زکات سفارش کرده است

عیسى در »: در همان حالى که در گهواره بود، حجت خدا بر زکریا بود؟ فرمود
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آن حالت آیتی برای مردم و رحمتی از سوی خدا براى مریم بود؛ آن هنگام که 

دفاع نمود. او پیغمبر و حجتی بود بر هر کس که سخنش را  سخن گفت و از او

در آن حالت شنید. سپس سکوت نمود و تا وقتی دو ساله شد، سخنی بر زبان 

نراند، و حجت خداى عزَّوجل بر مردم پس از سکوت عیسى تا دو سال زکریا 

بود. سپس زکریا درگذشت و پسرش یحیى، کتاب و حکمت را از او به ارث 

الى که کودکى خردسال بود. آیا این سخن خداوند عزَّوجل را برد، در ح

اى یحیى کتاب را با قوَّت بگیر و ما حکم نبوت را در کودکى به : »ای کهنشنیده

چون عیسى هفت ساله شد و خداوند متعال به او وحى فرستاد، از نبوت «. او دادیم

ى ابا خالد! ی مردم حجت شد. او رسالت خود سخن گفت، و بر یحیى و بر همه

زمین حتی یك روز  را آفرید و در زمینش ساکن ساخت، از روزى که خدا آدم

  عرض کردم: فدایت شوم. آیا على «.بدون حجتي خدا بر مردم نمانده است

از طرف خدا و رسولش بر این امَّت حجت بود؟   در زمان حیات رسول خدا

پا داشت و براى پیشوایى  آرى، روزى که پیغمبر او را براى مردم به»: فرمود

عرض «. منصوبش ساخت و آنها را به والیتش فراخواند و به اطاعتش دستور داد

بر مردم  در زمان حیات و پس از وفات پیغمبر کردم: بنابراین اطاعت از على

خاموش بود و سخن  ا آرى، ولى در زمان رسول خد»: واجب بود؟ فرمود

واجب   بر امَّت و بر على اطاعت از پیغمبر  گفت. در زمان حیات پیغمبرنمی

از جانب خدا و رسولش بر   اطاعت از على و پس از وفات آن حضرت

 (5)«.حکیمی عالم بود ی مردم واجب بود، و علىهمه
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 احمدالحسن 

 ه 5422ربیع الثانی   

ـــــالی : 521پرســـــش  ـــــریم در ســـــخن حـــــق تع ـــــَت چـــــرا م ـــــا ُأْخ ي

 خدا  شده؟ هاُروَن....

یا أُخْتَ هارُونَ ما کانَ أَبُو ي امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما کانَتْ فرماید: خداوند متعال می

ای خواهر هارون! نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زنی ) (5)أُمَكي بَغيیًّا

 (.بدکاره!

را با این سخن مورد خطاب  پرسش این است که چرا حضرت مریم 

برادری به  خواندند در حالی که مریم « هارونای خواهر »قرار دادند و او را 

 نام هارون نداشت؟

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمدهلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

است؛ چرا که مریم  منظورشان تشبیه او به مریم، خواهر موسی و هارون 

 خواهر هارون از نظر آنها شایسته و پا  بود.

به این دلیل  اما اینکه چرا گفتند خواهر هارون و نگفتند خواهر موسی 
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شود. تر( منسوب میتر بود و خواهر به او )برادر بزرگبود که هارون، بزرگ

عال است در قرآن ذکر شده. خداوند مت مریمی که خواهر هارون و موسی 

وَ حَرَّمْنا  *وَ قالَتْ ليأُخْتيهي قُصِّیهي فَبَصُرَتْ بيهي عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ ال یَشْعُرُونَ فرماید: می

أَهْلي بَیْتٍ یَکْفُلُونَهُ لَکُمْ وَ هُمْ لَهُ  عَلَیْهي الْمَراضيعَ مينْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلَکُمْ عَلى

گفت: از پی او برو؛ و زن بی آنکه آنان دریابند از و به خواهر او ) (5)ناصيحُون

ی دایگان را از پیش بر او حرام کرده بودیم. نگریست * پستان همهدور بر او می

ای راهنمایی کنم که او را برایتان خواهید شما را به خانوادهآن زن گفت: آیا می

مادرش بود و ی بازگشت موسی نزد او وسیله .خواهش باشند؟(نگه دارند و نیك

ایمان داشت و شجاع بود. وی موسی را یاری داد و با او   مریم به موسی 

های بسیاری از بنی اسرائیل در سرگردانی به همراه موسی و هجرت کرد و آزار

در سرگردانی از دنیا رفت. او از  مُتحمَّل شد و پیش از هارون  هارون 

 تر بود.بزرگ  موسی و هارون

 احمدالحسن

َر اْلز ــنأ َو یمعنــی نفــوذ کــردن درآیــه :521پرســش  يــا َمْعشــَ

 اْلإ ْنس  إ ن  اْسَتَدْعُتْم َأْن َتْنُفُذوا... َفاْنُفُذوا...

آقای من و قائم و یمانی آل محمد، سالم و درود بر شما.... سالم بر شما 

 برادران انصار اهللي من، و رحمت و برکات خداوند بر شما!
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یا ایها الذین فرماید: خداوند سبحان و متعال در محکمي کتابي عزیزش می

آمنوا إيني اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مينْ أَقْطاري السَّماواتي وَ الْأَرْضي فَانْفُذُوا وال تَنْفُذُونَ إيالَّ 

ها و های آسمانتوانید که از کرانهای گروه جنیان و آدمیان، اگر می) بيسُلْطانٍ

زمین به بیرون نفوذ کنید، نفوذ کنید؛ ولی بیرون نتوانید رفت مگر با داشتن 

 (. قدرتی

 )نیرو و توان( چیست؟« سلطان»معنای نفوذ کردن چیست و چگونه است؟ و 

 بصره  ـعراق  ـابوحیدر  :فرستنده

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

آل محمد االئمة و المهدیین و والحمدهلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و 

 سلم تسلیماً.

یا مَعْشَرَ الْجينِّ وَ الْإينْسي إيني اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مينْ أَقْطاري آیه این چنین است: 

ای گروه جنیان و آدمیان، )(5 )السَّماواتي وَ الْأَرْضي فَانْفُذُوا ال تَنْفُذُونَ إيالَّ بيسُلْطانٍ 

ها و زمین به بیرون نفوذ کنید، نفوذ کنید؛ های آسمانکه از کرانهتوانید اگر می

حدود توانید، از (؛ یعنی اگر میولی بیرون نتوانید رفت مگر با داشتن قدرتی

توانید با قدرت و ها و زمین )یعنی عالَم جسمانی( نفوذ کنید؛ که نمیآسمان

ی منتقل شوید، در قبضهنیرویی غیر از نیروی خداوند نفوذ کنید. هر جا که 

استفاده از . ال تَنْفُذُونَ إيالَّ بيسُلْطانٍ سلطنت و نیروی خداوند سبحان هستید

                                                
 .22 :الرحمن -5



  ......................... 120انتشارات انصار امام مهدی 
های حدود و کرانهبه این معنا است که ( نفوذ و رخنه کنید) تَنْفُذُوا عبارت

ها و باشند؛ ولی مپندارید که ورای این کرانههایی نفوذپذیر میها، کرانههستی

روایی خداوند سبحان و متعال وجود ا، چیز دیگری غیر از سلطنت و فرمانمرزه

فَبيأَیِّ آالءي رَبِّکُما تُکَذِّباني * یُرْسَلُ عَلَیْکُما شُواظٌ : فرمایددارد. خداوند متعال می

های پروردگارتان را پس کدام یك از نعمت) (5)مينْ نارٍ وَ نُحاسٌ فَال تَنْتَصيران

دود فرستاده شود، یا مس گداخته )دودي ای بیکنید؟ * بر شما شعلهمیانکار 

(: بر شما فرستاده شود) یُرْسَلُ عَلَیْکُما(. آتش(؛ پس با او مقابله نتوانید کردبی

ی آتش و مس، خود فعل، مبنی بر مجهول است و دلیل آن این است که فرستنده

عمل به طور خود به خودی صورت باشند؛ یعنی این ها و مرزها میاین کرانه

باشند، از ها که قابل نفوذ کردن میها یا کرانهپذیرد؛ یعنی مرزهای این هستیمی

آتش )انرژی( و مس گداخته )دود( پر شده است؛ به این معنی که مرزها و 

ها و زمین، ساکن نیست، بلکه در حرکت و نوسان های آسمانحدود این هستی

هایی که آتش، ها و انفجاربیعی نوسان این است که برخوردی طباشد. نتیجهمی

ی طبیعی این واقعه، دهد؛ و نتیجهآورد، رخ میحرارت و دود به وجود می

ی جسمانی به ها و در نتیجه امکان شکل گرفتن مادهمتراکم شدن این انرژی

به  های دیگری در کیهانی دیگر،شناسیم یا صورتمان میشکلی که ما در کیهان

فاَل نتیجه  گردد و درکند و مانع از نفوذ میآید که سدَّی ایجاد میوجود می

 (.مقابله نتوانید کرد) تَنْتَصيران

 احمدالحسن 
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 ه 5422ربیع الثانی  

َو ما كاَن در  موعدةپدر ابراهیم کیست؟ منظور از  :521پرسش 

 چیست؟ َمْوِعَدٍةاْسِتْغفاُر إ ْبراهيَم ِلَ.بيِه إ الَّ َعْن 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

وَ ما کانَ اسْتيغْفارُ إيبْراهیمَ ليأَبیهي إيالَّ عَنْ مَوْعيدَةٍ وَعَدَها ی کریم در مورد آیه

آمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش ) (5)إيیَّاهُ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ ليلهي تَبَرَّأَ مينْه

ای که به او داده بود و چون برای او آشکار شد که خاطر وعده نبود مگر به

  (.پدرش دشمن خداوند است، از او بیزاری جست

 ( چه بود؟وعده) موعدةبود؟ و آن   آیا آزر، پدر ابراهیم

 والسالم علیکم ورحمة اهلل و برکاته

 امارات  ـزینب  :فرستنده

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و  والحمدهلل رب

 سلم تسلیماً.

نامیدن پدربزرگي مادری به پدر، و « آزر»بود و نه « تارح» نام پدر ابراهیم 

یا إيبْراهیمُ لَئينْ لَمْ تَنْتَهي لَأَرْجُمَنَّكَ  قالَ أَراغيبٌ أَنْتَ عَنْ آليهَتیکامالً طبیعی است: 
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گفت: ) (5)حَفيیًّا مَليیًّا * قالَ ساَلمٌ عَلَیْكَ سَأَسْتَغْفيرُ لَكَ رَبِّی إينَّهُ کانَ بی اهْجُرْنیوَ 

کنم و ای ابراهیم، آیا از خدایان من بیزار هستی؟ اگر باز نَایستی سنگسارت می

اکنون زمانی دراز از من دور باش * گفت: تو را سالمت باد. از پروردگارم 

به او  (. ابراهیم رزش خواهم خواست؛ زیرا او بر من مهربان استبرایت آم

اش وفا به وعده کند و ابراهیم وعده داد که برایش درخواست آمرزش می

نمود و برای آزر آمرزش طلبید؛ ولی هنگامی که او بر گمراهی از دنیا رفت، 

دانست که او دشمن خداوند است و پس از مرگش برایش طلب آمرزش نکرد: 

فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ ليلهي تَبَرَّأَ مينْه ( و چون برای او آشکار شد که پدرش دشمن

 (. است، از او بیزاری جست خداوند

 احمدالحسن 

 ه 5422ربیع الثانی  

َشكٍّ ِمْما  َفإ ْن ُكْنَت ي خماطب این آیه کیست؟: 521پرسش 

 ..َفْسَ ل  الَّذيَن َيْقَرُؤَن. َأْنَزْلنا إ َلْيَك

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ی یونس کیست؟مخاطب در این آیات کریم از سوره

 َشَكٍّ ميمَّا أَنْزَلْنا إيلَیْكَ فَسْئَلي الَّذینَ یَقْرَؤُنَ الْکيتابَ مينْ قَبْليكَ  فیفَإينْ کُنْت

وَ ال تَکُونَنَّ مينَ الَّذینَ  ....لَقَدْ جاءَ َ الْحَقَ مينْ رَبِّكَ فاَل تَکُونَنَّ مينَ المُمْتَرین
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أَقيمْ وَجْهَكَ ليلدِّیني حَنیفاً وَ ال  وَ أَنْ ....کَذَّبُوا بيآیاتي اهللي فَتَکُونَ مينَ الْخاسيرینَ

وَ ال َتدْعُ مينْ دُوني اهللي ما ال یَنْفَعُكَ وَ ال یَضُرَ َ فَإينْ فَعَلْتَ  ....تَکُونَنَّ مينَ الْمُشْريکینَ

إينْ  وَ إينْ یَمْسَسْكَ اهللُ بيضُرٍّ فَال کاشيفَ لَهُ إيالَّ هُوَ وَ ....فَإينَّكَ إيذاً مينَ الظَّاليمینَ

 ....یُريدْ َ بيخَیْرٍ فَال رَادَّ ليفَضْليهي یُصیبُ بيهي مَنْ یَشاءُ مينْ عيباديهي وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیمُ

ایم در تردید هستی، از آنهایی که کتاب آسمانی اگر در آنچه بر تو نازل کرده)

رت بر خوانند بپرس. هر آینه حق است آنچه از جانب پروردگاپیش از تو را می

تو نازل شده است؛ پس زنهار که در شماري تردیدکنندگان باشی.... و از کسانى 

که آیات ما را دروغ پنداشتند مباش، که از زیانکاران خواهى بود.... و به دین 

حنیف روی آور و از مشرکان مباش.... و به جاى خدا، چیزى را که نه سودی به 

ر چنین کنى، در آن صورت قطعاً از رساند و نه زیانى، مخوان؛ که اگتو می

اى جز کنندهی ستمکارانى.... و اگر خدا به تو زیانى برساند، آن را برطرفجمله

اى نیست؛ کننده او نیست، و اگر براى تو خیرى بخواهد، فضل و بخشش او را ردَّ 

ی مهربان رساند، و او آمرزندهآن را به هر کس از بندگانش که بخواهد مى

 (.است

 سالم علیکم ورحمة اهلل و برکاتهوال

  امارات ـزینب  :فرستنده

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمدهلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.
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، امامان و هر مکلَّفی است که برای خداوند اخالص مخاطب، رسول خدا 

ورزیده و پذیرای وحی خداوند شده است، و امکان وقوع ذکر شده در این 

باشد. فرستاده )رسول( انسانی مکلَّف و مورد آیات به معنای واقع شدن آن نمی

باشد؛ ولی برای خداوند، اخالص ورزیده و خداوند آزمایش توس  این دنیا می

 او توفیق عطا فرموده و او را معصوم نموده است. نیز به

 احمدالحسن 

 ه 5422ربیع الثانی  

ُم ز يــاَدٌة ِفــي إ نََّمــا الْنســيدر « نســیم»معنــی : 521پرســش 

َُْفر   ...اْل

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

هایی که خداوند ( و موافق ساختن با شمارهبه تأخیر انداختن« )ءنسی»معنای 

ءُ زيیادَةٌ فيی الْکُفْري یُضَلَ بيهي إينَّمَا النَّسیداند، چیست؟ ی شریف حرام میدر آیه

الَّذینَ کَفَرُوا یُحيلَونَهُ عاماً وَ یُحَرِّمُونَهُ عاماً ليیُواطيؤُا عيدَّةَ ما حَرَّمَ اهللُ فَیُحيلَوا ما حَرَّمَ 

به تأخیر افکندن ) (5)اهللُ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْماليهيمْ وَ اهللُ ال یَهْديی الْقَوْمَ الْکافيرین

های حرام، فق  افزونی در کفر است و موجب گمراهی کافران؛ آنان یك ماه

سال آن ماه را حالل می شمردند و یك سال حرام، تا با آن شمار که خدا حرام 
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شمارند. بند؛ پس آنچه را که خدا حرام کرده، حالل میکرده است توافق یا

کردار ناپسندشان در نظرشان آراسته گردیده و خداوند کافران را هدایت 

  (.کندنمی

 و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

  فرستنده: زینب ـ امارات

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی 

 سلم تسلیماً.

های ها در جاهلیت، ماهباشد و آنمی «به تأخیر افکندن»به معنای  «نسیء»

های خود تغییر هایش را با نظرات و خواستهافکندند و زمانحرام را به تأخیر می

 .دادندمی

 ه 5422احمدالحسن ـ ربیع الثانی 

َو ما كاَن اهلُل ِلُيِضلَّ َقْوماال َبْعَد إ ْذ َهداُهْم ی: تفسیر آیه :512پرسش 

 ..ْمَحتََّ ُيَبيأَن َلُه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وَ ما کانَ اهللُ ليیُضيلَّ قَوْماً بَْعدَ إيذْ هَداهُمْ حَتَّى ی کریم چیست؟ تفسیر این آیه
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و خداوند قومی را که هدایت ) (5)عَلیم ءٍیُبَیِّنَ لَهُمْ ما یَتَّقُونَ إينَّ اهللَ بيکُلِّ شَیْ 

خواهد، تا برایشان روشن کند از چه چیز باید بپرهیزند، که کرده است گمراه نمی

 (.خدا بر هر چیزی دانا است

 و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

 فرستنده: زینب ـ امارات

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و و الحمد هلل رب العالمین، و 

 سلم تسلیماً.

 ِّوَ ما کانَ اهللُ ليیُضيلَّ قَوْماً بَعْدَ إيذْ هَداهُمْ حَتَّى یُبَیِّنَ لَهُمْ ما یَتَّقُونَ إينَّ اهللَ بيکُل

خواهد، تا و خداوند قومی را که هدایت کرده است گمراه نمی) (5)ءٍ عَلیمشَیْ

 (.برایشان روشن کند از چه چیز باید بپرهیزند، که خدا بر هر چیزی دانا است

 ْوَ ما کانَ اهللُ ليیُضيلَّ قَوْماً بَعْدَ إيذْ هَداهُم ( و خداوند قومی را که هدایت

خداوند مخلوقاتش را از همان روز اول با تعیین (: خواهدکرده است گمراه نمی

اش در زمینش را به آنان اش در زمینش هدایت و تعیین خلیفهجانشین و خلیفه
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وحی نمود و او را برایشان مشخ  فرمود، تا با اطاعت از جانشینش در زمینش، 

وز که از همان رتقوای الهی پیشه کنند. بنابراین شایسته نیست خداوند پس از این

ها هال  و نابود کند؛ بلکه در هر زمان، راه پرهیز اول مردم را هدایت فرمود، آن

تا برایشان روشن کند ) حَتَّى یُبَیِّنَ لَهُمْ ما یَتَّقُونَ : داردو تقوا را برایشان بیان می

کند اش را در زمینش میانشان مبعوث میخداوند خلیفه(. از چه چیز باید بپرهیزند

چنین خداوند به فرماید. هموصیتي جانشیني پیشین، بر او تصریح می و از طریق

اش در زمینش را برایشان مشخ  کند و خلیفهبندگان مکلَّفش وحی می

 (5)وَ بَیْنَکُمْ إينَّهُ کانَ بيعيباديهي خَبیراً بَصیرا بياهللي َشهیداً بَیْنی قُلْ کَفىگرداند: می

کافی است؛ زیرا او به بندگانش آگاه و بینا  بگو شهادت خدا میان من و شما)

دهد و او را با وحی به آنان به اش نزد مکلفین گواهی مییعنی برای خلیفه (؛است

تا ) حَتَّى یُبَیِّنَ لَهُمْ ما یَتَّقُونَکند: ی رؤیا در خواب و بیداری معرفی میوسیله

 (.برایشان روشن کند از چه چیز باید بپرهیزند

 احمدالحسن 

 ه 5422ربیع الثانی  
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 إ ْن جاَمُكْم فاِسٌق ب َنَبٍإ َفَتَبْيُنوای: معنی آیه: 515پرسش 

ی امام مهدی که خداوند بسم اهلل الرحمن الرحیم. آقای من! وصی و فرستاده

إينْ جاءَکُمْ فاسيقٌ ی مبار  دارم: در زمین تمکینش دهد! بنده فهمی از این آیه

که نباء، همان این (؛اگر فاسقی برایتان خبری آورد تحقیق کنید) فَتَبَیَّنُوابينَبَإٍ 

که و این که منظور از خبر بزرگ همان امیرالمؤمنین والیت الهی است. این

باشد و منظور از فاسق کنایه از حجت یا خلیفه یا خداوند است، میاو ولیَّ 

ها را با این ویژگی توصیف باشد؛ از این جهت که قومشان، آنفرستاده می

گو، گفتند: دروغکه می نمایند؛ همانند سخن آنان در مورد پیامبر می

 دیده، دیوانه و ... است.آموزش

 فرستنده: استاد شاکر ـ عراق ـ بصره 

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

المهدیین و و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و 

 سلم تسلیماً.

هایتان را بر هر خیری استوار سازد. این آیه خداوند شما را توفیق دهد و گام

کند که مقتضای تفکر سالم و نیکو این است که برای انسان عاقل روشن می

شخ  به مطلبی که گفته شده گوش فرا دهد و نه به شخصی که سخن را بیان 
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گمراه، امکان دارد حقیقت را نقل کند؛  گو وکرده است. شخ  فاسق، دروغ

گو، در اشتباه افتد و به طور که امکان دارد که یك فرد مؤمني راستهمان

 . صورتی غیرصحیح نقل کند

 و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

 احمدالحسن 

 ه 5422جمادی الثانی 

ٌم شـَْيق َو اْلُقْرآن  اْلَمزيِد  ... هـذا  تفسیر آیات: :510پرسش 

 َعزيب

بسم اهلل الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

آقا و موالی من! درود و رحمت و برکات خداوند بر شما باد. خداوند در 

بسم اهلل الرحمن الرحیم، ق وَ الْقُرْآني الْمَجیدي فرماید: کتاب محکم و عزیزش می

به نام ) (5)ءٌ عَجیببُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذيرٌ مينْهُمْ فَقالَ الْکافيرُونَ هذا شَیْبَلْ عَجي *

شکوه * که در شگفت  ی مهربان. قاف، سوگند به این قرآني باخدای بخشاینده

ای به سویشان آمد و کافران گفتند: این دهندهکه از میان خودشان بیمشدند از این
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چیست؟ و آن  شکوه قاف، سوگند به قرآني باتفسیر  (.چیزی است عجیب

 چیز عجیب چیست؟ ... به همراه دعای شما برای ثبات قدم ما بر یاری شما.

  فرستنده: زینه الراضی ـ عراق ـ بصره

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

 بَلْ عَجيبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذيرٌ مينْهُمْ فَقالَ الْکافيرُونَ هذا  *ق وَ الْقُرْآني الْمَجیدي

شکوه * که در شگفت شدند از  قاف، سوگند به این قرآني با) (5)ءٌ عَجیبشَیْ

ای سویشان آمد و کافران گفتند: این چیزی دهندهکه از میان خودشان بیماین

 (.است عجیب

تر بیان کردم که حروف مقطعه اشاره به خلفای خداوند در زمینش دارد؛ پیش

چنین ( قاف، سوگند به قرآن با شکوه) ق وَ الْقُرْآني الْمَجیدي بنابراین معنای

شود: خلیفه خداوند و علم، یا رسول و رسالت، یا نبی و نبوَّت و یا عترت و می

ق وَ به آن دو وصیت نمود. تمامی این موارد بر  خدا  قرآن؛ که رسول

 مجیدکند. قرآن را با صفت صدق می (قاف، سوگند به قرآن) الْقُرْآني

                                                
 .5و  5 :ق -5
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ای الهی است و بنابراین توصیف نموده؛ چرا که قرآن فرستاده( عظیم و باشکوه)

باشد. علم ـ میاشفرستندهمجد و شکوه آن از مجد و شکوه خداوند سبحان ـ

ها که خداوند سبحان جانشینان خداوند نیز علم باشکوه است؛ چرا که به معلَّم آن

 . باشدو متعال است، منسوب می

ورزند از این رو است که آنان که به خلفای خداوند کفر میاما تعجب کسانی

ها ای که آنگونههای معجزهها ویژگیپذیرند؛ چرا که آنخلفای خداوند را نمی

های آورند. این افراد آمدن انسانی را که با ویژگیبه ایمان کند، نمیرا مجبور 

دانند و شود، به عنوان فرستاده، چیزی عجیب میای توصیف نمیالعادهخارق

پندارند و فضیلتی نتیجه جانشینان خداوند را صيرفاً مردمانی مانند سایرین می در

ها که ی این سخن آنشوند و برابرای آنان نسبت به خودشان متصور نمی

که به شوند. البته الزم نیست کسانیفرستادگان خداوند هستند، ارزشی قایل نمی

بر زبان  «این چیزی عجیب است» ورزند، این مسئله را کهخلفای خداوند کفر می

کنند. ها این موضوع را همیشه در رویارویی با فرستاده بیان میبیاورند؛ بلکه آن

هایی خارج از روال عادی بیاید؛ در غیر این خواهند فرستاده با ویژگیآنان می

ها، او را باشد؛ چرا که آنشدگان، او فرستاده نمیصورت از نظر این وارونه

شود، نوشد، بیمار میخورد، میشمارند که میا برمیهی انسانانسانی همانند بقیه

که خلیفه و جانشین شوند از ایننسیان و فراموشی دارد و در نتیجه متعجَّب می

پذیرند، حتی اگر ها او را نمیهایی داشته باشد. آنخداوند یا امام چنین ویژگی
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باشد؛ مانند کنند، همراهش ها را تأویل میکاران آنبرخی از معجزاتی که ستم

تر از گری تواناعصای موسی که در موردش گفتند: سحر است و موسی جادو

ای که با فرستاده بیاید و آنچه را که کسی دیده و به ها هر معجزهگران. آنجادو

کنند پذیرند؛ بلکه آنان تصور میکند، نمیآن ایمان آورده را برایشان تعریف می

ها را مجبور به ای مُتَّصف باشد که آنگونهمعجزه هایکه فرستاده باید به ویژگی

گویانی هستند که در طلب ایمان ها فق  دروغایمان کند. در حقیقت آن

باشند وگرنه معجزاتی که به انجام رسیده است و مردم برایشان تعریف نمی

ها خواستار تکذیب فرستاده هستند؛ کند. حتی آنها را کفایت مینمایند، آنمی

ها را مجبور به شان را در برآوردن معجزاتی که آنکه او تصورات و اَمیال چرا

شمارند؛ به این گو میسازد؛ لذا او را دروغآورده نمیکند برپذیرش ایمان می

که او را ببیند را مجبور به هایی نیست که هر کسیدلیل که او متَّصف به ویژگی

ها با فرستادگان خداوند و حال و وضع آندانند. این گو میایمان کند؛ او را دروغ

طور که امروز حالي افراد وارونه باشد؛ همانمی و ائمه  با حضرت محمد 

پذیرند که حجت همان طوری باشد ها نمیچنین است. آنشده با مهدی اول این

القدس تأیید شده و بین او و امام با روح»توصیف فرموده است:  که امام رضا 

بیند و هر زمانی که به ستونی از نور است. کارهای بندگان را در آن میخداوند، 

نماید و آن را گسترش راهنمایی نیازمند باشد، خداوند او را به آن آگاه می

شود که نداند. امام، زاده کند و باعث میدهد تا او بداند، و آن را اند  میمی
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نوشد، بول و غائ  خورد، میشود، میشود، بیمار میزاید، خوب میشود، میمی

خوابد، نسیان و فراموشی دارد، سهو و اشتباه دارد، کند، میکند، ازدواج میمی

شود، کند، زنده میخندد، گریه میشود، میشود، اندوهگین میخوشحال می

شود و در موقف )قیامت( شود، محشور میشود، زیارت میمیرد، وارد قبر میمی

شود، شود، به او پاداش داده میشود، از او پرسش میضه میگیرد و عرقرار می

ی او در دو ویژگی است: در شود. نشانهگیرد و شفیع میمورد کيرامت قرار می

دهد، براساس ای که پیش از آن خبر میعلم و در مُستجاب شدن دعا. هر حادثه

از ایشان گرفته شده و آن را از او و از  عهدی است که از سوی رسول خدا 

از عالم  به ارث برده و این جزو مواردی است که جبرئیل  پدرانش 

  (5).«....الغیوب عزَّوجل برای او عهد گرفته است

که ارواح ـ هستند؛ کسیشانامام واقعیها به طور کامل همانند ابلیس ـآن

خواهند که حجت خداوند انسانی از میان آنان پرستد و نمیخبیثشان او را می

ها با پذیرند. آنها فق  خداوند را به عنوان حجت بر خود میباشد؛ بلکه آن

انسانی حجت بر ما باشد، ما  پذیریم که هیچگویند: ما نمیهایشان میدرخواست

که خلیفه و خواهیم؛ درست مانند سخن ابلیس. حال آنحجتی جز خداوند نمی

جانشین خداوند یك انسان است، و نوع انسان، نسیان و فراموشی دارد، سهو و 
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نوشد و هر کس که بخورد و بنوشد، باید سموم از او خورد و میاشتباه دارد، می

خورد، باید بخوابد. حجت، انسان است و وزن می کهخارج شود و هر کسی

رود، مشخصی دارد؛ بنابراین ممکن نیست هر بار که روی سطوح سخت راه می

زیر پایش بشکند و خرد شود؛ و امکان ندارد با راه رفتن روی زمین نرم، وزنش 

ای در آن تأثیر نگذارد. حجت، جسمی مادی دارد و جسم مادی به طور قطع سایه

ی خداوند، و امکان ندارد حجت، همواره بدون سایه باشد. حجت یا خلیفهدارد 

بیند. یك بار کند و برای انجام دادن کارش، آموزش میانسانی است که کار می

، تجارت ، نجاری و محمد طور که عیسی آموزد؛ هماناز سایر مردم می

وند او را از آموخت، و محمد، حفر خندق را از سلمان آموخت. بار دیگر خدا

خواهند، بلکه از حجت ها این را نمیسازد؛ ولی آنداند، باخبر میآنچه نمی

باشد، خواهند که همه چیز را بداند. علمی را که نادانی در آن نمیخداوند می

خواهند ها میباشد. آنخواستارند؛ چنین چیزی جز در خداوند سبحان نمی

که از آسمان به سویش بیاید و به آنچه  حجت خداوند اموال بسیاری داشته باشد

ی آن، دین در زمین است، یا به کار کردن در آن یا خمس و صدقات تا به واسطه

قَوْميهي قالَ یا قَوْمي أَلَیْسَ  فيرْعَوْنُ فی وَ نادىخداوند را استوار نماید نیازمند نباشد: 

أَمْ أَنَا خَیْرٌ مينْ هذَا  *أَفَال تُبْصيرُونَ  یمُلْكُ ميصْرَ وَ هذيهي االنهار تَجْری مينْ تَحْت لی

فَلَوْ ال أُلْقيیَ عَلَیْهي أَسْويرَةٌ مينْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ  *الَّذی هُوَ مَهینٌ وَ ال یَکادُ یُبینُ 

فَلَمَّا آسَفُونا  *فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إينَّهُمْ کانُوا قَوْماً فاسيقینَ  *الْمَالئيکَةُ مُقْتَرينینَ 
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فرعون در ) (5)فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَ مَثَالً ليلْآخيرین *انْتَقَمْنا مينْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعینَ 

باران که از زیر میان مردمش ندا داد: ای قوم من، آیا پادشاهی مصر و این جوی

بینید؟ * آیا من بهترم یا این مرد پای من جاری هستند از آني من نیستند؟ آیا نمی

هایش دستبندهای طال خواري ذلیل که درست سخن گفتن نتواند؟ * چرا بر دست

اند؟ * پس قوم خود را گمراه نیست؟ و چرا گروهی از فرشتگان همراهش نیامده

کردند، که مردمی تبهکار بودند * چون ما را به ها از او اطاعت ساخت و آن

ها انتقام گرفتیم و همگان را غرقه ساختیم * آنان را در شماري خشم آوردند، از آن

 (.گذشتگان و عبرتی برای آیندگان گردانیدیم

بینید دلیلی کنند، میرانند و هر درخواستی که میدر هر سخنی که بر زبان می

گفت این عجیب است! چگونه وان ابلیس هستند؛ او میها پیربراین است که آن

های باشد و ویژگیآدم خلیفه و جانشین خداوند است در حالی که از گيل می

قالَ أَنَا خَیْرٌ  ای ندارد که دیگران را مجبور به ایمان آوردن نماید:گونهمعجزه

گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش ) (5)مينْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مينْ طین مينْهُ خَلَقْتَنی

کنند. ها سخن او را با الفاظ مختلفی تکرار میآن (.ای و او را از گيلآفریده

 گویند:بینی که میمی

ی خداوند مانند ما باشد و سایه داشته شود که خلیفهعجیب است! چگونه می
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 باشد؟!

ی خداوند مانند ما است و جسمش، وزن عجیب است! چگونه خلیفه

رود، روی سنگ تأثیر یمشخصی دارد و هر بار که بر روی سنگ راه م

 !!گذارد؟نمی

ی خداوند همانند سایر مردم است و وزن عجیب است! چگونه خلیفه

 !!گذارد؟هایش در زمین نرم تأثیر میمشخصی دارد و مانند دیگران قدم

نيگارند تا مصداق این سخن های خود را در هر زمانی میچنین حماقتاین 

ءٌ بَلْ عَجيبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذيرٌ مينْهُمْ فَقالَ الْکافيرُونَ هذا شَیْ خداوند متعال باشند: 

ای سویشان دهندهکه از میان خودشان بیمکه در شگفت شدند از این) (5)عَجیب

شان در ی خوارکنندهتا نتیجه (این چیزی است عجیبآمد و کافران گفتند: 

های ابلیس، و روش ابلیس در تکذیب و جنگ با فرستادگان، پیروی از گام

أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مينْ  قالَ ادْخُلُوا فیهمراه با مردمانی باشد که پیش از آنان بودند: 

ما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتَّى إيذَا ادَّارَکُوا قَبْليکُمْ مينَ الْجينِّ وَ الْإينْسي فيی النَّاري کُلَّ

فیها جَمیعاً قالَتْ أُخْراهُمْ ليأُوالهُمْ رَبَّنا هؤاُلءي أَضَلَونا فَآتيهيمْ عَذاباً ضيعْفاً مينَ النَّاري قالَ 

س که هایی از جن و انگوید: به میان امَّت) (5)ليکُلٍّ ضيعْفٌ وَ لکينْ ال تَعْلَمُون

اند، در آتش داخل شوید. هر امَّتی که به آتش داخل شود امَّت پیش از شما بوده
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هایی که جا گرد آیند، گروههمکیش خود را لعنت کند تا چون همگی در آن

اند گویند: پروردگارا، اینان ما را هایی که پیشوا بودهی گروهاند دربارهپیرو بوده

بشان کن. گوید: عذاب همه دو چندان گمراه کردند، دو چندان در آتش عذا

 (.دانیداست، ولی شما نمی

 والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته

 احمدالحسن 

 ه 5422جمادی الثانی 

َو ِلَمــْن خــاَف َمقــاَم َربأــِه فــرق بــین جنتــین در آیــات  :512پرســش 

 َو ِمْن ُدوِنه ما َجْنتان  و َجْنتان 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم.

سالم و صلوات بر سرور مخلوقات، حضرت محمد و بر خاندان پا  و طیَّب 

 او، امامان و مهدیین، و سلَّم تسلیماً. 

سالم بر تو ای آقا و موالی من، قائم آل محمد و رحمت و برکات خداوند. 

خواهیم که شما را تمکین حاصل فرماید و ما و موالی من! از خداوند عزَّوجل می

های با شما قرار دهد. و سپاس و ستایش تنها از آني ثابت قدم ی انصار را ازهمه

خداوندی است که ما را به این موضوع هدایت نمود که اگر خداوند هدایتمان 

شدیم. این نعمتی است از سوی خداوند که شما را نمود، هدایت نمینمی
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قدم ی انصار دعا کنید تا ثابت شناختیم، ای موالی من! برای ما و برای همه

 بمانیم.

فَبيأَیِّ  *وَ ليمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهي جَنَّتاني  فرماید:پرسش من: خداوند متعال می

فیهيما عَیْناني  *فَبيأَیِّ آالءي رَبِّکُما تُکَذِّباني  *ذَواتا أَفْنانٍ  *آالءي رَبِّکُما تُکَذِّباني 

پروردگارش ترسیده باشد، دو هر کس را که از ایستادن به پیشگاه ) (5)تَجْريیان

کنید؟ * های پروردگارتان را انکار میبهشت است * پس کدام یك از نعمت

های پروردگارتان را انکار اند * پس کدام یك از نعمتآن دو پر از درختان

  (.کنید؟ * در آن دو، دو چشمه جاری استمی

فَبيأَیِّ آالءي  *وَ مينْ دُونيهيما جَنَّتاني فرماید: و حق تعالی در همان سوره می

 (5)فیهيما عَیْناني نَضَّاخَتاني  *فَبيأَیِّ آالءي رَبِّکُما تُکَذِّباني  *مُدْهامَّتاني  *رَبِّکُما تُکَذِّباني 

های پروردگارتان ها دو بهشت دیگر است * پس کدام یك از نعمتو جز آن)

های متمایل به سیاهی * کدام یك از نعمت کنید؟ * از شدت سبزیرا انکار می

ی همواره جوشنده کنید؟ * در آن دو، دو چشمهپروردگارتان را انکار می

  (.هست

 اند، چیست؟ذکر شده 15و  41هایتفاوت بین دو بهشتی که در آیه

                                                
 .15تا  41 :الرحمن -5
 .11تا  15 :الرحمن -5
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و  (در آن دو، دو چشمه جاری است) (5)فیهيما عَیْناني تَجْريیان یدر آیه

ی همواره جوشنده در آن دو، دو چشمه) (5)عَیْناني نَضَّاخَتانيفیهيما ی آیه

 چیست؟ « دو چشمه همواره جوشنده» و« ی جاریدو چشمه» معنای (،هست

خواهم تا چشمان ما را با نگاه کردن به شما و تمکین آقای من! از خداوند می

دهد. موالی من! دادن شما در زمین نورانی فرماید و ما را جزو خادمان شما قرار 

 ی انصار دعا فرمایید.برای توفیق من و کودکانم و همه

 

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

بین دو بهشت در این دو آیه، از منظر مرتبه و جایگاه و بخشش، تفاوت وجود 

هر کس را که از ایستادن به پیشگاه ) وَ ليمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهي جَنَّتاني  یدارد. آیه

وَ مينْ  از جایگاهی باالتر از این آیه (پروردگارش ترسیده باشد، دو بهشت است

 .گویدسخن می (ها دو بهشت دیگر استو جز آن) دُونيهيما جَنَّتاني

ی دو چشمه)« نَضَّاخَتاني» و (ی جاریچشمهدو )« تَجْريیان» اما تفاوت بین

                                                
 .15 :الرحمن -5
 .11 :الرحمن -5
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 :باشدی هر انسانی، از تالشش میدر میزان بخشش است؛ بهره (همواره جوشان

ثُمَّ یُجْزاهُ الْجَزاءَ  *وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرى  *وَ أَنْ لَیْسَ ليلْإينْساني إيالَّ ما سَعى »

اند نیست؟ * و زود جز آنچه خود کردهکه: برای مردم پاداشی و این) (5)«الْأَوْفى

ی چشمه (.است که کوشش او در نظر آید * سپس به او پاداشی تمام دهند

ای است که سرازیر شده و در اطرافش در جریان است و بخشش جاری، چشمه

گر های نزدیکش نیز بیشتر است. چنین تمثیلی بخششی را جلوهآن از نیازي کناره

رسد. این کند و به پایان نمیگرفته شود، اصالً تغییر نمی است که هر زمان از آن

شان در آخرت فق  به ها گروهی هستند که خوبیبه آن معنا است که این

توانند جریان یابند و غیر از خودشان را نیز در خودشان اختصاص ندارد؛ بلکه می

ت آنان را توانند شفاعت کنند و خداوند نیز شفاعبر گیرند؛ به عبارت دیگر می

تر از میزان تمثیلی از بخشش کم (ی جوشندهدو چشمه)« نَضَّاخَتاني» بپذیرد. اما

که دورش هستند، باشد؛ ولی فق  برای کسانیای مشخ  میپیشین و به اندازه

ها عبور کند و به آرامی از بین سنگکند؛ مانند آبی که حرکت میکفایت می

 نماید. می

 اهلل و برکاته و السالم علیکم و رحمة

 احمدالحسن 

 ه 5422جمادی الثانی  

                                                
 .45تا  21 :نجم -5
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خاِلديَن فيها ما داَمِت  معنی سخن حق تعالی:: 512پرسش 

 الْسماواُت َو اْلَ.ْرُ ...

موالی من! آیا بهشت و آتش را مدت و پایانی است؟ چرا که خداوند 

و تا ) إيالَّ ما شاءَ رَبَكخاليدینَ فیها ما دامَتي السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ فرماید: می

جا جاودانه بمانند، مگر آنچه پروردگارت ها و زمین باقی هستند در آنآسمان

 پس از آن، سرنوشت اهل بهشت و آتش چه خواهد بود؟  (.بخواهد

 

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

المهدیین و و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و 

 سلم تسلیماً.

آیاتي بسیار و مُحکم و روشنی وجود دارد که جاودانگی در بهشت، ابدی 

وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَميلُوا الصَّاليحاتي سَنُدْخيلُهُمْ : فرمایداست. خداوند متعال می

قًّا وَ مَنْ أَصْدَقُ مينَ اهللي جَنَّاتٍ تَجْری مينْ تَحْتيهَا الْانهارُ خاليدینَ فیها أَبَداً وَعْدَ اهللي حَ

اند به اند و کارهای نیکو انجام دادهو کسانی را که ایمان آورده) (5)قیالً

اند. جا جاویدانهایی درآوریم که در آن نهرها روان است، و در آنبهشت

                                                
 .555 :نساء -5
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 (.تر است؟ی بر حق خداوند است، و چه کسی از او راستگویوعده

است؛ جاودانگی در آن، ابدی است. خداوند چنین در مورد آتش نیز این

 (5)وَ مَنْ یَعْ ي اهللَ وَ رَسُولَهُ فَإينَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خاليدینَ فیها أَبَدا: فرمایدمتعال می

و هرکه خدا و پیامبرش را نافرمانی کند، نصیب او آتش جهنم است که همواره )

عدالت است؛ ولی اول و آخر کار اساس ايستحقاق و  این بر (.در آن خواهند بود

روایی برای خداوند سبحان و متعال است. خداوند سبحان نیکوکار است و فرمان

رواییي او است. برای او است که هر چه بخواهد در با هر آنچه در آن است، فرمان

آن انجام دهد. اگر بخواهد برخی از بندگانش را بیامرزد یا شفاعت را در مورد 

د و آنان را از جهنمی که با استحقاق خودشان واردش شدند، بیرون آنان بپذیر

تواند، درجات برخی از چنین او میبیاورد، احدی حق پرسش از او را ندارد. هم

ها در ی آن، نوع جاودانگی آنها افزایش دهد و در نتیجهبندگانش را در بهشت

 .ها تغییر نمایدبهشت

 احمدالحسن

 ...ما َأْنَزْلنا َعَلْيَك اْلُقْرآنَ ِلَتْشقَ ..طه تفسیر آیات: : 511پرسش 

ی طه را تفسیر فرمایید. حکمت از خطاب قرار امیدوارم آیات کریم سوره

« طه»ی طه با نام توس  خداوند سبحان و متعال در سوره دادن رسول خدا 

                                                
 .52 :جن -5
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 چیست؟ )یعنی با این دو حرف(. 

 تَنْزیالً ميمَّنْ  *إيالَّ تَذْکيرَةً ليمَنْ یَخْشى  * ما أَنْزَلْنا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ ليتَشْقى *طه

طه * قرآن را ) (5)الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشي اسْتَوى *وَ السَّماواتي الْعُلى  الْأَرْضَخَلَقَ 

برای آن که ایم تا به مشقت درافتی * تنها هشداری است بر تو نازل نکرده

های بلند را آفریده است که زمین و آسمانای از جانب کسیشدهترسد * نازلمی

 (.* خدای رحمان که بر عرش استیال دارد

 فرستنده: محمد شمری ـ امارات 

 پاسخ: 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

 هنگامی نازل شد که حضرت محمد  این آیات بر رسول خدا 

به خاطر شکر خداوند سبحان و متعال در عبادت به خود سختی  ی خدا فرستاده

که  «أنا = خود»دانست که شناخت حقیقی در از بین بردن داد؛ چرا که او میمی

باشد. این پیکاری است که تا زمانی که سبحان قرار دارد، می «هو = او»در مقابل 

متعلق  «من»نسبت به هر چیزی که به  ما وجود داریم، پایانی ندارد؛ ایشان 

بود که زمانی زیادی را  ، بدن ایشان ی آنگرفت؛ از جملهبود، سخت می

                                                
 .1تا  5 :طه -5
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شدت  جا که ازکرد، تا آنداد و شب را به نماز و دعا طيی میاختصاص می

داری  زنده خستگی از ایستادن روی پاهایش نیز ناتوان و چشمانش از شدت شب

رفت و اش به خواب میسرخ شده بود و بیشتر اوقات، لحظاتی را در مکان سجده

نمود و نظرش این بود که از شکرگزاران با این حال خودش را سرزنش می

 «انا =خود»پروردگارش با دید که در مقابل باشد و این گونه میپروردگارش نمی

 کند.خویشتن مدارا می

ها، منظور خداوند سبحان در چنین شرایطی، این آیات نازل شد و از خالل آن

توانید آن را است و می (پا ) «طاهر»همان  «طه»ی شود. کلمهو متعال دانسته می

به طاهر و پا ،  گونه قرائت نمایی. معتقدم توصیف ایشان در قرآن این

تر گفته حقیقتاً با حال و وضعیت ایشان  مناسبت دارد. چه کسی کارهایی که پیش

کند، دهد؟ چه کسی غیر از او با توجه به حقیقتی که حملش میشد را انجام می

این  لیاقت این اسم را از سوی خداوند سبحان، دارد؟ چه کسی غیر از محمد 

که منیتش را خيطاب قرار دهد؛ کسی «طاهر»را لیاقت را دارد که خداوند او 

پذیر بود در عبادت جا که امکانلگدکوب و نابود کرد و بدنش را تا آن

پروردگارش به سختی درانداخت؛ تا جایی که خداوند او را مورد عتاب قرار داد 

ما أَنْزَلْنا  *طه و با این سخنش از او درخواست کرد که با بدنش مدارا کند: 

 (.ایم تا به مشقت درافتیطه * قرآن را بر تو نازل نکرده) یْكَ الْقُرْآنَ ليتَشْقىعَلَ

 احمدالحسن
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اٌََل ِفی اْلَ.ْر   ی معنی آیه: 511پرسش  َُم مََّلاِئ َو َلْو َنَشام َلَزَعْلَنا ِمن

 َيْخُلُفوَن

 السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

 والمهدیین وسلم تسلیماً کثیراً  اللهم صلِّ على محمد وآل محمد األئمة

 َوَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مينکُم مَّلَائيکَةً فيی الْأَرْضي یَخْلُفُون (خواستیم از بین اگر می

 (.دادیم تا در روی زمین جانشینی کنندشما فرشتگانی قرار می

 ، ارتباطی دارد؟یا مهدیین  معنای این آیه چیست و آیا با یاران مهدی 

 

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و الحمد هلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

 َوَ لَمََّا ضُريبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَالً إيذَا قَوْمُكَ مينْهُ یَصيدَُّونَ* وَ قَالُوا أَآليهَتُنَا خَیْرٌ أَمْ هُو

إيلََّا جَدَالً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصيمُونَ* إينْ هُوَ إيلََّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَیْهي وَجَعَلْنَاهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ 

مَثَالً ليَّبَنيی إيسْرَائيیلَ* وَ لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مينکُم مََّلَائيکَةً فيی الْأَرْضي یَخْلُفُونَ* وَ إينََّهُ لَعيلْمٌ 
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وقتی فرزند مریم، به عنوان ) (5)بيهَا وَ اتََّبيعُوني هَذَا صيرَاطٌ مَُّسْتَقيیمٌ  ليَّلسََّاعَةي فَلَا تَمْتَرُنََّ

دارند * و )در پاسخ( شود، قوم تو از آن مثال، بازمیميثالی برای قوم تو زده می

ها این سخن را برای مُجادله آیا خدای ما بهتر است یا او؟ آن گویند:می

کنند. * فرزند مریم، دشمنی می )با تو( که ها قومی هستندگویند، بلکه آنمی

ای است که به او نعمت دادیم، و او را ميثالی برای بنی اسرائیل قرار دادیم * و بنده

دادیم که در زمین خالفت کنند، ای قرار میخواستیم، از میان شما مالئکهاگر می

ن شك )قیامت صغری(، به آ * و این قراردادن الهی، علمی است برای ساعت

 (.روی کنید که این است راه مستقیمنکنید، و از من دنباله

کردند و این مجادله را در آمیز، مُجادله میقریش و عرب، به صورتی مغالطه

کردند، مطرح درخواست می قالب سؤالی که پاسخ آن را از محمد 

ه شان کهایها قیاسی بود بین اُلوهیَّت )خدا بودن( بتنمودند. پرسش آنمی

مدعی  که مسیحیان برای عیسی  شان بود و خدا بودن عیسی مخاطب

ها را طور که خدا بودن بتهمان، هستند، در حالی که شخ  سؤال شونده 

گوید شود؛ حتی میرا نیز منکر می کند، خدا بودن مطلق عیسی انکار می

ای از خلفای خدا در زمینش ای از بندگان خدا و خلیفهانسان و بنده عیسی 

توصیف نموده  «کنندهجَدَل» ها را بهباشد. به همین جهت خداوند حالت آنمی

                                                
 15تا  13 :زخرف -5
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ها، بر مبنای فرضی غیرصحیح بنا شده است و سؤال شونده، است؛ زیرا سؤال آن

ی است که پیشوایان کفر به کند و نه آن را قبول دارد. این روشنه به آن اقرار می

ها را بینند، دالیل دعوت الهی آنکنند؛ وقتی میطور مرتب از آن استفاده می

کنند آمیز مطرح میمُلزم نموده است، سؤالی مبنی بر فرضی غیرصحیح و مغالطه

کند، و نه آن را قبول دارد، تا بر که شخ  سؤال شونده، نه به آن اقرار می

ها پاسخی برای مغالطه و سؤال اشتباه خود یرند. آندعوت الهی اشکال بگ

گذاری شده است. پاسخ این افراد به این خواهند که بر یك مبنای غل  پایهمی

ها گذاری شده، تا روشن شود که آنصورت است که سؤال، بر فرضی اشتباه پایه

 ها را این گونه توصیف فرمودهطور که قرآن آنفق  قصد جدال دارند، همان

ها این سخن را آن) مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إيلََّا جَدَالً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصيمُونَ : است

 (.جویند ها قومی ستیزهگویند جز برای جدل بلکه آننمی

وَ لَوْ نَشَاء : به همین دلیل است که متن الهی به این سخن منتقل شده است

خواستیم، از میان شما و اگر می) یَخْلُفُونَ  لَجَعَلْنَا مينکُم مََّلَائيکَةً فيی الْأَرْضي

خواستیم از یعنی اگر می (؛دادیم که در زمین خالفت کنندای قرار میمالئکه

دادیم، که مثل فرشتگان، معصوم و پا  هستند، تا پس میان شما خلفایی قرار می

به  جانشین خدای سبحان و متعال شوند و پس از انتقال محمد ، از محمد 

ها جانشین بعضی دیگر شوند، همان مأل اَعلی، جانشین او گردند؛ بعضی از آن

ی خدا در را بنده و خلیفه گونه که خدای سبحان، قبل از این هم عیسی 
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: فرموده است زمین قرار داد. خدای سبحان و متعال، در مورد عیسی 

 ُوَجَعَلْنَاه «سپس فرمود ،«او را قرار دادیم :لَجَعَلْنَا مينُکم « از میان شما قرار

إينْ هُوَ إيلََّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا . در هر دو یکسان است (قرار دادن)« جَعل» عبارت .«دادیم

ای است که او بنده) ...مينکُم لَجَعَلْنَا مَثاَلً ليَّبَنيی إيسْرَائيیلَ* وَ لَوْ نَشَاء وَجَعَلْنَاهُ عَلَیْهي 

خواستیم، و او را مثالی برای بنی اسرائیل قرار دادیم * و اگر می به او نعمت دادیم

به عنوان مثال، الگو و رهبری  یعنی عیسی  (؛دادیم....از میان شما قرار می

قرار داده شده است تا بنی اسرائیل به او اقتدا و از او پیروی کنند و اگر خداوند 

ها ايقتدا کنید و داد تا به آنخواست از میان شما، خلفایی در این امَّت قرار میمی

ها شوید، ها را به عنوان مثالی برای خود برگیرید تا ميثل آنها بیاموزید و آناز آن

 مَثَالً ليَّبَنيی إيسْرَائيیلَ:  را )الگویی( قرار داد طور که خداوند، عیسی همان

 (.مثالی برای بنی اسرائیل)

 گویند منظور ازنامند و میکه خود را مُفسَّر قرآن میواقعاً تعجب از کسانی

منکم (از شما) جادر این ،بدالً منکم (به جای شما)  (5)ندارد.است، پایان 

                                                
 :سخنان برخی از مفسرین -5

 :شیعه

یعنی به جای  (دادیماز میان شما قرار می، خواستیماگر می) و لو نشاء لجعلنا منکم :طَبرسی

( در میان بنی فرشتگانی که در زمین خالفت کنند) مالئکة فی األرض یخلفونشما، گروه بنی آدم 

ها را هال  خواستیم، آناگر می» :باشدها شوند، و معنای آیه به این صورت میآدم، تا جانشینان آن

دادیم، تا آن را آباد کنند و خدا را کردیم و فرشتگان را به جای شما، ساکنان زمین قرار میمی
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به این شکل قبیح، وارونه شود و به این گونه  (آیات)اگر قرار باشد، معانی 

 تبدیل به« منفی» کلماتی را اضافه کنیم تا معنی جمله را به کلی تغییر دهد و

شود، دیگر  برای جمالت، معنایی باقی « منفی»تبدیل به « مثبت» و «مثبت»

بدالً  ،(از شما) منکم بگوید معنایتواند ماند. چگونه شخ  عاقلی مینمی

 است؟! این درست مثل این است که کسی بگوید: معنای (به جای شما) منکم

است!!! در حالی که به حساب آوردن فردی از  «بله» ،«نه» است و معنای« نه» ،«بله»

جنَّیان یا یك انسان به عنوان یکی از فرشتگان، دلیلی دارد، مثال در مشابهت با 

 . هاها در آسمانها در اطاعت، پاکیزگی، طهارت باطن یا ارتقا به همراه آنآن

                                                                                                          
 (15ص  1ج  :)مجمع البیان«. ندبپرست

آن اصرار  ها نیازمند است و خداوند برها فکر نکنند، خداوند به پرستش آنتا آن :مکارم شیرازی

 و لو نشاء لجعلنا منکم مالئکة فی األرض یخلفون :فرمایدی بعدی میدارد. خداوند متعال در آیه

( فرشتگانی که فرمان دادیم تا در زمین خالفت کنندمیفرشتگانی قرار ، خواستیم از میان شمااگر می)

ص  51ج  :شناسند. )األمثل )تفسیر نمونه(پذیرند، و کاری جز اطاعت و پرستش خدا نمیخدا را می

85) 

 :اهل سنَّت

خواستیم از میان اگر می) لجعلنا منکم مالئکة فی األرض یخلفون :گوید.... مُجاهد، می :طبری

زمین را به جای شما آباد کنند.  :گوید( میدادیم تا در زمین خالفت کنندرار میفرشتگانی ق، شما

 (551ص  51ج  :)جامع البیان

خواستیم از میان شما قرار اگر می) و لو نشاء لجعلنا منکم :سخن خدای عزَّوجل :ابن کثیر

(. خالفت کنند فرشتگانی که در زمین) مالئکة فی األرض یخلفونیعنی به جای شما ( دادیممی

 (542ص 4ج:کثیر)تفسیرابن
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در قرآن، خداوند، ابلیس را به عنوان یکی از فرشتگان یاد کرده است، به این 

ها، از فرشتگان دلیل که ابلیس پیش از سرپیچی، و به سبب ارتقایش در آسمان

و )(5 )کَةي اسْجُدُوا ليآدَمَ فَسَجَدُوا إيلََّا إيبْليیسَ أَبَىوَ إيذْ قُلْنَا ليْلمَلَائي: شدمَحسوب می

ها سجده کردند مگر ابلیس زمانی که به فرشتگان گفتیم، به آدم سجده کنید، آن

وَ إيذْ قُلْنَا ليلْمَالَئيکَةي اسْجُدُواْ آلدَمَ فَسَجَدُواْ إيالََّ إيبْليیسَ أَبَى وَ  ، (که سَر باز زد

و زمانی که به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده ) (5)وَ کَانَ مينَ الْکَافيريینَ اسْتَکْبَرَ 

زد و تکبر ورزید و از کافران  باز کنید، همگی سجده کردند مگر ابلیس که سر

 (.بود

جعل (قرار دادن) درآیات قبلی، همان جعل (قرار دادن ) اول آدم

 ی خدا در زمینش استبه عنوان خلیفه : إينيَّی جَاعيلٌ وَ إيذْ قَالَ رَبَُّكَ ليلْمَالَئيکَةي

قَالُواْ أَتَجْعَلُ فيیهَا مَن یُفْسيدُ فيیهَا وَ یَسْفيكُ الديَّمَاء وَ نَحْنُ نُسَبيَّحُ  فيی األَرْضي خَليیفَةً

دگارت و هنگامی که پرور) (2)بيحَمْدي َ وَنُقَديَّسُ لَكَ قَالَ إينيَّی أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ 

)فرشتگان( عرض  دهم،ای قرار میبه فرشتگان فرمود:  من در زمین، خلیفه

ریزد، ها را میکند و خوندهی که در زمین فساد میکردند: آیا کسی را قرار می

کنیم. )خداوند( گوییم و تو را تقدیس میدر حالی که ما تو را حمد و تسبیح می

                                                
 551 :طه -5
 24 :بقره -5
    25 :بقره -2
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قرار ) جعل و این مانند همان (دانیدنمیدانم که شما فرمود: من چیزی می

إينََّا یَا دَاوُودُ : ای در زمین استتوس  خداوند، به عنوان خلیفه داوود  (دادن

فَاحْکُم بَیْنَ النََّاسي بيالْحَقيَّ وَ لَا تَتََّبيعي الْهَوَى فَیُضيلََّكَ عَن جَعَلْنَا َ خَليیفَةً فيی الْأَرْضي 

الََّذيینَ یَضيلَُّونَ عَن سَبيیلي اللََّهي لَهُمْ عَذَابٌ شَديیدٌ بيمَا نَسُوا یَوْمَ سَبيیلي اللََّهي إينََّ 

ای در زمین قرار دادیم، پس در ای داوود! ما تو را به عنوان خلیفه) (5)الْحيسَابي

میان مردم، به حق، حکمرانی کن، و از هوا )ی نفس( پیروی نکن که تو را از راه 

کنند )و باز ها را( از راه خداوند گمراه میکه )انسانکسانیدارد. خدا بازمی

 (.دارند( به جهت فراموش کردن روز حساب، برایشان عذابی شدید استمی

فهمیم که قرآن اگر آیات را کنار هم قرار دهیم و پشت سر هم بخوانیم، می

آغاز شد و تا محمد  ی تعیین جانشین، از آدم به روشنی تأکید دارد که مسئله

 ادامه دارد  یَا إينيَّی جَاعيلٌ فيی األَرْضي خَليیفَةً ... وَ إيذْ قَالَ رَبَُّكَ ليلْمَالَئيکَةي ...

... إينْ هُوَ إيلََّا عَبْدٌ فَاحْکُم بَیْنَ النََّاسي بيالْحَقيَّ إينََّا جَعَلْنَا َ خَليیفَةً فيی الْأَرْضي دَاوُودُ 

... وَ لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مينکُم مََّلَائيکَةً فيی الْأَرْضي وَ جَعَلْنَاهُ مَثَالً ليَّبَنيی إيسْرَائيیلَ أَنْعَمْنَا عَلَیْهي

ای )... و زمانی که پروردگارت به فرشتگان فرمود: من در زمین خلیفه یَخْلُفُونَ

یان مردم، دهم.... ای داوود ما تو را در زمین، خلیفه قرار دادیم، پس در مقرار می

ای است که به او نعمت دادیم و به حق، حکمرانی کن.... )فرزند مریم(، فق  بنده

                                                
 51 :ص -5
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خواستیم، از میان شما و اگر می او را مثالی برای بنی اسرائیل قرار دادیم....

 (.در زمین خالفت کنند دادیم کهفرشتگانی را قرار می

 

خداوند سبحان و متعال ارداه فرمود و آنچه را اراده نمود، به انجام رسانید و 

در زمین خالفت کنند،  فرشتگانی در زمین قرار داد تا پس از محمد 

ها، )فرشته( قرار داده بود، و این را پیش از محمد  گونه که عیسی همان

  (5)هستند، امامان و مهدیین. همان آل محمد 

                                                
نشسته بودند که  اهللیك روز رسول :گوید... ابو بصیر می -58 :کندکلینی روایت می -5

اگر . شباهتی داری تو به عیسی بن مریم » :به ایشان فرمود اهللآمد. رسول امیرالمؤمنین 

، گفته بودند سخنانی که نصاری در مورد عیسی بن مریم  گروهی از امَّت من در مورد تو

خا  زیر ، گفتم که هر وقت از جلوی گروهی از مردم عبور کنیدرمورد تو سخنی می، گفتندنمی

یش دو اَعرابی و مُغیره بن شُعبه و گروهی از قر :گوید)راوی( می« پاهایت را به عنوان تَبرُ  برگیرند

عمویش راضی نشد که مثالی کمتر از عیسی بن  برای پسر :ها بودند، خشمگین شدند و گفتندآن که با

به عنوان مَثالی ، وقتی فرزند مریم» :فرستاد و فرمود )این آیه را( پیامبرش بزند. خداوند بر مریم 

آیا خدای ما بهتر  گویند:می در پاسخ() و، دارنداز آن مثال بازمی، قوم تو، شودبرای قوم تو زده می

دشمنی  با تو() ها قومی هستند کهبلکه آن؟ گویندها این سخن را برای مجادله میاست یا او. آن

، و او را مثالی برای بنی اسرائیل قرار دادیم، ای است که به او نعمت دادیماو )فرزند مریم( بنده. کنندمی

«. دادیم که در زمین خالفت کنندفرشتگانی قرار میاشم( ه)یعنی از بنیخواستیم، از شما و اگر می

از جانب تو  خدایا اگر این حق و :حارث بن عمرو فهری خشمگین شد و گفت» :گوید)راوی( می

برند( سنگی از هاشم مانند پادشاهی، پس از پادشاهی دیگر )حکومت را( به ارث مییعنی بنی) است

خداوند پاسخ سخن حارث را فرستاد و این آیه «. دردنا  بیاور خدا آسمان بر ما بيبار یا برای ما عذابی

ها را خدا آن) وَ مَا کَانَ اللَّهُ ليیُعَذِّبَهُمْ وَ أَنتَ فيیهيمْ وَ َما کَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفيرُونَ  :فرستاده شد
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وَ إينََّهُ : رساندخداوند سبحان سخنش را این گونه به پایان می، (5)رواز این 

و این جعل )قرار دادن( ) لَعيلْمٌ ليَّلسََّاعَةي فَلَا تَمْتَرُنََّ بيهَا وَ اتََّبيعُوني هَذَا صيرَاطٌ مَُّسْتَقيیمٌ

، به آن شك نکنید، از من پیروی  )قیامت صغری( الهی، عيلمی است برای ساعت

لَجَعَلْنَا  الهی (قرار دادن) جعلیعنی این ( این راه مستقیم استکنید، 

در شب  با متن وصیت محمد  که تنها (دهیماز میان شما قرار می)  مينکُم

ی آن، دین حق خداوند، تا علمی است که به واسطه ،(5)وفاتش نقل شده است

 نوشتاري »آن را به  اهللرسولشود، یعنی همانگونه که روز قیامت شناخته می

و این ) وَإينََّهُ لَعيلْمٌ ليَّلسََّاعَةي  توصیف کرده است« بازدارنده از گمراهی تا ابد

خداوند  .(2)(جعل )و قرار دادن( الهی، علمی است برای ساعت )قیامت صغری(

                                                                                                          
ها آن ،کنندزمانی که درخواست آمرزش میو خداوند تا ، کندعذاب نمی، ها هستیتا زمانی که بین آن

ای محمد » :گفت« یا توبه کن یا برو، ای ابن عمرو» :به او فرمود سپس، پیامبر (. کندرا عذاب نمی

 هاشم، کرامت دهی که )اختیار آن( در دستان تو است. بنیی قریش چیزی قرار می، برای بقیه

این مربوط به خدای تبار  ، این به اختیار من نیست» :به او فرمود پیامبر «. برندعرب و عجم را می

مَرکب خود را «. رومشود، ولی از نزد تو میای محمد، دلم به توبه راضی نمی» :گفت«. و تعالی است

 (13ص  8ج  :و سر او را شکست... . )کافیگرفت و سوار آن شد. وقتی پشت مدینه رسید، جَندله آمد 
  ولو نشاء لجعلنا منکم مالئکة :هستند به این دلیل منظور از فرشتگان در آیه، آل محمد  -5
 (.دادیماز میان شما افرادی مثل فرشته قرار می، خواستیماگر می)

 این موضوع )در آینده( خواهد آمد. -5
روایات هر ای است که ( مسئلهاوصیا )به خصوص مهدی  ارتباط این آیه به آل محمد  -2

در مورد  از امام صادق  :گویددو گروه )شیعه و اهل سنَّت( به آن تأکید دارد؛ زراره بن اعین می

 منظور ایشان امیرالمؤمنین » :فرمود«. این علمی برای ساعت است» :سخن خدای عزَّوجل پرسیدم
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شكَّ نکنید که هنگام ساعت  فرماید که این وصیت این گونه است، پسمی

کند، این وصیت شما را از که با این ن  احتجاج میکسیقیامت صغری و ظهور 

 که به این ن  احتجاج نمود، صاحبدارد. هر کسیانحراف و گمراهی، بازمی

آن است، وگرنه توصیف ن  به این که هر کس که به آن چنگ بزند را از 

گوهای دارد، اشتباه است؛ اگر از سوی خداوند از این که دروغگمراهی بازمی

که صاحب آن، وصیت را مدعی شود، مورد این نتوانند آن را ادعا کنند، تا باطل،

این توصیف که وصیت، بازدارنده از گمراهی است، دروغ و  (5)حفاظت نباشد،

                                                                                                          
هر فردی از تو ، امَّت هستیتو عَلَم این ، ای علی: فرمود اهلل رسول» :( فرمود)امام صادق «. است

 :برهان :«رودشود و از بین میهال  می، هر فردی از تو سرپیچی نماید، یابدنجات می، دنباله روی کند

 . 813ص  4ج 

آیا منتظر ساعت » :در مورد این سخن خدای عزَّوجل پرسیدم از امام باقر  :گویدزراره می

تأویل آیات  :« آیداست که به یك باره می این ساعت قائم » :فرمود« هستند که به یك باره بیاید

 .135ص  5ج  :ظاهره

ها ستاره» :فرمود«. این علمی برای ساعت است» :فرمود اهلل کند که رسولحاکم از جابر نقل می

 و آیدآنچه به آن وعده داده شده بودند برایشان می، وقتی بروند، امان هستند( مایه، )برای اهل آسمان

آنچه به آن وعده داده شده بودند برایشان ، وقتی بروم، امانم مایه() برای یارانم، من تا زمانی که هستم

آنچه به آن وعده داده ، وقتی اهل بیت من بروند، امان امَّت من هستند (مایه)من  آید و اهل بیت می

 .488ص  5ج  :مستدر  .«آیدشده بودند برایشان می

او مهدی  :گویدمی« و این علمی برای ساعت است»ی آیه مقاتل در مورد :گویدمناوی می

 .282ص  1ج  :است. فیض القدیر آخرالزمان 
کند که غرض محافظت خداوند از روشن می« که صاحب آن، مدعی وصیت شوداینتا »قید  -5

پس از آن، از شود، و هر ادعایی ی احتجاج صاحب آن و آشکار شدن آن، مُحقق مین ، به واسطه
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شود و این موردی فریب دادن افراد مُکَلَّف برای پیروی از باطل محسوب می

 .شودنمیگوی توانای حکیم مطلق، صادر دانای راست است که از

آن را آورد، شك نکنید که ساعت  )وصیت( پس وقتی صاحب این نوشتار 

هر  (.به آن شك نکنید) فَلَا تَمْتَرُنََّ بيهَا: رسیده است قیامت صغری فرا

خواهید از گمراهی که این نوشتار را بیاورد، صاحب آن است، پس اگر میکسی

پذیرفتن وصیتش که در شب وفاتش با  و انحراف نجات پیدا کنید، از محمد 

وصیتی که علمی در آن است که باعث نجات شما تا  نوشت، پیروی کنید؛ آن را

شناخت حقَّ به هنگام قیام وجود دارد، و  شود؛ در آن علمي ساعت وابد می

تشخی  مدعی، هنگامی که این نوشتاري بازدارنده از گمراهی را  چنینهم

 (5)بیاورد.

 هَذَا صيرَاطٌ مَُّسْتَقيیمٌو اتََّبيعُوني (از من پیروی کنید، این راه مستقیم است) ،

که پس او در وصیتش که از جانب خداوند است به کسانی محمد یعنی از

                                                                                                          
که که به کسیارزش است؛ زیرا اگر ن  برای او بود، پیش از اینسوی دیگران، ادعایی سفیهانه و بی

کرد. وضعیت چنین هدایت می )شخ  مدعی دوم( وصیت را آشکار کرده است، هدایت کند، به او

است؛ کمترین  ی نسبیت را کشف کردهکند نظریهآید و فکر میشخصی مثل کسی است که امروز می

 شود این است که چنین شخصی دیوانه و نادان است!چیزی که در مورد او گفته می
اند که صاحب األمر با احتجاج به وصیت شناخته در روایات خود روشن کرده آل محمد  -5

صاحب األمر چگونه شناخته  :عرض کردم به امام صادق  :گویدحارث بن مغیره نصری می. شودمی

 .555ص  :خصال صدوق .«با آرامش و سنگینی و علم و وصیت» :شود؟ فرمودمی
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 .شوند، پیروی کنیدجانشین او می

آن را در آخرین لحظات   اهللرسولوصیت، نوشتاری است که 

کُتيبَ عَلَیْکُمْ إيذَا حَضَرَ : استاش به پیروی از سخن خداوند، نوشته زندگی

أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إين تَرَ َ خَیْراً الْوَصيیََّةُ ليلْوَاليدَیْني وَاألقْرَبيینَ بيالْمَعْرُوفي حَقَّاً عَلَى 

هنگامی که وفاتتان برسد، بر شما واجب است، اگر خیر )و خوبی( )(5 )الْمُتََّقيینَ

نزدیکان، وصیت نیکو کنید، )وصیت کردن( حقی به جای گذاشتید، به والدین و 

این وصیت را برای هر کس که به آن (  اهللرسولو ) ،(است بر پرهیزگاران

کنم، در کند. تأکید میچنگ زند، تا ابد، بازدارنده از گمراهی توصیف می

جا که ایشان پیامبری است که به او وحی اش؛ از آنآخرین لحظات زندگی

ی رسالتش و گوید، چکیدهاش میدر آخرین لحظات زندگیشود، آنچه می

کنید، وقتی باشد. حال چه فکر میای برای حفظ دین پس از خودش میوسیله

که ایشان، با شدت بیماریش و درد سم که کبدش را قطعه قطعه کرده است، 

وصیت بازدارنده از » نمود تا این نوشتار را بنویسد و آن را بهبسیار تالش می

کند. اهمیت این نوشتار به حدی است که خداوند سبحان توصیف می« مراهیگ

ای که از زیادی عبادتی که بدنش کند تا اندازهرحم می و متعال که به محمد 

مَا أَنزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ *  طه: کنداندازد، به او خطاب میرا به سختی می

                                                
 585 :بقره -5
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که با این، (تادیم تا خود را به سختی بیندازیطه، * ما این قرآن را نفرس) ليتَشْقَى

دارد و نسبت به  روا بینیم خدای سبحان با این شدت رحمتی که به محمد می

دهد ایشان مهربان است، ولی در آخرین لحظات زندگی ایشان، به او دستور می

نوشتار »: تا نوشتاری بنویسد و آن را جلوی همه این گونه توصیف نماید

با وجود این که از سَمَّ، دردهای بسیاری متحمل شده است ؛ «ازگمراهی بازدارنده

 (5)و سم در بدنش جریان دارد و کبد او را قطعه قطعه نموده است.

نوشتاري وصیت ،  هایی است که رسول )اهلل( محمد ها بعضی از روایتاین 

در کند. اش را به بازدارنده از گمراهی توصیف میدر آخرین لحظات زندگی

ی خواست همهی امَّت بنویسد و میخواست وصیت را برای همهشنبه میروز پنج

مردم را بر آن شاهد بگیرد، ولی گروهی او را بازداشتند و در قوای عقالنی ایشان 

فهمد، گوید و نمیگوید )یعنی هذیان میطعنه زدند و گفتند: ایشان هذیان می

                                                
ی ) سم در بازو یك زن یهودی به پیامبر » :فرمود امام صادق  :کندکلینی روایت می -5

به خاطر نزدیکی به )گوشت( بازو و کتف را دوست داشت و باالی ران را  پیامبر  .داد( گوشت بره

 .251ص  1ج  :کافی :« داشتمحل ايدرار، دوست نمی

صلی اهلل ی مسمومی نزد پیامبر زنی یهودی، برَّه :گویدمی .... انس بن مالك :گویدبخاری می

صلی اهلل علیه و آیا او را بکشیم. )پیامبر  :آورد. از آن خورد. آن زن را آورند. به او گفته شد علیه و سلم

 .545ص2ج :بخاریصحیح: «...،خیر»:فرمود (سلم

در مدینه، مسموم از دنیا رفتند، روز دوشنبه، دو شب از  :گویدمی شیخ مفید در مورد پیامبر 

آورده  883ص  5و عالمه حلی نظیر آن را در المنتهی ج  411ص  :المقنعه :)ماه( صفر باقی مانده بود 

 است.
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شنبه تا از پنج پس  اهللرسول نمود وها را طرد آن پیامبر (5)(.گویدچه می

روز وفاتش که دوشنبه بود، زنده بودند. در شبی که وفاتشان بود، وصیتش را 

امال نمود و بعضی از صحابه را که نوشتن آن را در  نوشت و برای علی 

 :شنبه تأیید نمودند، شاهد بر آن گرفتپنج

 :های اهل سنَّتدرکتاب

 اهللرسولای! درد به شنبهچه روز پنج شنبه وپنجروز : »گویدابن عباس می

برای من )قلم و کاغذی( بیاورید تا : »فشارآورد، )و( فرمود صلی اهلل علیه و سلم

                                                
یعنی به خاطر بیماری، سخنانش دچار اختالف شد، البته  :گویدمی« هجر»ابن اثیر در معنای  -5

آیا سخنانش تغییر کرده است و به خاطر بیماری دچار تناقض شده  :)این جمله( سؤالی است، یعنی

توان گفت. این جمله خبری نیست، چون در این است؟ این بهترین معنایی است که در مورد این می

توان )از او( چنین معنایی را انتظار ی سخن، عمر بود، و نمیدهشود. گوینصورت، فُحش یا هذیان می

(. پوشیده نیست که این جمله در صحیح مسلم 541ص 1ج  :داشت. )النهایه فی غریب الحدیث و االثر

 و غیر آن، به صورت )جمله( خبری است.

خواست اهلل میعلما درمورد مطلبی که رسول :هـ( 115:گوید )تولدعبدالرحمن بن جوزی می

ی پس از خواست، خلیفهایشان می :اول :بنویسد، اتفاق نظر دارند که یکی از این دو صورت است

ی آن خواست نوشتاری در )باب( اَحکام بنویسد که به واسطهایشان می :خودش را تعیین کند. دوم

به « کافی استکتاب خدا برای ما » :اختالف از بین برود؛ که مورد اول بهتر است. سخن عمر که گفت

شود، مطلبی باشد که عاقالنه نباشد ترسید، آنچه در حالت بیماری نوشته میاین دلیل است که او می

کرد )و از فرماید، به آن مُبادرت میدانستند ایشان درحالت هوشیاری این سخن را میولی اگر می

، تحقیق  251ص  5ج  :ینخواست که آن را بنویسد(. )کشف المشکل من حدیث الصحیحاهلل میرسول

 علی حسین البواب(.
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ها( دعوا )آن«. ای بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشویدمسئلهبرای شما 

و سلم را چه کردند و نزد پیامبر نزاع جایز نیست. گفتند: پیامبر صلی اهلل علیه 

گوید؟! به صورت سؤالی پرسیدند. )پیامبر صلی اهلل علیه و شود، آیا هذیان میمی

من را رَها کنید. حالتی که من در آن هستم، بهتر است از آنچه شما »: فرمود (سلم

کنم: مشرکین را از جزیرة خوانید. شما را به سه مطلب وصیت میمرا به آن می

طور که های بیگانگان همانتان( بیرون نمایید، از هیأتی عربسالعرب )شبه جزیره

گفت: سومی را نگفت، یا من ، ....«کردم، پذیرایی نمایید ومن پذیرایی می

 ( 5).«فراموش کردم

هایش جاری ای! سپس اشكشنبهشنبه و چه پنجروز پنج: »گویدابن عباس می

ریخت. )ابن عباس( های مروارید میهایش مثل دانهای که برگونهشد به گونه

کتف و دواتی )یا لوح و دواتی( : »فرمود صلی اهلل علیه و سلم اهللرسولگفت: 

، «یدنوشتاری بنویسم که بعد از آن گمراه نشوبرای من بیاورید تا برای شما 

 ( 5).«گویدهذیان می اهللرسولگفتند: 

 

 های شیعه:درکتاب

شنیدم،  گفت: از علی از سلمان شنیدم که می: »گویدسلیم بن قیس می

                                                
 4518ص 4ج :صحیح بخاری -5
 صحیح مسلم ـ کتاب الوصیت  -5



  ......................... 110انتشارات انصار امام مهدی 
خشمگین شد و   اهللرسولکه آن مرد )عمر(  آن جمله را گفت و پس از این

خواست در کتف در مورد چیزی که می  اهللرسولآیا از : کتف را انداخت

شد و دو هیچ کس گمراه نمی نوشتبنویسد، سؤال نکنیم؟! چیزی که اگر می

 ( 5)«...!کردندحتی نفر هم اختالف نمی

ای طلحه! آیا شاهد : »فرمود گوید: امام علی سلیم بن قیس هاللی می

بنویسد که امَّت، چیزی کتف خواست تا در آن   اهللرسولنبودی زمانی که 

، دوست تو آن مطلب را گفت: پیامبر گمراه نشوند و با هم اختالف نداشته باشند

 (5)«خشمگین شدند...  اهللرسولگوید. خدا هَذیان می

در حدیثی طوالنی که در آن ذکر تَفاخُر  گوید: علی سلیم بن قیس می

ای : »فرمایدطلحه میها است، به مهاجرین و انصار نسبت به مناقب و فضایل آن

نبودی، هنگامی که از ما کتف خواست تا در آن   اهللرسولطلحه! آیا شاهد 

، ولی دوست شود امَّت گمراه نشوند و اختالف نکنندچیزی بنویسد که باعث می

 اهللرسولگوید. هذیان می اهللرسولتو آن سخن خود را گفت، )گفت:( 

 (2)()طلحه( گفت: بله شاهد بودم. ،«خشمگین شد و آن )نوشته( را تر  کرد

درکتاب غیبت طوسی، تنها متنی که از نوشتار بازدارنده از گمراهی روایت 

                                                
 218ص :کتاب سلیم بن قیس -5
 555ص :کتاب سلیم بن قیس -5
  85ص :غیبت نعمانی -2
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خواست آن را می  اهللرسولشده است، وجود دارد؛ همان نوشتاری که 

های اهل سنَّت، مثل بُخاری و مسلم، ترین کتاببنویسد؛ نوشتاری که در صحیح

 نقل فرمودند:،  ( وصیت را از محمد رسول )اهلل  وجود دارد. آل محمد 

از پدرش زین  از پدرش باقر  از ابا عبداهلل جعفر بن محمد 

از رسول  مؤمنان  از پدرش امیر از پدرش سید الشهدا  العابدین 

روایت شد که آن حضرت در همان شبى که شب رحلتش بود به  خدا 

و حضرت رسول اکرم « اى ابا الحسن کاغذ و دواتى بیاور» فرمود: على

   وصیت خود را امال فرمود و على نوشت تا به اینجا رسید که مى

  :فرمود

ها دوازده مهدى آن باشند و بعد ازای على ! بعد از من دوازده امام مى»

باشى. خداى تعالى تو را در هستند. پس تو ای على اوَّلین دوازده امام مى

مؤمنان، صدیق اکبر، فاروق اعظم، مأمون و مهدى  آسمان، على مرتضى، امیر

ها براى غیر تو شایسته نیست. اى على! تو وصىَّ من بر خاندانم نامید و این نام

،  و نیز وصى بر زنانم هستى، هر یك را که هستی چه زنده باشند و چه مرده

کند و هر یك را که تو به همسرى من باقى گذارى فرداى قیامت مرا دیدار می

تو طالق دهى من از وى بیزارم و مرا نخواهد دید و من نیز او را در صحراى 

محشر نخواهم دید؛ و تو پس از من خلیفه و جانشین من بر امَّتم هستى.  هرگاه 
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 (5)سید )خالفت( را به فرزندم حسن واگذار کن، که او بَرَّ وصولوفاتت ر

است. چون او وفاتش رسید آن )خالفت( را به فرزندم حسین زکىَّ شهید 

مقتول بسپارد. چون هنگام وفات حسین رسید آن )خالفت( را به فرزندش سید 

بسپارد. چون هنگام وفات او برسد آن را به  (5)العابدین ذى الثَّفنات على

فرزندش محمد باقر العلم بسپارد، و چون وفات او رسد آن را به فرزندش 

جعفر صادق واگذار کند و چون وفات او فرا رسد، آن را به فرزندش موسى 

کاظم بسپارد، و چون وفات او فرا رسد آن را به فرزندش على رضا بسپارد؛ و 

رسد آن را به فرزندش محمد تقى واگذارد، و چون هنگام چون وفات او فرا 

وفات او رسد آن را به فرزندش على ناصح بسپارد؛ و چون وفات او رسد آن 

را به فرزندش حسن فاضل واگذارد، و چون وفات او برسد آن را به فرزندش 

کند. ایشان دوازده است، تسلیم مى محمد که مستحفظ از آل محمَّد 

باشند. پس وقتى که وفات او رسید آن را ها دوازده مهدى مىز آنامامند. بعد ا

سپارد؛ و براى او به فرزندش که نخستین مقربین )نخستین مهدیین( است مى

ها سه نام است: یك نامش مانند نام من، و نام دیگرش نام پدر من است و آن

                                                
 برَّ به معنى نیکوکار، و وصول، به معنى بسیار پیوندکننده بین خویشان )مترجم(. -5
ی زیادى که از ی پینهبندد و آن حضرت را به واسطهاى است که سر زانو مىمعناى پینهثفنه به  -5

 گفتند )مترجم(.بست، ذى الثَّفنات مىاش مىکثرت سجده در اعضاى سجده
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 (5).«منان استعبد اهلل و احمد هستند، و نام سوَّم او مهدى است و او اوَّلین مؤ

این وصیت را به )وصیت( بازدارنده از گمراهی تا ابد،   اهللرسولکه این

توصیف نموده است، محال است که شخ  باطلی بتواند ادعای وصیت کند. هر 

کس که بگوید: ادعای وصیت از سوی )مدعیان( باطل، امکان دارد، خدای 

کند که آن را برای هر کس سبحان را به ناتوانی از محافظت از نوشتاری متهم می

گویی متهم به دروغ داند! یا خدا راکه بدان چنگ زند، بازدارنده از گمراهی می

کند، چون خداوند این نوشتار را به نوشتار بازدارنده از گمراهی تا ابد، می

توصیف کرده است ، و اگر شخ  )باطلی( بتواند ادعای وصیت کند، دیگر این 

نوشتار دیگر بازدارنده از گمراهی نخواهد بود!! و یا خدا را به نادانی متهم کرده 

ه صفتی توصیف کرده است که بر آن منطبق نیست است؛ چون خدا وصیت را ب

ها به دور است و خدا نسبت به آن نادان است! از خدای سبحان، این خصوصیت

تعالی اهلل )باشد گویند، میتر از آنچه این جاهالن میو خداوند، خیلی بلند مرتبه

  (.عما یقول الجاهلون علواً کبیراً 

حکیمي مطلقي سبحان، باید متنی )ن ( که گویي درنتیجه، دانایي توانایي راست

آن را به بازدارنده از گمراهی بودن، برای هر کس که به آن چنگ بزند، 

که صاحب توصیف کرده است، از ادعا نمودن توس  افراد باطل بازدارد، تا این

                                                
 .شیخ طوسی  -کتاب غیبت  -5
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)اصلی( آن، مدعی آن شود و هدف از این متن، محقق شود؛ وگرنه خداوند، 

که با توجه به سخن او )به کار است و کسانیگوی فریبوغنادان، ناتوان یا در

وصیت( چنگ زدند را به پیروی از باطل، کيشانده است. محال است که خدای 

سبحان، نادان یا ناتوان باشد، چون او دانا و توانای مطلق است، و محال است که 

است، گو و حکیم حق سبحان و تعالی، دروغ سَر بزند، چون او راست از حضرت

توان در هیچ گو بودن توصیف کرد، وگرنه نمیتوان او را به دروغو نمی

 .رودای به سخنش اعتماد کرد، و دین از بین میمسئله

ی خدا در زمین نسبت به شخ  پس از خودش که آن را این متن که خلیفه

که به آن چنگ بزنند، توصیف نموده ی کسانیبه بازدارنده از گمراهی برای همه

باید از سوی خداوند، از ادعا نمودن توس  افراد  (5)است و متنی الهی است،

                                                
شود، فق  به دستور خدای سبحان است. در روایت که جانشین او میبر کسی متن پیامبر -5

لَیْسَ ذَليَك إيلَیَّ، ذَليكَ إيلَى اهلل تَبَارََ  » :به حارث بن عمرو پیشین که از کافی نقل شد سخن پیامبر

(. خداوند در مورد این مسئله به اختیار من نیست، این به اختیار خدای تبار  وتعالی است« )وتَعَالَى

از روی هوا و هوس سخن )  هُوَ إيلَّا وَحْی یُوحَىإينْ * وَمَا یَنْطيُق عَني اْلهَوَى  :فرمایدپیامبرش می

.... از عَمْريو بْني  -5  :کند(. کلینی روایت میرسدگوید، بلکه سخنان او وحی است که به او مینمی

ا واهلل ولَکينْ أتَرَوْنَ الْمُوصيی مينَّا یُوصيی إيلَى مَنْ یُريیدُ لَ» :یَقُولُ سَميعْتُ أَبَا عَبْدي اهلل» :األَشْعَثي که گفت

آیا فکر » :فرمایدمی )امام صادق« ليرَجُلٍ فَرَجُلٍ حَتَّى یَنْتَهيی األَمْرُ إيلَى صَاحيبيه عَهْدٌ مينَ اهلل ورَسُوليه

به خدا ؟! کندوصیت می داردبه هر کس که خودش دوست می، کندکنید کسی از ما که وصیت میمی

ص  5ج  :)کافی«( که امر به صاحبش برسدتا این، است قسم نه! این عهدی از خدا و پیامبرش

583.) 
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گو و باطل، محافظت شود، تا این که صاحب )اصلی(، آن را ادعا کند، دروغ

وگرنه به سبب امکان پیروی از )مدعی( باطل، دروغ و فریب برای مکلَّفین 

توانایي حکیمي مطلقي گویي شود، و این )چنین متنی( از دانایي راستمحسوب می

 . شودسبحان صادر نمی

خواهی اگر انسانی که دانای به غیب و فرجام امور است، به تو بگوید: اگر می

جا سم کنم که هیچ وقت در اینجا بنوش و من تضمین میآب بنوشی، از این

کننده، چگونه شخصیتی  جا سم بنوشی، آن شخ  ضمانتنباشد؛ سپس شما آن

گو است یا از ضمانت یا نادان است، یا از پایه و  اساس دروغ خواهد بود؟ او

که به خدا ایمان دارد کردن ناتوان است و یا خُلف وعده نموده است! آیا کسی

گویی، ناتوانی یا خُلف وعده توصیف کند؟! خدا تواند خدا را به نادانی، دروغمی

 (.اً کبیراًاز این موارد، خیلی باالتر است )تعالی اهلل عن ذلك علو

وارد شده است، حفاظت از  خداوند، در قرآن و روایاتی که ازاهل بیت 

که اهل باطل نتوانند آن را ادعا نمایند. متن الهی را بر عهده گرفته است، تا این

طور اهل باطل از ادعای ن ، به دور هستند؛ این رخدادی غیرممکن است، همان

تَقَوََّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاويیلي لَأَخَذْنَا مينْهُ بيالْیَميیني وَلَوْ : که خدای متعال فرموده است

اگر او بعضی از سخنان )دروغ( را به ما نسبت دهد، با ) .(5)ثُمََّ لَقَطَعْنَا مينْهُ الْوَتيینَ

                                                
 .41 – 44حاقه:  -5
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 (.زنیمگیریم، سپس رگ گردنش را میقدرت از او می

تقَّوَّل (دروغ بستن) خداوند از آن جلوگیری  به خدا، همیشه بوده، ولی

ها را هال  سریعاً آن، «گفتن» نکرده است، و ضروری نیست که خداوند، بعد از

دهد، و این موضوع برای ها فرصتی میکند؛ بلکه خداوند سبحان، به آن

کنند )مانند هایی که باطل بودنشان روشن است را دنبال میکه دعوتکسانی

 (گفتن) تقوَّل منظور در آیه، صرفاًدعوت مُسیلمه(، مشخ  است. قطعاً 

 تقوَّلبر خداوند، موردی از  (و دروغ بستن) تقوَّلنیست، بلکه منظور از 

شود. است که شخ  ادعای سخن الهی بکند که بوسیله آن اقامه حجت می

شود، تا از سخن الهی که بوسیله آن جا است که قطعاً خداوند وارد )کار( میاین

ی خدا آن را )به شود، حمایت کند، و این نصَّی است که خلیفهاقامه حجت می

ن را به بازدارنده از رساند تا جانشین پس از خودش شناخته شود، و آمردم( می

گمراهی بودن، توصیف نموده است. عدم دخالت خدای سبحان به جهت 

حمایت از ن َّ، مخالف حکمت است؛ مثال این سخن یا ن : وصیت عیسی 

  اهللرسولبه محمد   اهللرسولو وصیت محمد  ، به امامان و مهدیین

 (5)باشد.می 

                                                
این وصیت را به نوشتار بازدانده از گمراهی برای هر کس که به  اهلل به همین دلیل رسول -5

را دلیل روشنی از  به محمد  آن چنگ بزند، توصیف کرده است. حق تعالی، وصیت عیسی 

وَ إيذْ قَالَ عيیسَى ابْنُ مَرَْیمَ یَا بَنيی  :فرمایددالیلی که آورده است، به شمار آورده. خدای متعال می
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)ادعا(، ممتنع )غیرممکن( است و در « تقوَّل» دارد که این نوعآیه بیان می

گیرد است و کسی غیر از او آن برای صاحبش مورد حفاظت قرار می «متن»نتیجه 

کند، این آیه، اختصاصاً کند. روایاتی وجود دارد که روشن میرا ادعا نمی

مربوط به ن  الهی بر خلفای الهی است. این ن  الهی است که خداوند باید از 

هر  تا به صاحب آن برسد، و این نصی است الهی که از آن محافظت کند،

ی دخالتی که روی آن تأثیر بگذارد، محفوظ است، چه این دخالت در مرحله

رسد، یا در مرحله یا ای باشد که وصیت به او میانتقال این وصیت به خلیفه

 .(5)کندای که آن را ادعا میمراحل رسیدن به خلیفه

در این  «تقوَّل»کنند: این که ین حقیقت را روشن میروایاتی وجود دارد که ا

                                                                                                          
اسْمُهُ أَحْمَدُ اهلل إيلَیْکُم مَصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَی مينَ التَّوَْراةي وَمُبَشِّرًا بيرَسُولٍ َیأْتيی مين بَعْديی إيسْرَائيیلَ إينِّی رسول

و زمانی که عیسی بن مریم به بنی اسرائیل ( )1 :. )صففَلَمَّا جَاءهُم بيالْبَیِّنَاتي قَالُوا هَذَا سيحْرٌ مَبيین

پیش از من است ( و) شما هستم، و آنچه از تورات ی خدا به سویفرمود: ای بنی اسرائیل، من فرستاده

. نام او احمد است( که، )دهمآید را میپیامبری که پس از من میو به شما بشارت ، کنمرا تصدیق می

(. درصورتی که مدعی باطلی بتواند ادعای این سحری آشکار است: وقتی دالیل روشن را آورد گفتند

 وصیت کند، وصیت دلیل روشنی از سوی خدا نخواهد بود. 
رسد ، مثل انتقال یت به او میای که وصی انتقال این وصیت به خلیفهاما حفظ ن ، در مرحله -5

، از  ، یا انتقال وصیت به علی و فرزندان پاکش  از سوی خدا به عیسی  وصیت به محمد 

ای که آن را ادعا ی رسیدن به خلیفهباشد. اما حفظ ن ، در مرحله، میسوی خدا به محمد 

، و  ، به امام علی  اهلل کند، مثل رساندن وصیت رسولکند، گاهی یك مرحله را طيی میمی

 کند مثل رسیدن به مهدی اول )احمد( یا رسیدن وصیت عیسی گاهی از مراحل متعددی عبور می

 ی این حاالت و مراحل برقرار است.، و حفاظت ن  الهی در همه د ، به محمنسبت به محمد 
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 :آیه، مربوط به ن  الهی است

از سخن خداوند عزَّوجل » کند:روایت می الحسن  محمد بن فضیل از ابو

: فرمود«. هایشان خاموش کنندخواهند نور خدا را با دهانمی: »پرسیدم

عرض «. هایشان خاموش کنندرا با دهان خواهند والیت امیرالمؤمنین می»

خدا نور امامت را کامل : »کند. فرمودکردم: و خدا نور خود را کامل می

قرآن سخن ) إينَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَريیمٍ : عرض کردم: سخن خداوند...«. کندمی

یعنی جبرئیل، از سوی خدا، در مورد والیت : »فرمود(. ای کریم استفرستاده

وَ مَا هُوَ بيقَوْلي شاعيرٍ قَليیالً مَّا : گوید: عرض کردم)راوی( می. «علی 

گفتند: : »فرمود(. آورندسخن شاعر نیست، تعداد کمی ایمان می) تُؤْمينُونَ

بندد و خداوند او را به این موضوع در مورد محمد به پروردگارش دروغ می

: فرمود«. ه از( قرآن را فرستادعلی، امر نکرده است، به همین دلیل خداوند )این آی

والیت علی، از سوی پروردگار جهانیان است و اگر محمد بعضی از این سخنان »

گیریم، سپس رگ قلبش را را به ما ببندد، با دست راست )و باقدرت( از او می

 .(5)«زنیممی

این امر را جز صاحبش ادعا »: فرمایدمی طور که امام صادق همان

                                                
  424ص 5ج :کافی5- 
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 (5)«شود.که عمرش کوتاه میاینکند، مگر نمی

ادعای وصیت الهی از سوی شخ  باطل ممتنع است. وصیتی که مُتَّصف به 

شود؛ یا ادعای این شده است، که هر کس که به آن چنگ زند گمراه نمی

که این ادعا را برای شود، پیش از اینشدن او می شخ  باطل، باعث هال 

مردم، ظاهر کند، زیرا فرصت دادن به او تا وصیت را مدعی شود، دلیل بر نادانی، 

ی عدم گمراهی به خاطر که وعدهگویی کسی است که به کسانیناتوانی یا دروغ

 باشد و این مواردی است که برای حقِّ چنگ زدن به  وصیت را داده است، می

ألَخَذْنَا : مطلقي سبحان محال است، و به همین دلیل خدای متعال فرموده است

گیریم، با دست راست )و باقدرت( از او می) مينْهُ بيالْیَميیني * ثُمََّ لَقَطَعْنَا مينْهُ الْوَتيینَ

خدا عمر او راکوتاه »: فرمود و امام صادق  (زنیمسپس رگ قلبش را می

 «کند.می

گویم: آیه، منطبق بر استدالل عقلی یاد شده پیشین توضیح بیشتر میبرای 

باشد. که ادعا )ی وصیت( محال است و )به هیچ وجه( ممکن نمیباشد؛ اینمی

وَ لَوْ تَقَوََّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاويیلي* لَأَخَذْنَا مينْهُ بيالْیَميیني* ثُمََّ : سخن خداوند متعال

و اگر )محمد( بعضی از این سخنان را به ما ببندد، با دست ) الْوَتيینَ  لَقَطَعْنَا مينْهُ

به این معنا است  (زنیمگیریم، سپس رگ قلبش را میراست )و باقدرت( از او می
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تقوَّل » که هال  نمودن )توس  خداوند( غیرقابل اجتناب است؛ یعنی اگر او

مخاطب این آیه کسانی هستند که به محمد  (5)شود.)ادعا کند(، هال  می «کند

  و قرآن ایمان ندارند، بنابراین احتجاج نمودن به این سخن، در آیه، به این

ها به خداوند ایمان ندارند، بلکه باشد، چون آندلیل که سخن خداوند است، نمی

احتجاج به مضمون آیه است، یعنی احتجاج به مطلبی که از جهت عقلی برای 

ثابت شده است؛ یعنی این که ن  الهی که به بازدارنده از گمراهی بودن ها آن

زند، اشاره شده است، غیر از صاحب )اصلی( که به آن چنگ میآن برای کسی

تواند مدعی داشته باشد؛ زیرا اگر بگوییم کسی غیر از صاحب )اصلی( آن نمی

تعال  نسبت نادانی، شود به خدای سبحان و مآن بتواند آن را ادعا کند، الزم می

 .گویی داده شودناتوانی یا دروغ

بنابراین، از جهت عقلی، قرآنی و روایی، امکان ندارد که کسی بتواند ن  

الهی تشخیصی را ادعاکند؛ )نصی که( مُتَّصف به این شده است که برای هر کس 

که کسی از گمراهی باشد؛ یعنی ن ، از این که به آن چنگ بزند، بازدارنده

که صاحبش آن را ادعا کند و واند آن را ادعا کند، حفظ شده است تا اینبت

                                                
حرف تَمنَّی )آرزو( است، و معنایش این است که « لو» :گویدجوهری می :گویدابن منظور می -5

اگر نزد من بیایی، تو را » :گوییافتد، میی( اول اتفاق نمیی( دوم به خاطر نشدنی بودن )جمله)جمله

ی( دوم و )جمله« اگر بر ما سخنانی ببندد»است،  تقوَّلی( اول در آیه، )جمله«. کنمايکرام می

جا به این معنا است که هال  نمودن )اگر( در این« لو»و « گیریمباقدرت او را می»هال  نمودن است، 

 دهد. رخ نمی تقوَّلافتد، زیرا اتفاق نمی
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هدف از ن ، محقق شود، که همان جلوگیری از گمراه شدن مکلَّفینی است که 

 .طور که خدای سبحان به آن وعده داده استاند؛ همانبه وصیت چنگ زده

 :گویمبرای توضیح و تفصیل بیشتر می

 :مدعی منصب وجایگاه اهلی

یا این شخ ، مدعی ن  تشخیصی است که متصف به  بازدارنده از  *

باشد، که در این صورت که به وصیت چنگ زند، میگمراهی بودن برای کسی

گو یا باطل باشد؛ زیرا که ن َّ باید از حق است و امکان ندارد دروغ این مدعی بر

مردم را به چیزی گویان و افراد باطل در امان باشد، وگرنه خداوند ادعای دروغ

دستور داده است که ممکن است گمراهشان کند، و در عین حال گفته است که 

وصیت، بازدارنده از گمراهی است، و این دروغی است که غیرممکن است از 

 .خداوند صادر شود

که این شخ ، مدعی جایگاه الهی است ولی مدعی ن  تشخیصی، یا این* 

که به آن چنگ زند، باعث عدم برای کسینصی که متصف به این شده است که 

چنین مدعی، یا در ادعایش برای بعضی از باشد. اینشود، نمیگمراهی می

ها نسبت به برخی امور نادان هستند، که آنمکلفین، شبهه وجود دارد، به دلیل این

و چه بسا خداوند به خاطر مهربانی نسبت به بندگان، بر چنین شخصی )عذاب و( 

فرستد و او را هال  کند، هر چند این هالکت پس از گذشت مدتی از ای بآیه

که این چنین شخصی دلیل و حجتی برای ادعای ادعای او باشد؛ با توجه به این
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که کنند نیز عذری ندارند. یا اینروی میکه از او دنبالهخود ندارد و کسانی

که چنین کسی نی )ادعای( او گمراه شود، مگر ایممکن نیست کسی به واسطه

طور که گفتیم از شخصی بدون داشتن ن   خودش دنبال باطل باشد، و همان

روی کند؛ با این حال مسایل باطل زیادی از او )مدعی باطل( تشخیصی دنباله

کند. شود، و خداوند ادعای باطل او را برای مردم، روشن و واضح میصادر می

ر او تطبیق کند و شاید مدت زیادی از این چنین شخصی، دلیلی ندارد تا این آیه ب

که دنبال باطل هستند، با زمان سپری شود و این شخصی رَها شود تا کسانی

 .خردی از او پیروی نمایندبی

مثالی برای نزدیك کردن و توضیح بیشتر: فرض کنیم سه دایره داریم: سفید، 

است، درنتیجه هر گو در امان ی سفید از ورود افراد دروغخاکستری، سیاه. دایره

گویی است و واجب است او را تصدیق مدعی راست که وارد آن شود،کسی

وَ لَوْ تَقَوََّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاويیلي* لَأَخَذْنَا مينْهُ بيالْیَميیني* ثُمََّ لَقَطَعْنَا مينْهُ : یکنیم. آیه

د، با دست راست )و و اگر محمد بعضی از این سخنان را به ما ببند)  الْوَتيینَ

بر این دایره قابل تطبیق ( زنیمگیریم، سپس رگ قلبش را میباقدرت( از او می

 .است

گو در اَمان نیست و اعتماد و تأیید هر ی خاکستری از ورود افراد دروغدایره

باشد؛ زیرا این امکان وجود دارد که که در داخل آن است، صحیح نمیکسی

گو( وارد که )فرد دروغگو حمایت شود. بعد از ایندروغبعضی اوقات از افراد 
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که عذری دایره شد، )این حمایت( به دلیل رحمت بر بندگان است به رغم این

که در این دایره هستند، وجود ندارد. این آیه ها برای پیروی از کسانیبرای آن

 .آور نیستمتواند بر )افراد( این دایره تطبیق کند و تطبیق آن واجب و الزامی

ی گو در امان نیست و بلکه دایرهی سوم، از ورود افراد دروغدایره

گویان ی دروغباشد و کامالً واضح است که این دایره، دایرهگویان میدروغ

گویان نیست، نه پیش از است؛ اصالً دلیلی برای محافظت از این دایره از دروغ

 .باشدق آیه، این دایره نمیها و مصداها و نه پس از ورود آنورود آن

در نتیجه، باید توجه داشت که سخن ما در مورد غیرممکن بودن ادعای ن  

تشخیصی است؛ نصی که به بازدارنده از گمراهی، توصیف شده است؛ ولی 

ادعای جایگاه الهی داشتن به طور کلی، ممنوع نیست. ادعای جایگاه الهی یا 

طل و سفیهانه است و بدون احتجاج به وصیت پیامبری یا خالفت الهی در زمین، با

که ادعای باطل کند، )ن  تشخیصی( بسیار اتفاق افتاده است و چه بسا کسی

ی کذاب است که در زمان مدت زمانی هم زنده بماند. مثال این افراد، مسیلمه

حضرت  اهللرسولادعای پیامبری نمود و مسیلمه پس از وفات   اهللرسول

ه بود. ادعای بدون شهادت خدا و ن  خدا و بدون وصیت، نیز زند محمد 

ای ندارد و ادعایی سفیهانه است و هر کس که این مدعی باطل را تصدیق فایده

 .کند، عذری در مَحضر خداوند ندارد

بنابراین، منظور، ممتنع بودن ادعای اهل باطل به صورت مطلق نیست، بلکه  
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است، نصی که به بازدارنده از  «ن  تشخیصی» منظور ممتنع بودن ادعای

زند، توصیف شده است که همان وصیت که به آن چنگ میگمراهی برای کسی

ممتنع بودن را به صورت عقلی ثابت نمودیم و  ی خدا برای مردم است. اینخلیفه

کند. این موضوع را واقعیت نیز تأیید ن  قرآنی و روایی نیز آن را تأیید می

که کسی آن را ادعا کند، برای ل بر این ن ، بدون اینکند؛ گذشتي صدها سامی

های پیامبران در تورات و از وصیت اثبات این حقیقت کافی است! از وصیت

و اوصیای پس از  صدها سال گذشته است و کسی غیر از محمد  عیسی 

 را غیر از امامان  طور که وصیت پیامبر  اند؛ هماناو، آن را ادعا نکرده

این واقعیت را بر جاثلیق احتجاج کرده  نکرده است. امام رضا  کسی ادعا

است. بعد از این که از تورات و انجیل، ن  از پیامبران پیشین بر حضرت محمد 

ها را بیان نمود، جاثلیق اینگونه احتجاج کرد که ادعای ن  ( )اهلل رسول

بر  پذیر باشد، احتجاج امام رضا تر از یك شخصی امکانتواند بر بیشمی

جاثلیق این بود که وصایا را افراد باطل ادعا نکردند، این ن ، برای تشخی  

 ، ولی برای ما ثابت نشده است که این شخ »...: مدعی است. جاثلیق گفت

توانیم به است، نمی است. به صيرف این که نام او محمد  همان محمد 

شما  ما شك داریم که این شخ ، همان محمد  پیامبر بودن او اقرار کنیم، و

به شك احتجاج کردید! آیا خدا پیش یا پس از »: فرمود امام( رضا )...«. باشد

آن، از زمان آدم تا امروز، پیامبری که نامش محمد باشد، برانگیخت؟ در حالی 
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ی پیامبران فرستاده شد، غیر از محمد هایی که بر همهی کتابکه او را در همه

 ( 5).از پاسخ بازماندند ها()آن «؟!بینیدمی 

ها ایمان دارند، حجت که به آناحتجاج اوصیای پیشین به این ن ، بر کسانی 

به ن  پیامبران  به آن احتجاج کردند. عیسی  محمد  و است. عیسی 

طور که ها نبود. همانکه بالفاصله پس از آنپیشین احتجاج نمود، با توجه به این

طور به ن  و همین به ن  عیسی  در قرآن ذکر شده است، محمد 

وَإيذْ : به او احتجاج کرده است. خدای متعال فرمود پیامبران پیش از عیسی 

إيلَیْکُم مَُّصَديَّقاً ليَّمَا بَیْنَ یَدَی مينَ  اهللرسولقَالَ عيیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنيی إيسْرَائيیلَ إينيَّی 

التََّوْرَاةي وَمُبَشيَّراً بيرَسُولٍ یَأْتيی مين بَعْديی اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمََّا جَاءهُم بيالْبَیيَّنَاتي قَالُوا هَذَا 

و زمانی که عیسی بن مریم فرمود: ای بنی اسرائیل، من رسول ) (5)سيحْرٌ مَُّبيینٌ

کنم، و ما هستم، و توراتی که پیش روی من است را تصدیق میخدا به سوی ش

دهم. وقتی دالیل است، بشارت می آید و نامش احمدبه پیامبری که بعد از من می

   (روشن را آورد، گفتند: این سحری آشکار است.

 ًعيندَهُمْ فيی التََّوْرَاةي وَ الََّذيینَ یَتََّبيعُونَ الرََّسُولَ النََّبيی األُميَّی الََّذيی یَجيدُونَهُ مَکْتُوبا

اإلينْجيیلي یَأْمُرُهُم بيالْمَعْرُوفي وَ یَنْهَاهُمْ عَني الْمُنکَري وَ یُحيلَُّ لَهُمُ الطََّیيَّبَاتي وَ یُحَريَّمُ 

نُواْ بيهي عَلَیْهيمُ الْخَبَآئيثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إيصْرَهُمْ وَ األَغاْلَلَ الََّتيی کَانَتْ عَلَیْهيمْ فَالََّذيینَ آمَ

                                                
 511 - 514ص 5ج :إثبات الهداة 1-
 1 :صف -5
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 .(5)ئيكَ هُمُ الْمُفْليحُونَـوَ عَزََّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتََّبَعُواْ النَُّورَ الََّذيی أُنزيلَ مَعَهُ أُوْلَ

که )نام( او کنند، همان کسیکه از پیامبر اهل ام القری )مکه( تبعیت میکسانی)

ها را به )انجام( معروف را که در تورات و انجیل نوشته شده است، دیدند، آن

کند ها حالل میها را برای آنداشت، پاکیداد و از )انجام( منکر بازمیدستور می

ها ارهای تکالیف سنگین و زنجیرها را از آنکند و بها حرام میو خبائث را برآن

یاری نمودند و  که ایمان آوردند و از او حمایت کردند و او رادارد. کسانیبرمی

 (اند.ها همان رستگاراناز نوری که با او فرستاده شد، تبعیت کردند، آن

باطل بود )که  خداوند در قرآن بیان کرده است که اگر ادعای محمد 

کرد، زیرا خداوند طور نیست( خدا او را با ادعا نمودنش رها نمیاینهرگز 

توان ی حفظ ن  و نگه داشتن از ادعای اهل باطل را بر عهده دارد، یا میوظیفه

فَلَا أُقْسيمُ . ها را از )ادعای( ن  بازدارداینگونه گفت که خداوند وظیفه دارد آن

ونَ * إينََّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَريیمٍ * وَ مَا هُوَ بيقَوْلي شَاعيرٍ قَليیالً بيمَا تُبْصيرُونَ * وَ مَا لَا تُبْصيرُ

مَا تُؤْمينُونَ * وَ لَا بيقَوْلي کَاهينٍ قَليیالً مَا تَذَکََّرُونَ * تَنزيیلٌ ميَّن رََّبيَّ الْعَالَميینَ * وَ لَوْ 

بيالْیَميیني * ثُمََّ لَقَطَعْنَا مينْهُ الْوَتيینَ * فَمَا مينکُم  تَقَوََّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاويیلي * لَأَخَذْنَا مينْهُ

وَ ميَّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجيزيینَ * وَ إينََّهُ لَتَذْکيرَةٌ ليَّلْمُتََّقيینَ * وَ إينََّا لَنَعْلَمُ أَنََّ مينکُم مَُّکَذيَّبيینَ * 

                                                
 513 :اعراف -5
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قسم ).(5 )لْیَقيیني * فَسَبيَّحْ بياسْمي رَبيَّكَ الْعَظيیمي إينََّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْکَافيريینَ * وَ إينََّهُ لَحَقَُّ ا

و سخن * ای کریم است این سخن فرستاده *بینید و آنچه نمی* بینید به آنچه می

و سخن کاهن نیست، تعداد اندکی  *آورند شاعر نیست، تعداد اندکی ایمان می

و اگر محمد  *از جانب پروردگار جهانیان فرستاده شده است  *کنند یاد می

گیریم با دست راست )و با قدرت( از او می *بعضی از این سخنان را به ما ببندد 

و  *تواند از آن بازدارد و هیچ یك از شما نمی *زنیم سپس رگ قلبش را می *

ا تکذیب دانیم که بعضی از شمو می *این تذکری برای پرهیزگاران است 

پروردگار  *و حقی آشکار است  *و این حسرتی برای کافرین است  *کنید می

 (.بزرگت را ستایش کن

آن را در شب وفاتش نوشته است   اهللرسولاین، وصیتی است که  محمد 

آن را  تواندباشد. هر کسی میها موجود میو از هزاران سال پیش، در کتاب

پذیر نبوده برای افراد باطل ادعای آن امکان بخواند و از آن آگاه شود، ولی

)ادعای به(  گویی را ازهر مدعی دروغ ها زیاد هستند. خداوندکه آناین است، با

که تعداد زیادی ادعای پیامبری، امامت و مهدویت وصیت بازداشته است. با این

 اها چنین امکانی وجود نداشت که حجاب خداند، ولی هیچ وقت برای آننموده

این وصیت وجود دارد، از بین ببرند، و ادعای وصیت کنند. این واقعیت،  را که بر

                                                
 15تا  28 :حاقه -5
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که در که توصیف این نوشتار به اینکند؛ اینتر گفتم تأکید میمطلبی را که پیش

از  ذات خودش، بازدارنده از گمراهی است، به این معنا است که کسی غیر

 که محمد رسول )اهلل( کسی تواند آن را ادعا کند؛آن نمی )اصلی( صاحب

گو وکه ادعای وصیت کند، راستنتیجه هر کسی آن را ذکر کرده است. در 

 .باشدآن می )اصلی( صاحب

این مطلب به عنوان دلیلی کامل و حجتی بر حقانیت این دعوت، کافی است. 

خواهد حق بودن این دعوت را بشناسد، وصیت خواهد، و میهر کسی حق را می

که من ادعا کردم که در آن ذکر شدم! دالیل زیاد کند، و اینکفایت می برای او

دیگری نیز وجود دارد، مانند علم به دین خدا و حقایق آفرینش، و اينفراد و تَك 

چنین ن  ( و همبیعت فق  از آني خدا است) «البیعه هلل» بودن در برافراشتن پرچم

ی و بقیه (5)نمودن به بندگان در رؤیا)تایید( مستقیم از جانب خداوند، با وحی 

طور که های شهادت خدا نزد مردم، برای خلفای الهی در زمین، همانراه

ی وحی شهادت دادند. خداوند برای به واسطه فرشتگان به خالفت آدم 

ها بر دروغ دستی آنای که همبسیاری از مردم مُتفرَّق و جُدای از هم به گونه

ی خدا در زمینش حق و خلیفه ،ه که احمدالحسن محال است، شهادت داد

                                                
سخنی است که در حکم ، رؤیای مؤمن» :فرمود علی  :ابوالفتح کراجکی روایت می کند -5

 (.555ص  :)کنز الفوائد« گویدپروردگار با او می
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وَأَرْسَلْنَا َ ليلنََّاسي رَسُوالً وَکَفَى بياللَّهي : فرمایدخداوند متعال می. (5)است

ای برای مردم فرستادیم و خداوند به عنوان و تو را به عنوان فرستاده) (5)شَهيیداً 

 (.شاهد کافی است

لََّـکيني اللَّهُ یَشْهَدُ بيمَا أَنزَلَ إيلَیْكَ أَنزَلَهُ بيعيلْميهي : فرمایدخداوند متعال می

ولی خداوند به آنچه بر تو فرستاد، ) (2)وَالْمَآلئيکَةُ یَشْهَدُونَ وَکَفَى بياللَّهي شَهيیداً 

دهند و دهد، با علم خود آن را فرستاده است و فرشتگان شهادت میشهادت می

 (.خدا به عنوان شاهد کافی است

ها را به یاری مهدی آن  اهللرسولچنین برای مسلمانان اهل سنَّت، هم

طور که در روایات نامید، همان« ی اهلل المهدیخلیفه»تشویق نموده است و او را 

ها آمدم در حالی که نامم من نزد آن (4)های اهل سنَّت آمده است.صحیح کتاب

                                                
ها شهادت داده است، به صورت رؤیاهای خود را که خداوند در آن انصار امام مهدی  -5

ها جُدای از هم و درکشورها و اقوام مختلف صوتی و مکتوب، تعریف نمودند، در حالی که آن

 ها وجود دارد.نی بسیاری از این شهادتباشند. در سایت رسمی دعوت مبار  یمامی
 31 :نساء -5
 511 :نساء -2
سه فرد ، نزد گنج شما» :فرمود صلی اهلل علیه و سلماهلل رسول :.... ثوبان گفت:گویدابن ماجه می -4

های سیاه سپس پرچم. رسدنمی( خالفت)و به هیچ کدام  ها فرزند خلیفه هستندی آنمیرند که همهمی

بعد مطلبی را «. نجنگیدند (اینگونه)ای که با گروهی به گونه، جنگندو با شما می آیدمشرق میاز سوی 

چند سینه خیز بر  هر، با او بیعت کنید، وقتی او را دیدید» :ذکر نمود که در ذهنم نیست، سپس گفت

جالش ثقه سند این حدیث صحیح و ر :در زوائد«. مهدی است، ی خدازیرا ایشان خلیفه، هاروی برف
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)اسماعیل(  اهللرسول)احمد( است و نام پدرم شبیه نام پدر   اهللرسولشبیه نام 

 ( و رسول )اهلل (5)طور که در روایات به آن اشاره شده استاست، همان

برای شما ن   (5).«من فرزند دو قربانی هستم، عبداهلل و اسماعیل»: فرمود

تشخیصی آوردم که با این خصوصیت وصف شده است که برای هر کس که به 

چنگ بزند، بازدارنده از گمراهی است. با علم آمدم، و منفرد و تَك بودن در آن 

 .«البیعه هلل» برافراشتن پرچم

ی خدا، از خدا بترسید و به حق اعتراف کنید و از خلیفه !ای امَّت محمد 

شما را به یاری او خوانده است   اهللرسولکه مهدی تبعیت کنید؛ همان کسی

ی ها( بسوی او بشتابید. به وصیت یگانهروی برف )و یخهرچند سینه خیز بر 

 .کنید پیامبرتان ایمان آورید تا در دنیا و آخرت نجات پیدا

 احمدالحسن

                                                                                                          
با شرط شیخین، صحیح است. )سنن  :هستند. حاکم در مستدر  نیز آن را روایت نموده و گفته است

 (.5213ص  5ج  :ابن ماجه
گذرد تا ها نمیشب روزها و» :فرمود پیامبر : .... از عبداهلل ابن مسعود:گویدحاکم می -5

او شبیه نام من است و نام پدرش شبیه نام پدر  نام، روایی برسدی من به فرمانکه مردی از خانوادهاین

ج  :)المستدر « جور پر شده است طور که از ظلم وهمان، کندزمین را پر از عدل و داد می، من است

 (.445ص  4
؛ نیل 111ص 5ج :؛ مستدر  حاکم581ص 5ج ؛  عیون اخبار رضا 11ص :خصال صدوق -5

فرزند اسماعیل است و آن گونه  کند که پیامبر . مسلمان تردید نمی514ص 1ج :األوطار شوکانی

 کنند، فرزند اسحاق نیست.یهودیان که ادعا می
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معنی احیـا، وفـات، رفـع و نسـخ وارد شـده در قـرآن : 511پرسش 

 کریم.

بسم اهلل الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وآل محمد االئمة والمهدیین و  

 سلم تسلیماً.

سالم و رحمت خداوند و برکات او بر یمانی وعده داده شده، قائمي منصور و 

 محمد. مهدی اول یوسف آل

ی حقیری ام از شما عذرخواهم؛ بندهآقای من! از اخالق کودکانه و سرپیچی

ان صورتش را سیاه و معاصی از خود غافلش نموده. از خداوند هستم که گناه

کنم که دیدن، همراهی، یاری دادن و شهادت در پیشگاه شما و درخواست می

ام گرداند و من و شما را به یکدیگر همچنین شفاعت شما را در آخرت روزی

 گذاری ذلیل برای شما قرار دهد.بشناساند و مرا خدمت

هایی دارم. امیدوارم بزرگواری ان اجازه دهد، پرسشتآقای من! اگر وقت

باشد، پاسخ دهید. تان مینمایید و آن را مطالعه کنید و آنچه را که مورد پذیرش

 پیشاپیش از شدت نادانی و زیادی غفلتم عذرخواهم.

بيإيذْني  وَ أُحْییي الْمَوْتىفرماید: می حق تعالی از زبان عیسی  :5سؤال 

... آیا منظور از مردگان (. گردانمی خداوند زنده مىمرده را با اجازهو ) (5)اهلل

باشد؟ مانند بیرون آوردن آنها از شان میهمان زنده کردن مردم پس از مرگ

 باشد؟های مرده با برانگیختن ایمان در آنها میها؟ یا منظور زنده کردن جانقبر

                                                
 .41 :آل عمران -5
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إينِّی مُتَوَفِّیكَ وَ  اهللُ یا عیسىإيذْ قالَ فرماید: خداوند متعال می :5سؤال 

آنگاه که خداوند گفت: ای عیسی، من تو را برگرفته، به سوی ) (5)رافيعُكَ إيلَی

باشد؟ در اینجا چیست؟ آیا به معنی مرگ می« وفات»منظور از  (.برمخود باال می

گونه نیست، اکنون کجا است و اگر این اگر چنین است، قبر عیسی بن مریم 

باشد یا با شخصیتش؟ او کجا است و آیا فرود آمدن او با شخ  خودش می

ایشان چیست؟ آیا باال بردن درجه است یا چیزی دیگر؟.... « رفع شدن»منظور از 

معنای باال بردن او به همین آسمان متداول چیست؟ با توجه به اینکه آیه آن را 

 ست. ذکر نکرده ا

ما نَنْسَخْ مينْ آیَةٍ أَوْ نُنْسيها نَأْتي بيخَیْرٍ مينْها أَوْ فرماید: خداوند متعال می :2سؤال 

کنیم مگر آنکه بهتر از آن یا همانند ای را منسوخ یا تر  نمیهیچ آیه) (5)ميثْليها

چیست؟ آیا منظور از آن، نسخ شرایع پیشین « نسخ»معنای  (.آوریمآن را می

شریعت اسالم است؟ یا نسخ برخی از آیات قرآن توس  برخی دیگر؟ اگر توس  

معنای دوم مورد نظر است، آیا به این معنا است که عمل کردن به آیات نسخ 

ی وجود آنها چیست و اساساً نسخ کردن برای چه باشد؟ فایدهشده باطل می

 باشد؟می

اهللي النَّاسَ بَعْضَهُمْ بيبَعْضٍ  وَ لَوْ ال دَفْعُ :فرمایدخداوند متعال می :4پرسش 

و اگر )(2 )لَهُدِّمَتْ صَواميعُ وَ بيیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجيدُ یُذْکَرُ فیهَا اسْمُ اهللي کَثیراً

                                                
 .11 :آل عمران -5
 .551 :بقره -5
 .45 :حج -2
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ی بعضی دیگر دفع نکرده بود، ديیرها و کلیساها و خداوند بعضی را به وسیله

شود ویران برده میها و مسجدهایی که نام خدا به فراوانی در آن کنشت

ی شریف چیست؟ و آیا دفاع از اماکن عبادت ادیان .... منظور از آیه( گردیدمی

 دیگر بر مسلمانان واجب است؟ 

ای جبری است یا آیا وجود داشتن تصور برای انسان، مسئله :1پرسش 

باشد؟ و اگر اختیاری اختیاری. اگر جبری باشد، آیا منافی دستور به خشوع می

 در انتخاب تصور مناسب، چه چیزی واجب است؟است، 

ها، اسباب و شأن نزول آیات آمده. آیا این به آن در برخی کتاب :1پرسش 

باشد؟ به طوری که اگر این معنا است که نزول آیه بستگی به این سبب و دلیل می

طور نیست، نزول آیات شد. اگر اینداشت، آیه نازل نمیاسباب وجود نمی

اشد. آیا به همان شکل فعلی آن است یا با الفاظ دیگری که همین بچگونه می

شد؟ به عبارت دیگر آیا پیش از نازل شدن آیه گیرد، انجام میحکم را در بر می

شود، بر اساس وضعیتی که در آن چیزی بوده و هنگامی که نزول آن قصد می

 شود؟قصد صورت گرفته است، نازل می

 کربالی مقدس  ـعراق  ـسلمان انصاری  :فرستنده

 پاسخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمدهلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

ی خداوند زنده ها را با خواست و ارادهها و بدناو نفس :5پاسخ پرسش 
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ها را با ای در آن باشد. به طور قطع او نفسکند؛ البته اگر حکمت و فایدهمی

کند و این همان زنده کردن حقیقی است. اما زنده کردن ایمان به حق زنده می

جدا شدن  هایشان پس ازهای آنان به جسدبرخی مردگان به معنای بازگشت نفس

؛ با خواست، اراده و نیروی خداوند سبحان و بر اساس از آنها نیز برای عیسی 

 ای در بر داشته باشد محقق شد.حکمت و اینکه این زنده کردن، فایده

مرفوع است. معنای رفع و تفصیل آن را برای   عیسی: 5پاسخ پرسش 

توانی آن را مطالعه مییکی از مؤمنان بیان نمودم و در کتابی منتشر شده است و 

 (5)کنی.

نسخ کردن شامل شرایع پیشین و همچنین شامل شریعتی  :2پاسخ پرسش 

ی باشد. اما فایدهآن را آورده و همچنین قرآن، می شود که رسول خدا می

باشد: شده یا عمل به آن، در حکمتی که در بر دارد می ی منسوخمنسوخ یا آیه

اش؛ مثالً اینکه برای تقیه باشد یا برای کننده عمل به آن پیش از نزول نسخ

 آزمایش مردم یا همراهی با آنان در شناخت حق و تحمل آن. 

اهلل شاءاین آیه را در کتاب متشابهات بیان نمودم و ان :4پاسخ پرسش 

 توانی آن را مطالعه کنی. می

انسان اختیار دارد و منبع تصویری که در ذهنش رسم  :1پاسخ پرسش 

باشد: یا از سوی )نفس( خودش و آنچه پیش از این شود، یکی از سه مورد میمی

باشد، یا از سوی شیطان و سربازانش، و یا از جانب تصور در فکرش بوده، می

                                                
مسایل مربوط به اعتقادات ـ معنای رفع  :ـ فصل سوم ی صالح کتاب همگام با بنده -5

 )مترجم(.
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توانیم خداوند سبحان و اولیا و فرشتگانی است که سربازان او هستند. یعنی می

یطان. آنچه که از انسان مسئله را در سه مورد خالصه کنیم: خداوند، نفس و ش

خواسته شده این است که برای خداوند اخالص ورزد و تفکَّرش را همیشه برای 

خواهد، قرار دهد؛ تا آنچه درونش است، یاد خداوند، خداوند و آنچه او می

خواهند، باشد. به میزان اخالصي انسان اولیای او و آنچه خداوند و اولیایش می

 . شودوای نفس، دنیا و شیطان پا  میگذرد، از هآنچه بر او می

در عوالم علیا، به طور قطع قرآن چیزی دیگر است؛ چرا که : 1پاسخ پرسش 

باشد و در عوالم علیا، عوالم الفاظ نیستند. الفاظ جزئی از این عالم جسمانی می

نتیجه امکان ندارد بتوان قرآن را در قید و بند الفاظ محدود کرد. بلکه در این 

داکثر به این صورت است که برای اینکه در این عالم جسمانی معنا خصوص ح

باشد؛ از همین رو الفاظ چیزی هستند که معانی و آشکار شود، به لفظ نیاز می

ی )ظرفیت( این عالم کنند، و به اندازهحقایق قرآن را در این عالم آشکار می

 نمایند.جسمانی، آن را آشکار می

 اهلل و برکاتهوالسالم علیکم ورحمة 

 احمدالحسن 

 ه 5425جمادی اآلخر  

ال یخشون و  و ختشی الناس....آیا بین آیات : 511پرسش 

 تعارضی هست؟ احداال

بسم اهلل الرحمن الرحیم. خداوند را به خاطر بزرگی هدایتش و وسعت 
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کنیم. آنان را به هایش با حکمتش، ستایش میرحمتش و آشکار کردن حجت

کننده مبعوث دهنده و هدایتدهنده، بیمعنوان فرستادگان و امامانی بشارت

ماند، با یشود، با دلیل هال  شود و کسی که زنده مفرمود، تا آن که هال  می

دهم که هیچ خدایی جز اهلل نیست؛ خدایی یگانه و دلیل زنده بماند. گواهی می

باشد که او را برگزیده است و کتاب را بر او اش مینیاز. و اینکه محمد بندهبی

فرستاد و از آن بر او قرآني عربی که هیچ کژی در آن نیست، وحی نمود. ما را به 

عوت نمود، سپس کتاب خداوند را در بین ما باقی ی آن، به سوی نجات دواسطه

را آشکار نمود. خداوند به  های خداوندی آن حجتو به واسطه گذاشت

های حکمت را گشود. آنها به ی آنها دینش را بر ما آشکار نمود و چشمهواسطه

ی بَرترَت محمد و خاندان پا  و کنند. خداوندا! بر کلمهحق هدایت می

 فرست.... اش درودپاکیزه

 های عظایم و بزرگسلسله مسئله

 :احمدالحسن، برادران انصار سید احمدالحسنسید 

 سالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته

شود، اش شناخته میترین ابزارهایی که حجت خداوند به واسطهاز مهم

باشد. شکی نیست که عظمت علوم قرآن، ی مسایل بزرگ میپرسش از او درباره

دهد؛ به شرط ت؛ چرا که قرآن از گذشته و آینده و در حال خبر میبدیل اسبی

ی عزَّوجل. به جهت دور بودن مردم از زبان ملتزم بودن خواننده به منظور گوینده

های بیگانه )قواعد دست و پا گیر زبان( در قرآن و از بین بردن آن با اسلوب

است تفسیرها حکایت از تفسیر و بیان، اختالف و تعارض با این علوم ایجاد شده 
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طور که اختالفات بزرگ و بسیار دارند... و به این جهت که تأثیر کار انسان همان

کند، اختالف و تعارض است، حکم قرآن بر مسایل و کارهای قرآن بیان می

ی انسانی برای بیان صحیح یا اشتباه بودن منبع آن، حکمی واقعی است. به واسطه

ود و کسی که خداوند به پیروی و اطاعت و شآن است که مدعی رد می

شود. پس هیچ بابی برای شناخت برداری از او اشاره فرموده، پیروی میفرمان

ی خداوند و هیچ توفیقی حاصل های الهی وجود ندارد مگر به واسطهحجت

 ی خداوند.شود مگر به واسطهنمی

عَلَیْهي وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهي أَمْسيكْ عَلَیْكَ  وَ إيذْ تَقُولُ ليلَّذی أَنْعَمَ اهللُ ... پرسش اول:

نَفْسيكَ مَا اهللُ مُبْدیهي وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اهللُ أَحَقَ أَنْ  فی زَوْجَكَ وَ اتَّقي اهللَ وَ تُخْفی

 نَ حَرَجٌ فیزَیْدٌ مينْها وَطَراً زَوَّجْناکَها ليکَیْ ال یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمينی تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى

و هنگامی که تو ) (5)أَزْواجي أَدْعيیائيهيمْ إيذا قَضَوْا مينْهُنَّ وَطَراً وَ کانَ أَمْرُ اهللي مَفْعُوالً 

به آن مرد که خدا بر او نعمت ارزانی داشته بود و تو نیز نعمتش داده بودی، 

خود  گفتی: همسرت را برای خود نگه دار و از خدای بترس، در حالی که در دل

ترسیدی، حال آنچه را که خدای آشکار ساخت مخفی داشته بودی و از مردم می

آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی، پس چون زید از آن زن حاجت خویش 

بگزارد، به همسری تواَش درآوردیم تا مؤمنان را در زناشویی با زنان فرزند 

ند، منعی نباشد و حکم خواندگان خود، اگر حاجت خویش از او بگزارده باش

 (.خداوند شدنی است

بياهللي  الَّذینَ یُبَلِّغُونَ ريساالتي اهللي وَ یَخْشَوْنَهُ وَ ال یَخْشَوْنَ أَحَداً إيالَّ اهللَ وَ کَفى

                                                
 .23 :احزاب -5
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وَ خاتَمَ النَّبيیِّینَ وَ کانَ  اهللرسولحَسیباً * ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مينْ ريجاليکُمْ وَ لکينْ 

کنند و از او های خدا را ابالغ میکسانی که پیام)(5 )ءٍ عَلیماًاهللُ بيکُلِّ شَیْ 

ترسند و از هیچ کس جز خداوند بیم ندارند، خدا برای حسابرسی کافی است می

* محمد پدر هیچ یك از مردان شما نیست؛ بلکه او رسول خدا و خاتم پیامبران 

 (.ت، و خداوند به هر چیزی دانا استاس

وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اهللُ کند که مخاطب در مورد اوَّل قرآن تأکید میپرسش: 

ترسیدی، حال آنکه خدا سزاوارتر بود که از او و از مردم می) أَحَقَ أَنْ تَخْشاهُ 

و از ) أَحَداً وَ ال یَخْشَوْنَ در حالی که در دومی وقوع چنین ترسی را با  (بترسی

ها در مورد نظر بعضیاحمدالحسن کند. سخن سید نفی می (هیچ کس بیم ندارند

 در خصوص وجود داشتن مقداری تعارض در این دو مورد چیست؟

 شعبان  51 ـعراق  ـامین  :فرستنده

 پاسخ: 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

االئمة و المهدیین و والحمدهلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد 

 سلم تسلیماً.

شود، در دو مورد تغییر کرده تعارضی وجود ندارد. کسی که از او ترسیده می

ترسد و کشد، میاست؛ در اولی از مردم در مورد دین خداوندی که به دوش می

 در دومی، از مردم نسبت به خودش ترسی ندارد.

                                                
 .45و  21 :احزاب -5
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وَ تَطْمَئينَ قُلُوبُهُمْ بيذيکْري اهللي أَال بيذيکْري الَّذینَ آمَنُوا .... مورد اول:  پرسش دوم:

هایشان به یاد خدا آرامش آنان که ایمان آوردند و دل) (5)اهللي تَطْمَئينَ الْقُلُوب

 (.یابدها آرامش مییابد. آگاه باشید که تنها با یاد خدا، دلمی

ذُکيرَ اهللُ وَجيلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إيذا تُليیَتْ إينَّمَا الْمُؤْمينُونَ الَّذینَ إيذا  ....مورد دوم: 

مؤمنان فق  کسانی هستند ) (5)رَبِّهيمْ یَتَوَکَّلُون عَلَیْهيمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إیماناً وَ عَلى

هاشان چیره گردد و چون آیات خدا بر که چون نام خدا برده شود خوف بر دل

 (.کنندو تنها بر پروردگارشان توکل میشان افزون گردد آنان خوانده شود ایمان

کند حالت کسی که یادآور شود، آرام در مورد اول، قرآن تأکید میپرسش: 

باشد و بین دو حالت تفاوت گرفتن است در حالی که در دومی ترسان شدن می

در مورد نظرات برخی در مورد وجود احمدالحسن وجود دارد.... سخن سید 

 داشتن تعارض در این دو مورد چیست؟ 

 عراق ـامین  :فرستنده

 پاسخ: 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والحمدهلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

های اولیای دلتعارضی وجود ندارد؛ بلکه از جمع شدن این دو حالت در 

                                                
 .58 :رعد -5
 .5 :انفال -5
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خداوند گریزی نیست. دلیل آرامش و امنیت، نگاه به خداوند سبحان است و 

آمرزد و گناه ی مهربانی است که گناهان را میشناخت به اینکه او آمرزنده

ای را رد کننده کند؛ او کسی است که هیچ درخواستبزرگ منیت را عفو می

او از همان ابتدا هست. علت بیم و  دارد و بخششکند و ترسان را در امان مینمی

اش باشد، و شناخت منیَّت و تاریکی و کوتاهیترس، نگاه به نفس )خویشتن( می

و مستحق بودنش برای مورد حساب قرار گرفتن؛ چرا که نفس، محل گناه توجه 

 باشد.خبری از خداوند سبحان میبه منیَّت و بی

 احمدالحسن 

 ه5422 

ی توحید معادل قرائت قرآن است. آیا عدد سورهقرائت سه بار  :511پرسش 

 سه ارتباطی با توحید دارد؟

ی توحید را قرائت نماید، بیت است کسی که سه مرتبه سورهاز سخنان اهل

ی قرآن را خوانده است. آیا عدد سه به توحید و یگانگی خداوند و گویی همه

گر است، مرتب  جلوه« پدر، پسر و همراه»جدا شدن از تفکر تعدد الهوت که در 

 باشد؟می

 هاتان.روحم فدای خا  قدم

 خادم شما: ام مصطفی ساجده انصاری ـ عراق 

 پاسخ: 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
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والحمدهلل رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و 

 سلم تسلیماً.

ای برای نفس نمودن، فایدهتکرار قرائت قرآن و دعا مستحب است. در تکرار 

ی توحید که و زیادتی بر شناخت وجود دارد. اما تعداد سه مرتبه در قرائت سوره

باشد، این از فضل خداوند بر آل محمد و بر مردم معادل خواندن کل قرآن می

ترین مهربانان است که ثواب بزرگ را در عمل اند  قرار داده و خداوند مهربان

 است.

 م ورحمة اهلل و برکاته.والسالم علیک

 احمدالحسن 

 ه 5425جمادی اآلخر  
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